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COME AND ENJOY IT !!!



Menjadi Auditor di BPKP identik dengan
melakukan berbagai pengawasan dalam
pemerintahan. Namun, hal-hal di luar ilmu
pengawasan juga dirasa penting untuk
dipelajari. Seperti kita ketahui, jaman sudah
berubah. Seiring dengan perkembangan
jaman, masyakarat semakin dipermudah
untuk mengakses segala berita dan kejadian
lewat media sosial. Foto yang bagus dan
tulisan berita yang menarik menjadi sebuah
hal yang penting, diharapkan pesan yang
akan disampaikan di media sosial akan
semakin mudah ditangkap oleh audience.
Akun media sosial sebagai penyedia
layanan informasi publik bagi sebuah
instansi menjadi hal yang tak terpisahkan
dari fungsi kehumasan, sehingga
pengemasan konten dalam bentuk foto,
infografis, ataupun tulisan menjadi
kendaraan utama dalam menyajikan
informasi kepada stakeholder (audience).

Entire (Keseluruhan), ambil gambar
keseluruhan lingkungan termasuk
manusianya. Cara ini dianggap baik untuk
mengenalkan subyek foto dan
lingkungannya kepada para pembaca.

Dalam mengambil suatu foto cerita akan lebih
mudah jika kita menggunakan metode EDFAT
sebagai panduan. EDFAT merupakan
singkatan dari Entire, Details, Frame, Angle,
Time.

Kantor Perwakilan BPKP DIY mengadakan
Pekan Berbagi Ilmu (PBI) selama lima hari
yang dimulai tanggal 15 Februari hingga 19
Februari 2021. Materi yang disampaikan antara
lain tentang Fotografi Pengawasan (dengan
narasumber Gadis Fithri Afiana) dan Menulis
Berita Pengawasan (dengan narasumber
Fourita Mei Widati dan Ariesanti
Suryaningrum).
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FOTOGRAFI DAN MENULIS, 
APA URGENSINYA UNTUK AUDITOR ?

L C  S h a r i n g  S e s s i o n

P A N D U A N  F O T O G R A F I  P E N G A W A S A N



Details (kerincian), bergeraklah maju
mendekati objek untuk melihat lebih
detail, ajak subyek untuk berinteraksi,
perhatikan mata, rambut, apa yang dia
pakai. Ambil visual yang kuat sebagai ciri
khusus dari subyek dan atur komposisi
yang bagus.
Frame (bingkai), aturlah melalui viewfinder
komposisi yang dilihat dengan
memperhatikan elemen di sekeliling
subyek baik background maupun
foreground.
Angle (sudut pengambilan) dari berbagai
sudut bisa dari atas, bawah, dekat atau
jauh, samping kiri atau kanan subyek.
Time (waktu), ambil kesempatan
secepatnya, jangan menunda waktu
karena bisa saja peristiwa tersebut tidak
terulang lagi.

Tips Fotografi Kehumasan
Dalam kehumasan, terdapat beberapa trik
fotografi yang dapat digunakan. Pertama
kumpulkan informasi tentang event, acara
atau tugas yang akan
diliput/didokumentasikan. Hal ini penting
untuk menentukan cerita yang akan
dituangkan kedalam foto. Kemudian
dapatkan rundown acaranya/rencana
penugasan, jadwal cek fisik dan lainnya.
Dengan mengumpulkan informasi lebih dulu,
maka kita menjadi lebih siap dalam
mengatur konsep foto yang akan diambil,
setting kamera (ISO, Diafragma,
Shutterspeed), mengatur posisi pengambilan
foto agar menghasilkan foto yang maksimal.
Ambil foto secukupnya namun sesuai dengan
tujuan.

Untuk teknik mengambil foto, dapat
menggunakan prinsip segitiga exposure dan
rule of third agar hasil foto maksimal dan bisa
tervisualisasi dengan baik. Gunakan shutter
speed tinggi (min. 1/250) untuk menangkap
momen-momen yang pergerakannya cepat
(seperti lomba, senam, menari, dan lainnya).
Untuk kegiatan dalam ruangan yang
pencahayaannya kurang, agar pengaturan
ISO tidak terlalu tinggi, bisa menurunkan
Shutterspeed sampai 1/60-1/80 (disesuaikan
dengan situasi dan kondisinya) dengan
pengaturan ISO Maksimal 1000 (karena
semakin besar angka ISO, foto akan semakin
noise (gambar berbintik-bintik jika di-zoom in
alias tidak jernih).

Mengetahui tokoh, narasumber, ataupun
orang yang terlibat dalam acara/penugasan
kita, dapat membantu kita untuk
merencanakan siapa saja yang akan kita foto,
apakah itu narasumber, pemberi sambutan,
audience, maupun stakeholder.
Mempersiapkan kamera, mulai dari cek
apakah baterai cukup terisi, hingga lensa
yang cocok untuk digunakan hingga tripod
jika diperlukan, akan sangat membantu
untuk mendapatkan hasil foto yang baik.
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Bersihkan Lensa kamera smartphone. 
Ketika mengambil foto jangan blur, tangan usahakan tidak terlalu shaking, agar gambar
jelas.
Tangkap momen dengan cepat.
Usahakan cahaya cukup agar kualitas foto baik, sebaiknya ambil dari angle yang tidak
membelakangi cahaya (backlight) agar tidak gelap.
Ambil dengan komposisi dan angle yang pas, perhatikan rule of third, grid lines.
Editing untuk meningkatkan kualitas hasil foto, cropping, perbaiki kecerahan, komposisi,
warna, saturasi, kejelasan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi yang dapat
digunakan untuk editing bisa menggunakan snapseed, lightroom mobile, picsart dan
lainnya.
Untuk menjaga agar resolusi tidak menurun jika mengirim   foto melalui aplikasi whatsapp,
file foto bisa dikirim melalui “dokumen”, bukan “gallery”.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Rules of third

Dead Centre 

Teknik Pengambilan Posisi Objek Foto

merupakan salah satu teknik foto terkenal dalam bidang fotografi. Prinsip ini sering digunakan
dalam semua jenis fotografi untuk menghasilkan gambar yang menarik dengan keseimbangan
yang sempurnadan merupakan titik awal yang sangat baik untuk komposisi apapun. 
Rules of third: titik dimana mata pertama kali mata tertuju pada suatu gambar.

adalah posisi objek persis berada di tengah foto.

Untuk mendapatkan hasil foto yang baik, tidak harus menggunakan kamera dengan fitur yang
canggih. Saat ini smartphone sudah mendukung untuk pengambilan foto dengan kualitas yang
baik. Berikut langkah mudah memotret dengan smartphone.
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Contributor Quotes

“Life is like a camera. Focus on what's important.
Capture the good times. And if things don't work out,

just take another shot.”
-Ziad K. Abdelnour-



Situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton,
dan berbagi video

Sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil
foto, dan video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan
jejaring sosial.

M E N U L I S  B E R I T A  P E N G A W A S A N
D I  M E D I A  D A R I N G

Media sosial (sering disalahtuliskan
sebagai sosial media) adalah
sebuah media daring yang
memudahkan para penggunanya
untuk berpartisipasi, berinteraksi,
berbagi, dan menciptakan isi blog,
jejaring sosial, wiki, forum dan
dunia virtual tanpa dibatasi oleh
ruang dan waktu.

Aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa,
karena whatsApp messenger menggunakan paket data internet.

Sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada
peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara
perorangan, kelompok, atau organisasi.
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Medsos di BPKP DIY?

Beberapa manfaat medsos bagi instansi pemerintahan yaitu:
1. Mendorong efisiensi pemerintahan
Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat.
2. Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun
Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media
sosial seperti whatsapp group atau komunitas di facebook. Maraknya hoax dapat menimbulkan
rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak
secara lebih personal dan komunikatif.
3. Menghadapi perkembangan zaman
Media sosial dengan teknologi Artificial Inteligent (kecerdasan buatan) dapat digunakan untuk
membantu proses analisis data.
4. Sarana komunikasi
Seperti saat pandemik sekarang ini keharusan jaga jarak ketika berinteraksi membuat interaksi
lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus
memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi.



Contributor Quotes

Use short segments of text written in
a clear and concise style. This style
support the scanning style used by
many web readers.
Use contrast and emphasis produced
by headlines, subheads, list, etc.
Write in easily understood sentences,
and keep the subject matter of each
page focused.
Use active verbs and first-person
language.
Think globally.
Use numerals for specific numbers
whenever possible.
Positioning keywords at the
beginning.
Search Engines Optimization (SEO).

