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Menulis, merupakan bentuk penuangan isi pikiran berupa ide-ide atau jalan 
cerita suatu peristiwa kedalam bentuk tulisan. Menulis, yang seolah hanya 

berupa kegiatan mengkonversi dari sebuah ide menjadi rangkaian kalimat-kalimat, 
ternyata bukan hal yang mudah bagi kebanyakan orang. Merangkai kalimat-kalimat 
menjadi karya tulis yang nyaman dibaca akan memberikan manfaat bagi pembacanya. 
Kali ini LC berkesempatan menggali pengalaman dari seorang Budi Setyarso, Pemimpin 
Redaksi Koran Tempo, dalam format seminar virtual pada 16 Juli 2020 dengan tema 
“Menulis Asik ala Budi Setyarso”.

Menulis itu Asyik
ala Budi Setyarso

DARI REDAKSI      

Menuangkan gagasan dalam sebuah tulisan bukan hal yang sederhana. Bagi yang terbiasa 
menulis mungkin mudah, tapi bagaimana untuk orang yang belum terbiasa menulis? Tentu 

ini merupakan sebuah tantangan tersendiri.  
 

Nah, di edisi kali ini, Paris LC mencoba menghadirkan tips dan trik bagaimana cara  
menumbuhkan  minat untuk menulis. Tidak hanya menulis, namun edisi ini juga menyajikan 
topik tentang bagaimana belajar fotografi untuk melengkapi  tulisan  kita  sehingga menjadi  

lebih berwarna dan semakin menarik. 
 

Selain sebagai wadah untuk menuangkan ekspresi diri, menulis juga bisa jadi media berbagi, 
bahkan bisa menjadi inspirasi.  

Isi
LC Sharing Session

29
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Acara diawali dengan sambutan Kepala 
Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus 
Wahyana, yang menyampaikan betapa 
penting kemampuan menulis untuk 
menunjang kinerja organisasi.
Acara ini dipandu oleh Ratna Wijihastuti, 
Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan 
BPKP Daerah Istimewa Yogayakarta, dan 
narasumber/influencer 
Budi Setyarso.
Newsroom
Sebuah karya berupa 
tulisan yang akan 
dipublikasikan berawal 
dari “dapur” yang 
umum disebut dalam 
dunia penerbitan 
sebagai newsroom.
Struktur orang 
yang terlibat dalam 
pembuatan artikel 
dapat berbeda, tergantung kebutuhan 
tetapi setidaknya diperlukan tiga peran 
penting, yaitu penulis, redaktur dan 
pemimpin redaksi.
a. Penulis 

Penulis melakukan riset, wawancara, 
observasi, dan mengumpulkan bahan 
yang relevan lalu menyusun tulisan. 
Bagian kreatif membungkus naskah 
agar siap dipublikasikan: ilustrasi, 

foto, infografik. Bagian kreatif masih 
menjadi bagian dari penulis sehingga 
memudahkan membuat gambaran 
yang dapat membantu pembaca untuk 
mengantarkan pada substansi tulisan. 
Ilustrasi menjadi penting karena dapat 
menggoda pembaca untuk pertama 
kali tertarik dengan tulisan tersebut. 

Ilustrasi yang tidak sesuai dengan isi 
tulisan juga dapat membuat pembaca 
kecewa dan berhenti membaca tulisan 
tersebut.

b. Redaktur naskah dan redaktur bahasa 
Tugas redaktur adalah mengedit tulisan 
dan memastikan tulisan aman, enak 
dibaca, dan benar secara tata bahasa. 

c. Pemimpin redaksi 

Berperan dalam mengkoordinasikan 
dan melakukan semacam kontrol 
kualitas atas semua terbitan.

Alur penulisan dimulai dari penulis, 
redaktur kemudian bagian kreatif.
Rubrikasi
Rubrik merupakan bagian dari sebuah 
terbitan yang berisi konten-konten yang 
berbeda akan tetapi sebaiknya saling 
mendukung dan relevan dengan tema/
genre terbitan tersebut. Tidak terdapat 
rubrik baku dari sebuah terbitan tetapi 
sebaiknya konsisten dengan tema 
utamanya.
Contoh rubrikasi sebuah madia/terbitan 
adalah sebagai berikut:

1. Laporan utama
Merupakan tulisan utama yang