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Kredibel, menjaga krediblitas sehingga
informasi yang disampaikan akurat dan
berimbang.
Integritas, menunjukkan sikap jujur dan
menjaga etika.
Profesional, memiliki pendidikan, keahlian,
dan keterampilan di bidangnya.
Responsif, menanggapi masukan dengan
cepat dan tepat.
Terintegrasi, menyelaraskan penggunaan
media sosial dengan media komunikasi
lainnya, baik yang berbasis internet (on-line)
maupun yang tidak berbasis internet (off-
line).
Keterwakilan, pesan yang disampaikan
mewakili kepentingan instansi pemerintah,
bukan kepentingan pribadi.
Kerahasiaan, konten bukan sesuatu yang
bersifat rahasia atau membahayakan bagi
organisasi.

Terdapat prinsip dan etika yang harus diterapkan
dan diperhatikan dalam mengelola media sosial,
yaitu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Never use a metaphor, simile, or other
figure of speech that you are used to seeing
in print.
Never use a long word where a short one
will do.
If it is possible to cut a word out, always cut
it out.
Never use the passive where you can use the
active.
Never use a foreign phrase, a scientific
word, or a jargon word if you can think of an
everyday word equivalent

Menulis - George Orwell’s 

“Berbicara itu mudah namun sulit
dipertanggungjawabkan. 

Menulis lebih sulit namun lebih mudah
dipertanggungjawabkan.” 

Online style
Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam menulis di media online, yaitu:

-Felix Y. Siauw-
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Prinsip dan Etika



BPKP memiliki beberapa wadah dalam
pemberitaan, salah satunya adalah laman
website. Dalam laman website terdapat satu
bagian yaitu daily news. Daily news merupakan
bagian dari situs website BPKP Pusat dan
Perwakilan BPKP DIY. Daily news  hanya
memuat pemberitaan kegiatan kantor dan
bersifat resmi serta faktual. Dalam daily news,
isi berita yang disampaikan lengkap dan
menjurus ke newspaper style. Daily news bisa
ditarik menjadi konten situs web BPKP Pusat
bila dianggap memenuhi syarat dan dihitung
produktivitasnya oleh BPKP Pusat. 

Kumpulkan data dan informasi selengkap-
lengkapnya. Buat catatan, apabila perlu
gunakan alat perekam
Lengkapi 4W dan 1 H. Di mana peran
BPKP?
Buat judul yang menarik
Paragraf pertama sebagai headline:
ringkas, spesifik, informatif
Panjang 4 sampai dengan 6 paragraf,
masing-masing paragraf tidak lebih dari 4
kalimat
Perhatikan EYD
Hindari pengulangan kata dan kalimat
Memuat petikan
pernyataan/sambutan/pidato yang sebisa
mungkin berupa kalimat tidak langsung
Bila diperlukan data tambahan, lakukan
riset
Perhatikan keterkaitan antar paragraf
Paragraf terakhir sebagai penegas.

Terdapat beberapa kiat dalam menulis daily
news, yaitu:

Komunikatif. misalnya sebutan Minwas v.s.
Sobwas untuk pembaca
Bersifat informal, ringan dan santai tetapi
tidak sembarangan
Apabila video atau foto yang diunggah
berkaitan dengan tusi BPKP, beri
penekanan pada apa peran BPKP
Panjang 2 s.d. 4 paragraf. Masing-masing
paragraf berisi 2 atau 3 kalimat pendek 
Isi menarik, enak dibaca, bermanfaat
Sebisa mungkin tetap berpegang pada
kaidah EYD. Apabila tidak, gunakan bahasa
yang difahami dan diterima oleh umum
Hindari pengulangan kata dan kalimat
Sertakan ajakan/pertanyaan
Boleh menggunakan emoji
Maksimalkan Search Engine Optimization
(SEO) baik dalam isi caption maupun
dengan mention dan tagar. (Retno)

Instagram (IG)
IG Perwakilan BPKP DIY bersifat mandiri.
Instagram sendiri sebagai alat “propaganda”
BPKP yang tidak hanya berisi kegiatan BPKP.
Konten yang disajikan pun lebih luas dan
beragam seperti ajakan/himbauan, hiburan,
promosi, dan sebagainya. Tulisan/caption
sebagai pelengkap dari video atau foto yang
diunggah. Media sosial satu ini bisa
dihubungkan dengan medsos BPKP lainnya
seperti Youtube maupun daily news.
Berikut kiat menulis caption IG:

Sumber: wikipedia, katadata.co.id,
Memaksimalkan Penggunaan Media
Sosial Dalam Lembaga Pemerintah,
Kemenkominfo, Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial Instansi
Pemerintah, Kemen PANRB
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Daily news

Kiat Menulis Daily news 

TIPS MENULIS MEDSOS



Acara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Maret 2021 dibuka dengan alunan lagu dari Paris
Band, dipandu oleh Anang Zaenuddin Alfi dan narasumber/influencer Bambang Widianto. Acara
dihadiri oleh pegawai BPKP DIY dan Inspektorat di lingkungan DIY secara luring di kedai
Kapustakan maupun secara daring di perangkat elektronik masing-masing. Pelaksanaan sharing
session dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi mengenai gambaran umum PBJ
dan audit PBJ serta sesi tanya jawab. 
Tahapan PBJ
Secara garis besar, PBJ dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu:
1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
2. Persiapan Pemilihan Penyedia
3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima
Jenis PBJ
Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, terdapat 4 jenis PBJ, yaitu:
1. Barang
setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
2. Pekerjaan Konstruksi
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bukanlah
hal yang baru bagi Auditor, tetapi tidak semua
auditor mempunyai kompetensi yang cukup
untuk melakukan audit PBJ secara
komprehensif. Kali ini LC berkesempatan
menggali pengalaman dari Bambang Widianto,
salah satu PFA BPKP DIY dari bidang Investigasi
yang telah memiliki segudang pengalaman
mengenai audit PBJ, dalam kegiatan sharing
session dengan tema "Procurement Audit, Tips
& Trick I wish I Knew Before".
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L C  S h a r i n g  S e s s i o n

PROCUREMENT AUDIT, 
TIPS & TRICK I WISH I KNEW BEFORE



Audit PBJ
Menurut Bambang Widianto, kemampuan
dasar yang harus dimiliki Auditor sebelum
melakukan audit PBJ, yaitu:
1. Pembelajaran/Membaca Peraturan
Auditor perlu memiliki kemauan untuk
membaca peraturan mengenai PBJ,
karena peraturan tersebut sering berubah
mengikuti perkembangan jaman.
2. Geometri Tingkat Dasar
Auditor memiliki kemampuan ilmu ukur
dasar seperti perhitungan luas, keliling dan
volume.
3. Memahami Metode Kerja
Auditor sudah memahami tahapan/urutan
pekerjaan dalam proses pelaksanaan PBJ.
4. Alur Pikir/Logika yang Benar
Auditor sudah memahami alur pikir atau
logika dalam proses pelaksanaan PBJ.
5. Imajinasi
Auditor dapat membayangkan bentuk fisik
konstruksi.
6. Sertifikasi PBJ Dasar
Auditor telah lulus ujian sertifikasi PBJ.

3. Jasa Konsultansi
jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir.
4. Jasa Lainnya
jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi
khusus, dan/atau keterampilan dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan.
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Par is  Band

Instagram: @bpkp_diy



Untuk memastikan hal tersebut, dapat
dilakukan dengan mengecek absensi kehadiran
tenaga ahli dan melakukan konfirmasi.

1. Memastikan Rencana Kebutuhan Barang
(RKB) disusun berdasarkan daftar aset,
RPJMN/RPJMD/Renstra atau dokumen

lainnya.

2. Memastikan bahwa anggaran disusun
berdasarkan RKB dikali harga dasar atau

Satuan Harga Barang/Jasa (SHBJ). 
Apabila didapat kesimpulan Anggaran terlalu
tinggi, maka ada indikasi markup
anggaran/inefisiensi, sedangkan apabila
anggaran terlalu rendah, maka ada indikasi
output tidak tercapai.

3.  Memastikan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) dihitung secara wajar. 

Apabila HPS dihitung terlalu tinggi, maka ada
indikasi markup sehingga perlu dilakukan
evaluasi pemilihan penyedia. Sedangkan
apabila HPS terlalu rendah, maka perlu
dilakukan evaluasi pemenang dan evaluasi
penyelesaian pekerjaan.

4. Memastikan bahwa konsultan perencana
dan konsultan pengawas benar-benar

bekerja. 

Titik kritis dalam Audit pengadaan barang/jasa

yaitu:

Dengan adanya kegiatan sharing session ini,
diharapkan menambah pengetahuan dan
pemahaman auditor BPKP DIY dan
Inspektorat di lingkungan DIY mengenai
audit PBJ. (hrstwn)

5. Memastikan bahwa pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. 

Auditor dapat meminta dokumen pengujian
kualitas bangunan dan membandingkan
spesifikasi harga yang ditagihkan dengan hasil
pengujian.

6. Memastikan pembayaran sesuai dengan
prestasi. 

Untuk menentukan nilai pembayaran, dapat
dihitung dengan rumus volume dikali harga
satuan pekerjaan. Sedangkan untuk
menentukan volume pekerjaan bisa dilakukan
dengan melakukan cek fisik (mengukur
dimensi realisasi) hasil pekerjaan.

7. Memastikan tidak ada ketimpangan
harga. 

Dapat dilakukan dengan membandingkan
antara harga pada kontrak dengan harga HPS
dan memastikan harga pada kontrak tidak
lebih besar dari 110% dari harga HPS.
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T U ' s  C o r n e r

Perangi COVID,
Pegawai BPKP DIY

Laksanakan
Vaksinasi

Sobat paris LC, setelah lewat satu tahun masa
pandemi ini, akhirnya vaksin untuk Corona
Virus Disease 19 atau yang kita kenal dengan
COVID-19 ditemukan dan mulai digunakan
oleh hampir seluruh negara.

Di Indonesia sendiri, jumlah kasus
terkonfirmasi positif COVID-19 sudah
melewati angka satu juta pasien. Walaupun
angka kesembuhan di Indonesia cukup tinggi,
namun angka kematian akibat virus ini tidak
bisa dikatakan sedikit. Oleh karena itu,
keberadaan vaksin di tengah pandemi ini
diharapkan mampu mengurangi risiko
penularan dan menurunkan jumlah kasus
konfirmasi positif.

Untuk memutus mata rantai penyebaran
COVID-19, seluruh pegawai BPKP Perwakilan
D.I Yogyakarta menerima vaksin tahap
pertama yang mulai diberikan pada tanggal
15 Maret 2021 hingga 18 Maret 2021. 

Sebelumnya, seluruh pegawai diberikan form
skrinning untuk diisi dan diberikan pada petugas
untuk dilakukan verifikasi pada hari
pelaksanaan vaksin. Form tersebut berisi
pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi
kesehatan calon penerima vaksin. Form harus
diisi sesuai dengan kondisi kesehatan calon
penerima vaksin untuk menghindari efek
samping dari pemberian vaksin tersebut. 

Terdapat beberapa kriteria sebelum vaksin
dapat diberikan. Kriteria penerima vaksin antara
lain tidak memiliki penyakit kronis, tidak
memiliki penyakit paru, diabetes tipe 2
terkontrol, dan tidak sedang dalam perawatan
penyakit TBC. Sementara untuk ibu hamil,
vaksin ditunda hingga melahirkan. Selain itu,
bagi para penyintas COVID-19, vaksin baru akan
diberikan setelah tiga bulan.

Lokasi pemberian vaksin kepada pegawai
bertempat di Jogja Expo Centre. Sebanyak 196
pegawai dibagi dalam empat hari pelaksanaan. 



Penerima vaksin yang sudah divaksin akan
diobservasi terlebih dahulu sebelum
diperbolehkan pulang. Observasi sendiri
dilakukan selama 30 menit setelah pemberian
vaksin. Tujuan dari observasi ini adalah
memantau reaksi dari vaksin yang diberikan.
Untuk pegawai yang sudah diberikan vaksin,
akan diperbolehkan pulang dan menunggu
untuk diberikan vaksin tahap kedua. Vaksin
tahap kedua berjarak 14 hari untuk non lansia,
sehingga untuk pegawai Perwakilan BPKP DIY
diberikan pada tanggal 29 Maret 2021 hingga                       
3 April 2021. Sedangkan untuk lansia, berjarak
28 hari sejak vaksin pertama diberikan.

Contributor Quotes

Pada saat pemberian vaksin, calon penerima
vaksin akan didata terlebih dahulu oleh
petugas kesehatan yang bertugas, yaitu
diukur tensi darah dan diperiksa suhu badan.
Setelah pengukuran suhu dan tensi darah,
selanjutnya penerima vaksin akan diminta
menunggu giliran. Terdapat tiga meja yang
akan dilalui oleh penerima vaksin, yaitu meja
pendaftaran, yang dilanjutkan meja skrinning
dan dilanjutkan meja tempat calon penerima
vaksin akan diberikan vaksin. Khusus untuk
wanita, disediakan bilik hijab untuk menerima
vaksin. 

Semoga dengan ikhtiar ini penyebaran COVID-
19 di Indonesia dan seluruh dunia bisa
dihentikan. Roda perekonomian dapat
kembali berjalan normal dan Pemerintah
dapat fokus untuk melanjutkan
pembangunan menuju masyarakat Indonesia
Sejahtera. (RA)

"Jika dengan memperoleh pengetahuan
malah merusak kesehatan kita, maka kita

bekerja untuk hal yan tidak berguna".
-John Locke-
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Bekerja online;
Sekolah online;
Seminar online;
Belanja online;

Pandemi covid-19 belum
berakhir. Sejak diumumkannya
konfirmasi kasus covid-19
Maret 2020 yang lalu, telah
setahun kita berada dalam
lingkungan pandemi seperti ini.
Pola aktivitas sehari-hari
berubah menjadi “semua serba
online”,

Sampai kapankah kita akan
berada dalam kondisi seperti
ini? Ataukah kita telah
berdamai dengan keadaan
karena telah mampu
menyesuaikan diri dengan pola
hidup baru di lingkungan
pandemi covid-19?

Upaya penghentian covid-19
terus berjalan sampai dengan
saat ini. Di tahun 2021,
pemerintah melaksanakan
program vaksinasi covid-19
sebagai upaya proteksi diri
masyarakat Indonesia.
Vaksinasi ini bertujuan untuk
membuat sistem kekebalan
tubuh mengenali dan mampu
melawan saat terkena penyakit
covid-19. Tahap pertama
vaksinasi covid-19 dimulai 14
Januari 2021 dengan sasaran
tenaga kesehatan dan asisten,
tenaga penunjang, serta
mahasiswa yang sedang
menjalani pendidikan profesi
kedokteran yang bekerja pada
fasilitas pelayanan kesehatan.

Terlepas kita telah mampu
menyesuaikan diri atau tidak,
yang pasti semua orang ingin
pandemi ini segera berakhir.
Berbagai upaya telah
pemerintah lakukan untuk
memutus rantai penyebaran
covid-19 mulai dari kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) untuk
meningkatkan efektivitas
physical distancing, kampanye
protokol kesehatan,
penelusuran kontak kasus
positif covid-19, edukasi isolasi
mandiri maupun isolasi rumah
sakit, dan tentunya
Pemerintah menyiapkan
sumber daya terbaik untuk
mendukung upaya tersebut.
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I P P  i n  A c t i o n

Proteksi Diri dengan Vaksinasi Covid-19



Di vaksinasi tahap pertama ini, BPKP
Bersama-sama dengan APIP lainnya turut
berperan menyukseskan program melalui
pengawasan vaksinasi covid-19, termasuk
BPKP DIY melakukan pengawasan vaksinasi
covid-19 pada rumah sakit provinsi, rumah
sakit vertikal, rumah sakit tipe B.
Pengawasan ini untuk memastikan
kegiatan vaksinasi dilaksanakan secara
ekonomis, efisien, dan efektif, serta menilai
5 T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
waktu, tepat kualitas, tepat administrasi.
Selain itu pengawasan dilaksanakan untuk
mendeteksi kelemahan sistem
pengendalian intern serta adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan
sehingga dapat memberikan rekomendasi
perbaikannya. 
Kegiatan vaksinasi di tahap pertama ini
relatif lancar, permasalahan teknis di
lapangan dapat diatasi. Beberapa kendala
terkait program aplikasi terjadi di beberapa
rumah sakit sehingga terdapat peserta
vaksinasi yang belum terdaftar dan belum
dapat diinput dalam sistem serta
monitoring ketersediaan vaksin yang belum
dalam dilakukan secara real time karena
kendala akses aplikasi. Semoga kendala ini
dapat segera diatasi sebelum dimulainya
vaksinasi tahap berikutnya.

Nah kapankah vaksinasi tahap berikutnya akan
dilaksanakan? 
Mulai bulan Maret 2021, dilaksanakan vaksinasi
tahap berikutnya dengan sasaran petugas
pelayanan publik, kelompok usia lanjut, dan
selanjutnya masyarakat umum. Kita masuk di
tahap berapa ya? Yuk, siap divaksin kan? Jangan
sampai drop out ya. Semoga pandemi ini segera
berakhir ya Sobat Paris LC. (nis@)

Pengawasan Vaksinasi
Covid-19
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Contributor Quotes

Keberhasilan bukanlah milik orang yang

pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan

mereka yang senantiasa berusaha.

-B.J. Habibie-”
“



Assalamu’alaikum Sobat Paris LC...
Jika disebutkan sebuah nama BUMN yang
bonafid di negeri kita ini pasti yang terbayang
dibenak kita adalah sebuah badan usaha yang
dikelola secara professional, pelakunya
adalah orang-orang yang memiliki
kemampuan dan keahlian dalam mengelola
bisnis kemudian menghasilkan laba bagi
perusahaan yang dengan laba tersebut akan
masuk menjadi kontribusi Penerimaan Negara
pada APBN. Nah.. sekarang bagaimana
dengan BUMD dan BUMDes? Apakah yang
terbayang dibenak kita juga sama seperti apa
yang ada di BUMN? Bagaimana yang terjadi
pada BUMD dan BUMDes? Bagaimana tata
kelolanya? Bagaimana kontribusinya
terhadap APBD dan APBDes? Saat ini bidang
AN BPKP DIY sedang melaksanakan
penugasan Evaluasi atas Peran
BUMD/BUMDes dalam meningkatkan
perekonomian daerah/desa.

Sebagaimana BUMN, BUMD berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah didirikan
dengan tujuan untuk memberikan manfaat
bagi perkembangan perekonomian Daerah
pada umumnya, menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai
kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola
Perusahaan yang baik, sedangkan Badan Usaha
Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 adalah badan hukum yang
didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-
desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa.

P E R A N  B U M D / B U M D E S  
D A L A M  P E R E K O N O M I A N  D E S A
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A N ' s  C o l u m n



Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan
melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui
pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan
produktivitas perekonomian, dan potensi desa,
melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui
penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan
kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola
lumbung pangan desa, memperoleh keuntungan atau
laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta
mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas
sumber daya ekonomi masyarakat desa, pemanfaatan
aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa
dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di
desa.

Evaluasi atas Peran BUMD/BUMDes dalam meningkatkan
perekonomian daerah/desa dilakukan untuk
memperoleh data dan fakta terkait BUMD/BUMDes
dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan
APBD/APDes dan pelayanan umum kepada masyarakat
di daerah/desa. Evaluasi ini adalah evaluasi yang bersifat
inisiasi karena baru pertama kali dilakukan dimana
sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas dengan
banyak sektor pengelolaan BUMD/BUMDes yang ada di
dalamnya.

Keberadaan BUMD/BUMDes sangat strategis sebagai
motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat daerah/desa yang pada akhirnya akan
menumbuhkan pembentukan usaha baru yang berakar
dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-
kegiatan ekonomi masyarakat daerah/desa yang telah
ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan
berusaha dalam rangka memperkuat otonomi
daerah/desa dan mengurangi pengangguran. 

BPKP sebagai auditor internal pemerintah sangat
berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan
BUMD/BUMDes, salah satunya dengan melakukan
evaluasi atas peran BUMD/BUMDes dalam
meningkatkan PAD/PADes dan menumbuhkan
perekonomian daerah/desa. 

Namun penugasan evaluasi ini
memfokuskan pada "POTENSI BISNIS"
BUMD/BUMDes yang dikategorikan ke
dalam empat aspek sebagai berikut: 
1. Tata kelola BUMD/BUMDes
2. Kemandirian BUMD/BUMDes
3. Kemanfaaatan BUMD/BUMDes
4. Kontribusi BUMD/BUMDes
Demikian Sobat Paris LC... Semoga kita
semua selalu sehat dan dimudahkan
dalam setiap aktivitas kita.
BPKP HADIR... 
BPKP BERMANFAAT… (Yudi)
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Nah, mulai tahun 2017, tercetuslah keinginan
untuk menyatukan dalam satu sebutan yaitu
Desa (Kalurahan) Mandiri Budaya. Apakah itu?
Desa (Kalurahan) Mandiri Budaya adalah desa
(kalurahan) mahardika, berdaulat,
berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi
dan mengaktualisasikan nilai-nilai
keistimewan melalui pendayagunaan segenap
kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang
dimilikinya dengan melibatkan partisipasi
aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat untuk
mewujudkan kelestarian semesta ciptaan,
kesejahteraan, dan ketenteraman warga
dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an.
Desa (Kalurahan) Mandiri Budaya dibentuk
dari Desa (Kalurahan) Budaya yang di
dalamnya terdapat aktivitas pariwisata,
pemberdayaan UKM, dan pemberdayaan
perempuan. Dengan kata lain, desa tersebut
merupakan sinergi dan harmonisasi dari
program/kegiatan Desa Budaya, Desa Wisata,
Desa Prima, dan Desa Preneur. Salah satu
pendanaan Desa (Kalurahan) Mandiri Budaya
adalah dari Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan. Istimewa bukan? Istimewa
karena hanya ada di DIY.

Sobat Paris LC, sebagaimana kita ketahui
bahwa desa merupakan salah satu obyek
pengawasan BPKP. Salah satu bentuk
pengawasan yang dilakukan adalah evaluasi
Dana Desa yang dilaksanakan setiap
triwulannya. Tahun ini, ada yang spesial dan
berbeda dengan tahun sebelumnya. BPKP
DIY melakukan kegiatan baru, yang masih
berkaitan dengan perdesaan namun menjadi
ciri khas DIY karena tidak ada di provinsi lain,
yaitu terkait pengawasan dalam bentuk
pendampingan (fasilitasi) pengelolaan risiko
atas Program Desa Mandiri Budaya yang
hanya khusus di DIY. 
Pasalnya, program ini didanai melalui Dana
Keistimewaan DIY. Di wilayah DIY, terdapat
438 desa yang tersebar di 78 kecamatan
pada lima kabupaten/kota. Diantara jumlah
tersebut, terdapat 67 desa berstatus mandiri
sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)
Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020. 
Pada tahun 2016, telah ditetapkan 56 desa
budaya berdasarkan Keputusan Gubernur
DIY. Selain label desa budaya, ada beberapa
label lain yang disematkan kepada desa,
antara lain desa wisata, desa prima
(pemberdayaan perempuan), dan desa
preneur (pemberdayaan UKM). Bermacam-
macam kan?. 

A P D  H o t s p o t
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BERSAMA MEMBANGUN
PENGELOLAAN RISIKO 

PADA PROGRAM DESA MANDIRI BUDAYA 



Dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022, telah
ditetapkan salah satu sasaran strategis yaitu
meningkatnya aktivitas perekonomian
berkelanjutan, dengan salah satu programnya
berupa Program Pengembangan Sektor
Dominan. Dalam program tersebut, telah
ditetapkan indikator antara lain jumlah desa
mandiri budaya, yang ditargetkan sebanyak
20 desa pada tahun 2022. Pada tahun 2020,
telah tercapai sebanyak 10 desa, sesuai
Keputusan Gubernur DIY.
Dalam mencapai target tersebut serta tujuan
dari Desa (Kalurahan) Mandiri Budaya itu
sendiri, bukan tidak mungkin terdapat risiko
yang menghambat. Oleh karena itu, BPKP DIY
diberikan amanah untuk melakukan
pendampingan pengelolaan risiko pada
pengelolaan Dana Keistimewaan DIY pada
program Desa Mandiri Budaya tersebut. Ada
beberapa tahap dalam kegiatan tersebut. 
 Sebagai langkah awal, tim telah
melaksanakan survei pendahuluan dan
berdiskusi dengan pihak Paniradya
Kaistimewan. 

Paniradya Kaistimewan merupakan
perangkat daerah yang mempunyai tugas
khusus untuk membantu dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah dalam penyusunan kebijakan Urusan
Keistimewaan, Perencanaan dan
Pengendalian Urusan Keistimewaan, serta
Pengoordinasian Administratif Urusan
Keistimewaan.
Selain Paniradya Kaistimewan, perangkat
daerah lain yang ikut terlibat dalam
menyukseskan Program Desa Mandiri Budaya
antara lain Bappeda, Dinas Kebudayaan,
Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM,
serta Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk DIY. Melalui pendampingan
pengelolaan risiko ini, diharapkan Pemda DIY
dapat memetakan risiko strategis yang
berpotensi menghambat pencapaian tujuan
program Desa Mandiri Budaya serta bersama-
sama mengawal agar program tersebut
bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pahami tujuan programnya, kenali risikonya,
bangun pengendalian internnya dan mitigasi
risikonya. (tin) 
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Dana Desa merupakan dana yang bersumber
dari APBN. Dana yang di transfer melalui
anggaran belanja daerah kabupaten/kota ini
diperuntukkan bagi desa untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat desa. Nilai
alokasi dan transfer dana desa yang cukup
besar perlu dikelola dengan baik untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik
(Good Governance). Oleh karena itu,
diperlukan pengendalian internal untuk
mencegah terjadinya gejala kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan Dana Desa. 

Kasus penyalahgunaan dana desa yang
dilakukan oleh Aparat Desa masih saja
terjadi. Penindakan secara represif yang
diterapkan ternyata tidak menghasilkan
efek jera bagi para pelaku fraud.
Penindakan dan penegakan hukum harus
diiringi dengan upaya pencegahan yang
lebih intensif. 
Perwakilan BPKP DIY melakukan kegiatan
Fraud Risk Assessment (FRA) atas dana desa
pada Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten
sebagai salah satu upaya pencegahan
terjadinya fraud dalam pengelolaan dana
desa. 

DETEKSI DINI RISIKO
KECURANGAN

PENGELOLAAN DANA
DESA

I n v e s t i g a s i  i n  S i g h t
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Mengidentifikasi risiko kecurangan yang
dilakukan dengan Focus Group Discussion
(FGD), analisis, dan survei. 
Menganalisis risiko dengan menetapkan
tingkat risiko yaitu kemungkinan keterjadian
dengan dampak.
Menilai efektivitas pengendalian anti
kecurangan yang telah ada.
Respon terhadap risiko kecurangan 

Penilaian risiko kecurangan/Fraud Risk
Assessment (FRA) merupakan proses proaktif
yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan
mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas
kecurangan yang dilakukan pihak internal
ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016).
Kegiatan FRA diawali dengan sosialisasi kepada
Pemerintah Desa dan Pendamping Desa.
Selanjutnya dilakukan FGD yang diikuti oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping
Desa. Tahapan penilaian risiko kecurangan
adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.
Penilaian risiko kecurangan atas dana desa
merupakan instrumen deteksi dini terjadinya
kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang
akan menghasilkan peta risiko kecurangan yang
dapat menjadi dasar untuk merencanakan
mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif
dan juga sebagai sarana untuk menganalisis dan
mengevaluasi kelemahan-kelemahan program
pencegahan sehingga dapat menjawab dan
mencari solusi atas kecurangan-kecurangan
yang masih terjadi. (L14)
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Apa itu Fraud Risk Assessment ?



P 3 A ' s  B a c k y a r d
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PPBR sebagai Pengawal

Pembangunan Prioritas

Pemda

Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah
salah satu APIP yang berhasil mendapat
predikat Level 3 Kapabilitas APIP pada tahun
2018. Keberhasilan level 3 yang dicapai, tidak
lepas dari upaya pemenuhan dokumen pada
tiap-tiap elemen. Salah satunya adalah audit
kinerja yang tertuang dalam dokumen
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
(PPBR). Untuk itulah tim bidang pengawasan
P3A kembali hadir mendampingi APIP
melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), salah
satunya pada Inspektorat Kabupaten
Purworejo, sebagai upaya penyegaran
kembali agar PPBR yang disusun APIP
semakin matang dan mutakhir. 
Bimtek yang diberikan merupakan PKPT
yang termasuk dalam KF 3 bidang P3APIP.
Kenapa tema KF 3 yang dipilih adalah bimtek
PPBR? 
Dan apa hubungan PPBR dengan kapabilitas
APIP yang selama ini menjadi salah satu
perhatian utama BPKP Perwakilan DIY? Mari
kita ulas satu demi satu.

Inspektorat dalam menjalankan fungsi
pengawasan, perlu menyusun rencana
pengawasan yang bersifat strategis dengan
prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko
terbesar dan selaras dengan tujuan atau visi
dan misi Kepala Daerah. Untuk itulah,
Inspektorat memerlukan pendekatan
sistematis dan terstruktur untuk
memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko
yang kita kenal dengan istilah Perencanaan
Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
Di sisi lain, untuk mencapai Level 3 Kapabilitas
APIP yang mana tertuang pada elemen 3
(Praktik Profesional), Inspektorat wajib
melakukan pengawasan pada kegiatan-
kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Tentu hal
ini dapat diwujudkan apabila Inspektorat
memiliki perencanaan pengawasan berbasis
pada risiko auditan. PPBR adalah media yang
mengintegrasikan proses perencanaan
pengawasan intern ke dalam proses
manajemen risiko yang dibangun oleh
pemerintah daerah setempat, sehingga
pelaksanaan kegiatan pengawasan intern
selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.



Manfaat yang diperoleh Inspektorat apabila
sudah memiliki PPBR adalah output
pengawasan intern menjadi lebih berkualitas
dan memiliki nilai tambah bagi para
pemangku kepentingan untuk pengambilan
keputusan dan kebijakan. Selain itu,
Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan
intern dengan lebih efektif dan efisien
meskipun sumber daya APIP yang dimiliki
jumlahnya terbatas.
PPBR memang bukan hal yang baru, tetapi
proses penyusunannya bisa memakan waktu
yang lama karena melibatkan banyak pihak.
Seluruh OPD yang ada dalam satu
pemerintahan daerah, menjadi bagian obyek
pemeriksaan atau yang dikenal dengan istilah
peta auditan atau audit universe. Inspektorat
menyusun peta auditan untuk pertama kali
pada tahun yang sama saat Pemda menyusun
RPJMD dan juga register risiko strategis
Pemda. Peta auditan harus dimutakhirkan
Inspektorat setidaknya setiap satu tahun
sekali untuk memastikan bahwa peta auditan
yang dimiliki masih relevan. 
Setelah peta auditan disusun, Inspektorat
akan memperhatikan kematangan
manajemen risiko (MR) satuan kerja. Bagi
satuan kerja yang belum pernah dilakukan
penilaian kematangan MR, maka Inspektorat
perlu melakukan evaluasi register risiko dan
rencana pengendalian yang ada. Hal ini
dilakukan untuk memastikan bahwa semua
risiko telah diidentifikasi oleh satuan kerja,
termasuk penilaian dampak dan keterjadian
telah dilakukan dengan memadai dan
pengendalian yang ada telah dilakukan.

Pada tahap awal penyusunan PPBR,
Inspektorat dapat mengadopsi skor maturitas
SPIP satuan kerja dalam menentukan tingkat
kematangan MR. Namun apabila satuan kerja
belum memiliki skor maturitas SPIP, maka
Inspektorat dapat menggunakan skor
maturitas Pemda. Dalam menentukan area
pengawasan, Inspektorat akan melakukan
pembobotan risiko dengan
mempertimbangkan risiko bawaan (inherent
risk) dalam register risiko dan faktor
pertimbangan manajemen. Faktor
pertimbangan manajemen merupakan faktor
risiko yang ditentukan oleh Inspektorat
dengan mempertimbangkan kondisi dan
kebutuhan dari APIP Daerah itu sendiri.
Inspektorat mengembangkan faktor risiko
yang tepat untuk area pengawasan di pemda
berdasarkan ciri-ciri operasinya. Pengecualian
diberikan terhadap area pengawasan yang
menjadi perhatian stakeholder dan Inspektorat
diminta untuk melakukan pengawasan
terhadap area pengawasan tersebut, maka
Inspektorat wajib memasukkan area
pengawasan yang diminta dalam rencana
pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai
risiko.
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Pada tahapan akhir, Inspektorat akan melakukan pemeringkatan area pengawasan dan
menghitung frekuensi pengawasan yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan
berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan. Output yang diharapkan dari
informasi risiko ini adalah usulan PKPT yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
Inspektorat menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan
dan jenis penugasan apa yang akan dilakukan, apakah kegiatan assurance atau consulting.
Usulan PKPT yang telah disetujui Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, akan menjadi
PKPT yang siap dilaksanakan Inspektorat pada tahun anggaran berjalan.
Karena PPBR adalah bahan baku yang dibutuhkan Inspektorat dalam menentukan area
pengawasan, maka BPKP melalui Bidang Pengawasan P3A, siap hadir mengawal dan
mendampingi mitra kerja dalam penyusunannya. Bidang P3A dengan sumber daya yang
mumpuni, siap memfasilitasi layanan coaching clinic bagi APIP di wilayah kerja DIY sebagai
upaya pencapaian Level 3 Kapabilitas APIP. (Ri2s)
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"Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai
dilakukan lebih baik daripada rencana-
rencana besar yang hanya didiskusikan." 

- P E T E R  M A R S H A L L -



PITSTOP
alias

STOPAN
PIT

Setahun sudah kita melalui masa pandemi ini,
suka duka telah dilalui. Kita harus selalu
mengambil sisi positif dari masa ini, salah
satunya adalah kegiatan yang menambah imun
kita dan yang paling booming yaitu bersepeda
atau gowes. Banyak komunitas melakukan
kegiatan ini, apalagi di hari Sabtu dan Minggu,
jalanan ramai dengan komunitas pesepeda, baik
dari komunitas terkecil yaitu keluarga sampai
komunitas yang besar, walaupun begitu
pesepeda tetap harus menaati protokol
kesehatan ya.
Nah seputar Jogja kali ini akan membahas
tempat pemberhentian sepeda atau yang lebih
dikenal dengan sebutan “pitstop” di sekitar
Jogja. Semua tempat pitstop ini telah
menerapkan protokol kesehatan ya.

S e p u t a r  J o g j a
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Gebleg Pari Nanggulan 
Rumah makan yang terletak di Pronosutan,
Kembang, Nanggulan, Kulon Progo, dapat
menjadi tempat istirahat setelah bersepeda
keliling wilayah Godean dan Naggulan.
Tepatnya adalah, dari Jalan Godean lurus ke
barat menuju ke Nanggulan. Sesampainya di
Pasar Kenteng, lurus sedikit ke arah barat.
Geblek Pari berdiri sejak tahun 2017, buka
pukul 08.00 – 19.00 tiap hari Senin sampai
Jumat dan pukul 07.00 – 19.00 pada hari
Sabtu dan Minggu. Konsep yang diusung oleh
rumah makan ini adalah kulineran ndeso
sambil menikmati pemandangan indah Bukit
Menoreh yang dikelilingi hamparan sawah
yang indah, sekaligus dapat bersepeda
keliling desa di sekitar rumah makan.
Bersantap di sini kita dapat memilih sejumlah
makanan tradisional khas ndeso secara
prasmanan sembari melihat ibu-ibu sekitar
wilayah memasak di pawon yang cukup
bersih, jadi bisa sambil menanyakan nama
masakan yang akan kita santap. Untuk menu
sayur yang disajikan, berganti setiap harinya.
Tersedia aneka lauk, di antaranya tempe
garit, ceker ayam, ikan pindang, lele, tahu,
telur, ati ampela, ayam, dan kerupuk. 

Selain makanan berat, pengunjung dapat
menikmati jajanan seperti geblek, pisang
goreng, tempe mendoan, dan bakwan. Melepas
dahaga usai menyantap makanan, kita bisa
minum es serai, es tape, es dawet, teh, jeruk, dan
kopi, sesuai selera. Siapkan budget mulai dari
Rp3.000,00 sampai Rp10.000,00 untuk makan di
sini. O iya, di rumah makan ini tidak
menyediakan sedotan plastik ya, jadi bisa
membawa sendiri atau langsung minum dari
gelasnya.
Untuk lahan parkir sepeda telah disediakan dan
cukup luas. Suasana indahnya pedesaan sangat
cocok untuk beristirahat setelah bersepeda dan
tentunya untuk foto-foto pribadi maupun foto
untuk update status kita lho.

I DON'T STOP

WHEN I'M TIRED,
I STOP WHEN 
I'M DONE
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Gebleg Menoreh View Nanggulan
Kulon Progo

Tidak jauh dari Geblek Pari Nanggulan atau
sekitar 600 meter ke selatan, juga ada
tempat pemberhentian sepeda. Gebleg
Menoreh View berdiri akhir tahun 2020 dan
buka pada pukul 07.00 – 17.00. Masih
mengusung tema pedesaan dan menu
ndeso, yang membedakan menu disini
adalah menu angkringan sego kucing
dengan lauknya sate-satean yang dibandrol
dari harga Rp2.000,00 sampai Rp10.000,00
saja. 
Disini juga disediakan rental sepeda dengan
biaya Rp15.000,00 bagi pengunjung yang
belum membawa sepeda, untuk dikayuh
keliling pedesaan yang indah dan
instagramable. Hamparan sawah hijau
merupakan pemandangan amat
menyejukkan hati dan jiwa. Jikalau musim
panen tiba, ini merupakan pemandangan
yang lain lagi dan sangat menyenangkan.
Hilanglah penat setelah bersepeda
sepanjang pagi. Jangan lupa sisihkan uang
untuk dana kebersihan ya jika kita
berkeliling seputar desa.

Taman Wisata Candi Prambanan
Siapa yang tidak kenal Candi Prambanan?
Semua orang pasti tahu, tetapi masih sedikit
yang tahu kalau ada pitstop di komplek Candi
Prambanan kan? Ya namanya Ramayana Resto.
Ramayana Resto terletak berdekatan dengan
Candi Prambanan, awal mulanya merupakan
restoran sarana penunjang pertunjukan
Sendratari Ramayana Prambanan. Seiring waktu
restoran ini berkembang menjadi mandiri yang
tidak hanya menjadi fasilitas penunjang
Sendratari Ramayana. Berkonsepkan nuansa
tradisional Jawa dengan menyajikan menu
tradisional Jawa, restoran ini merupakan Re-
branding dari Rama Shinta Garden Resto yang
terletak di komplek panggung Ramayana
dengan latar belakang Candi Prambanan yang
megah. Kita bisa sejenak beristirahat di sini
setelah bersepeda keliling area Prambanan
melalui pintu masuk arena Sendratari
Ramayana. Kita dapat membeli voucher sebesar
Rp35.000,00 untuk mendapatkan snack jajan
pasar dan teh manis panas/dingin atau voucher
Rp50.000,00 untuk mendapatkan tambahan
menu sarapan soto ayam lengkap dan air
mineral. Walaupun harganya agak sedikit lebih
mahal, namun pengalaman yang didapatkan
sepadan dengan harganya. Pemandangan di
komplek Candi Prambanan begitu mempesona,
cocok untuk pemburu foto, apalagi sembari
bersepeda keliling taman yang teduh dan asri di
sekitar komplek restoran. Areal restoran ini
berbeda dengan areal komplek Candi
Prambanan ya, karena dibatasi oleh Sungai
Opak. 
Pitstop Ramayana Resto ini hanya dibuka pada
hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00. 
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Hyatt Pitstop Sleman
Siapa yang sering bersepeda di daerah utara
Sleman? Pemandangan Gunung Merapi yang
menakjubkan serasa menghipnotis mata, belum
lagi dengan udara yang masih sejuk khas
pedesaan. Nah setelah penat berkeliling, tidak
ada salahnya mampir ke pitstop Hotel Hyatt
Yogyakarta. Mengusung tema pit, eat and repeat,
Hotel Hyatt menyediakan fasilitas bagi
komunitas gowes untuk beristirahat di areal
halaman Hotel Hyatt. Dengan merogoh kocek
Rp60,000,00 kita bisa mendapatkan satu porsi
soto ayam lengkap, snack berupa gorengan dan
makanan rebusan serta es teh/teh panas. Snack
dan minuman bisa dinikmati sepuasnya lho ya,
sembari menikmati pemandangan Gunung
Merapi dari areal sekitar Hotel Hyatt yang sangat
asri dan tertata rapi.
Sama seperti tempat pitstop lainnya, di sini pun
buka pada pukul 07.00 - 11.00 di hari Sabtu dan
Minggu saja.
Jika komunitas pesepeda akan melakukan acara
bersama di sini pun akan dilayani, tentunya
dengan prokes yang ketat ya. Kita dapat
menghubungi ke nomor telepon (0274) 869123. 

“Life is like riding a bicycle.
To keep your balance, you must

keep moving.” 
— Albert Einstein — 

Contributor Quotes

Seiring dengan berkembangnya komunitas gowes, berkembang pula tempat-tempat
peristirahatan sepeda. Kita bisa mencoba tiap minggunya secara bergantian. Yang pasti selalu ada
yang menarik dan istimewa di Yogyakarta. Happy gowes genk. (EAS)
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isian : panaskan minyak dengan api
sedang, tumis bawang merah dan bawah
putih sampai harum. 
masukkan wortel, tumis sebentar,
tambahkan tauge, ayam suwir, daun
bawang, tumis kembali. 
tambahkan garam, lada, gula, saus tiram,
minyak wijen, kaldu bubuk, aduk sampai
rata, matikan api, sisihkan. 
siapkan 1 lembar kulit lumpia, isi 1 sdm
isian, lipat, gulung dan rekatkan ujungnya
dengan air terigu. Lakukan sampai adonan
habis. 
goreng dengan minyak yang banyak dan
api sedang sampai lumpia berwarna coklat
keemasan.
angkat, tiriskan, sajikan. 

Cara buat:

Hasil: 16 buah
Selamat mencoba :)

Siapa yang di masa pandemi ini jadi sering
berkreasi di dapur? Mencoba berbagai macam
resep ataupun ikut kursus memasak online?
Wah, sama dong. Selain untuk mengisi waktu
luang dan mengurangi berpergian keluar
rumah, dengan memasak kita bisa menyajikan
makanan yang lebih sehat, bergizi, sesuai
dengan selera keluarga, dan pastinya bikin
kantong lebih hemat. 
Nah, resep lumpia sayur ini mungkin bisa jadi
ide cemilan keluarga di rumah. Lumpia sendiri
adalah jajanan khas semarang yang terdiri dari
lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan
sebagai pembungkus isian yang umumnya
adalah rebung,telur, sayuran segar, daging
maupun makanan laut. Yuk cobain resepnya.

16 lembar kulit lumpia siap pakai
150 gr tauge, cuci bersih
1 batang daun bawang, iris
2 buah wortel, serut
1 potong dada ayam kampung matang
(suir-suir) 
6 siung bawang merah, cincang halus
3 siung bawang putih, cincang halus
3 sdm minyak goreng
1 sdt garam
1/2 sdt lada bubuk
2 sdt gula pasir
1/2 sdt saus tiram
1/2 sdt minyak wijen
1/2 sdt kaldu ayam kampung non msg
3 sdm air+1 sdm terigu untuk perekat

Bahan:

CEMILAN - LUMPIA SAYUR
( b y :  G a d i s  F i t h r i  A f i a n a )

H o b b y
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Instagram @gadis785



D e k o r  
R u m a h
d e n g a n

T a n a m a n
 

Back to topic. Nah, tanaman hias ini
kayaknya emang lagi super hits di kalangan
emak-emak. Apalagi rumah model apapun
pasti cucok kalo hiasannya tanaman. Yang
penting tinggal diatur aja tanamannya.
Jangan sampai terlalu rimbun kayak hutan
belantara.
Oia, saking hitsnya home decor dengan
tanaman hias, sampai ada jokesnya lo. Ingat
nggak dulu pernah ada jokes gini “Kalo
ngilangin Tupperware, siap-siap dicoret dari
KK”? Kayaknya sekarang posisinya udah
digeser sama si tanaman hias ini dan
berubah jadi “Kalo bikin rusak Janda Bolong
emak, siap-siap tidur di luar”. Begitulah
ungkapan cinta para emak-emak sama
berbagai tanaman hias yang emang lagi viral
ini.

Yuhuuu Ladies, welcome back
di tahun 2021 
Ladies, siapa sih yang gak pengen rumahnya
aesthetic ala-ala pinterest? Pasti pada
pengen kan ya punya rumah yang posting-
able. Nah, printilan buat dekor rumah juga
gak bisa asal templok Ladies, ntar jatuhnya
malah rumah terlalu ramai dan terkesan
sempit. Solusinya? Pakai tanaman buat hias
rumah dong. 
Kita semua pasti seneng kan liat ijo-ijo di
sekitar rumah? Bikin adem dan tenang.
Apalagi kalo pas sore-sore gitu, ngliatin
tanaman sambil ngeteh. Bbbeuuuh! Nikmat
tiada tara. Inget Ladies, gorengannya ga
boleh banyak-banyak. Karena kesehatan
adalah investasi, inga-inga!

L a d i e s  C o r n e r
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Nah, untuk mahmud alias para milenial yang
biasanya memiliki rumah mungil minimalis,
bisa memilih beberapa tanaman indoor yang
gak terlalu makan tempat seperti: Spider
Plant atau Lili Paris, Pakis, Sirih Gading, Lidah
mertua, Pilea, Calathea. Kalau yang rumahnya
gede sih bisa nanem apa aja, mau mangga,
pohon asem, atau durian boleeehhh…

Ada beberapa hal yang bisa disimak nih buat
yang mau nge-dekor rumahnya dengan
tanaman hias. Yuk cuss..

1.Sesuaikan jenis tanaman dengan tipe rumah



2.Kurang hits kalo gak kenal monstera

Selain sebagai penghias ruangan, kaktus bisa
menangkal radiasi dan menyerap kelembaban udara
loh. Walaupun katanya melihara tanaman ini gampang
banget, tetep perlu belajar cara merawatnya ya. Si
kaktus lucu banget buat hiasan di meja tamu kan. Buat
penyegar di meja belajar anak-anak, oke juga.

3.Kaktus never die!

Siapa yang mengira mereka sama, cung! Sebenernya beda
loh. Sukulen itu istilah untuk tumbuhan yang mempunyai
karakter menyerap dan menyimpan air pada batang
utamanya. Secara fisik, sukulen punya kelopak seperti daun.
Nah, kalo kaktus mengganti jaringan daun dalam bentuk
duri. Jadi semua kaktus adalah tanaman sukulen. Namun
tidak semua sukulen adalah kaktus. Jadi paham kan
sekarang. 

4.Sukulen beda loh sama Kaktus

Dekorasi ruang tamu dengan tanaman gak harus
pakai rak atau meja. Ladies bisa menempatkan
tanaman hias yang ukurannya besar di samping sofa.
Jenisnya bisa Palm, Dracaena atau Umbrella Papirus.
Tambahan kerikil warna-warni di atas tanah bisa
mempercantik juga lo.

5.Tanaman besar di samping sofa 

Saya taunya janda bolong doang kak. Naah.. janda bolong ya
monstera itu. Tanaman yang terkenal mahalnya amit-amit
ini aslinya gak terlalu mahal lho, tapi berhubung lagi hits
banget dan banyak yang nyari, si Janda Bolong bisa dihargai
50ribu per daun. Wow! Ada beberapa jenis monstera,
diantaranya: Monstera Adansonii, Monstera Borsigiana,
Monstera Karstenianum, Monstera Obliqua, Monstera Minima,
Monstera Dubia Monstera Standleyana, Monstera
Epipremnoides, dan Monstera Punctulata. Estetik ya buat
background foto.
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Nah, Ladies sudah siap berburu mereka? Kuy meluncur ke Shopee atau Tokopedia. Jangan
lupa kekepin dompet biar gak kalap yaa… (nee)



1. Direct and Indirect Speech
We can report speech by repeating speech (we call it as direct speech) or reporting speech
(indirect speech).
Examples of direct speech:
- She asks, “Are you able to drive a car?”
- He says, “I am sick”
Indirect speech used to say something that happen in the past, so we usually change the
tenses of the words that has been spoken. Besides changing tenses, we also use ‘say’ or ‘tell’
to report statement, and ‘whether’ to report question. Here are some examples of indirect
speech:

In daily conversation, sometimes we have to
say words that said by others. It called
“Reporting Speech”. We hear something
from others, and we tell to others about the
thing that we heard. 
In reporting speech, we have to pay
attention to some rules. In this edition, we
will learn three of them. Those three rules
that we will learn are:

2. Tense Changing When We Report Speech
The tense used in reported speech is backwards one time from the time of the original speech
(direct speech).

(by: Hani)

REPORTING 
SPEECH

E n g l i s h  C o r n e r

PARIS LC Edis i  1  Tahun 2021 |  31



Contributor Quotes

3. Changing Time and Place References
Time and place must change when we convert direct speech into reported speech. 

Tense Changing When We Report Speech

E n g l i s h  C o r n e r
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“Integrity without knowledge is weak
and useless, and knowledge without
integrity is dangerous and dreadful”

-Samuel Johnson-



Pergi ke pasar beli durian
Durian dicampur dengan ketan
Ucapan salam kami haturkan
Semoga kita bisa berkenalan

Yuk kita berkenalan dengan
wajah-wajah baru di BPKP DIY,
siapa saja mereka..

P i s a h  S a m b u t  P e g a w a i
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Sugeng Rawuh

1. Suan Kim
Lahir di Tanjung Karang pada
30 Mei 1961, Suan Kim berasal

dari Perwakilan BPKP
Kalimantan Selatan. Saat ini

menjabat sebagai Korwas
P3A. 

2. Sajihartana
Pria yang lahir di

Sidorejo 6 Januari 1961
ini berasal dari BPKP

Sumatera Selatan.
3. Suratman

Pria kelahiran Pati 
13 April 1963 ini

sebelumnya bertugas di
Deputi PIP Bidang

Perekomonomian dan
Kemaritiman. 

4. Arnowo Swasto
Pria Kelahiran Magelang 

27 Juli 1967 ini sebelumnya
bertugas di BPKP Papua Barat
selama 5 tahun 8 bulan. Para

penggemar bulutangkis di BPKP
DIY punya sparing partner baru

nih, karena pria yang akrab
dipanggil Arnowo ini adalah

penggemar bulutangkis.
5. Djudjuk Gintarto

Pamungkas
Pria yang lahir di Magelang 27 Maret 1968

ini sebelumnya bertugas di BPKP
Kalimantan Timur selama 8 tahun dan 7
bulan. Dilihat dari hobby nya yaitu tenis

meja, tenis lapangan dan bulu tangkis, tak
heran Pak Djudjuk selalu terlihat sehat dan

bugar. Pak Djuduk punya harapan untuk
menjadi auditor yang amanah dalam

mengawal keuangan negara. 
Selamat bergabung Pak Djudjuk dan

semoga sukses!

6. Aziz Hanafi
Pria kelahiran Klaten 10
Mei 1969 ini sebelumnya
bertugas di Deputi PIP
Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman.



7. Heru Setiawan
Bapak 2 anak berperawakan jangkung
ini lahir di Banyumas, 19 Agustus 1986.

Pernah menghabiskan 6 tahun
bersama Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku, pria yang punya hobi
menikmati keindahan alam ini pasti
sudah puas menjelajahi keindahan

alam bumi “Ambon Manise”. Pindah ke
Yogya, Heru punya harapan untuk bisa
hadir dan bermanfaat bagi BPKP DIY.

Ditunggu kiprahnya, Mas Heru!
 

10. Puji Purnaweni
Calon ibu yang biasa dipanggil

Weni ini punya tanggal lahir yang
sama dengan Republik kita tercinta

ini lho.. Lahir di Sleman, pada 17
Agustus 1991, Weni sebelumnya
berkiprah bersama Perwakilan

BPKP Provinsi Sulwaesi Tengah.
Punya hobi makan dan jalan-jalan,
boleh lah kapan-kapan ajak Weni

kulineran bareng.

11. Devita Febriani
Wanita yang akrab dipanggil
Devita ini lahir di Magelang
16 Februari 1987. Sebelum di

BPKP DIY, Devita telah 6
tahun berkiprah di BPKP

Jambi. Devita memiliki hobi
nonton Drama Korea lho.
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8. Maftukhah Nur
Wijayanti

Biasa dipanggil Uha, wanita
ini lahir di Klaten 29

November 1980. Sebelumnya
bertugas di Kalimantan Utara,

pindah ke BPKP DIY karena
mengikuti Suami yang lagi

Tugas Belajar di UGM.

9. Paramithasari
Wanita yang biasa disapa
Mitha ini lahir di Jakarta 
7 Juni 1987. Sebelum di

BPKP DIY, Mitha bertugas
di BPKP Maluku. Anak ke 3

dari 3 bersaudara ini
memiliki hobi traveling.

"SUGENG RAWUH
WONTEN 

BPKP DIY!!"



Contributor Quotes

12. Galih Hapsari Kirana
Wanita kelahiran Magetan 29

Februari 1988 ini sempat bertugas
selama 5 tahun di Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan. Punya

hobi memasak, pasti Mbak Galih
sudah mahir dengan resep-resep

kuliner khas Banjarmasin. Ditunggu
undangan makan-makan nya ya

Mbak Galih.

15. Siti Muslikhah
Kusuma N

Wanita kelahiran Sleman 
14 Juli 1989 ini biasa disapa

Rakhma. Sebelum di BPKP DIY,
Rakhma bertugas di BPKP
Gorontalo dan selama di
Gorontalo memiliki hobi

diving.

16. Rikha Aditya
Wardhani

Wanita yang lahir di
Bengkulu 25 Maret 1990 ini

mempunyai kegemaran
membaca novel, jalan-jalan
dan fotografi. Sebelum di

BPKP DIY, Rikha berasal dari
BPKP Bengkulu.
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13. Tri Ana Fauziah
Ibu muda yang lahir di

Cilacap 23 Maret 1988 ini
biasa disapa Ana. Ana
memiliki 2 anak dan

mempunyai hobi jalan-jalan.
Sebelumnya Ana bertugas

di BPKP NTB. 

14. Desi Susanti
Ibu muda yang lahir di

Sleman 14 Desember 1988
ini mempunyai 1 anak.
Desi mempunyai hobi

kulineran dan baca novel.
Sebelumnya berasal dari
BPKP Kalimantan Barat. 

“Urip Iku Urup”
(Hidup itu hendaknya menyala
atau memberi manfaat bagi
orang lain disekitar kita)



17. Indria Putrisari
Ibu muda yang memiliki 2
anak ini lahir di Sleman 2

Februari 1986. Biasa disapa
Indri, mempunyai kegemaran

memasak dan jalan-jalan.
Sebelum di BPKP DIY, Indri

bertugas di BPKP Kalimantan
Timur.

20. Sari Wahyuni
Lahir di Bantul 28 Mei 1991,
bisa disapa Sari atau Yuni.
Ibu muda yang memiliki 2

anak ini memiliki hobi
memasak. Sebelumnya

bertugas di BPKP
Kalimantan Timur. 

21. Ari Susanti
Ibu muda yang memiliki 1
putra ini hobi minum kopi

hitam. Biasa disapa Ari, lahir
di Kebumen 31 Januari 1990,

sebelumnya dari BPKP
Kalimantan Timur. Ari pindah

ke BPKP DIY karena
mengikuti suami yang sedang

tugas belajar di UGM.

18. Winda Dyah Kinasih
Wanita kelahiran Klaten
19 September 1990 ini
biasa disapa Winda,

memiliki kegemaran Yoga.
Sebelumnya Winda
bertugas di BPKP

Kalimantan Tengah.

19. Hanifiar Bima Retnanti
Biasa disapa Ambi, ibu muda

yang mempunyai 2 anak ini lahir
pada 13 Maret 1988 dan memiliki

kegemaran jalan-jalan, makan
dan bersepeda. Sebelumnya
bertugas di BPKP NTB. Ambi
pindah ke BPKP DIY karena

mengikuti suami yang sedang
tugas belajar. 
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Sebagai abdi negara, pasti akan memasuki masa purna tugas. Setelah
menjalankan pengabdian panjang, saat inilah menjadi masa berkumpul

dengan keluarga tercinta. Pada bulan Februari tahun 2021 ini Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melepas lima orang pegawai yang

memasuki purna tugas. 
Mengawali tahun 2021 ini, pegawai yang memasuki masa purna tugas
adalah Sidik Wardaya, disusul dengan Sebastianus Wawor, kemudian

Hildaningsih. Ketiganya mendapatkan SK Pensiun dengan TMT 
1 Februari 2021.

Selain itu, terdapat pegawai yang memilih untuk pensiun dini, yaitu
Norjanah, memilih mengabdikan diri ke keluarga. Wanita kelahiran 6

Januari 1966 ini mendapatkan SK Pensiun Dini dengan TMT 
1 Februari 2021.

Selain Norjanah, Mochmamad Syarif juga mengajukan pensiun dini di usia
54 Tahun. Pria kelahiran 28 Agustus 1967 ini juga pensiun pada TMT 1

Februari 2021.

PURNA TUGAS

We wish you lots of
success on your way
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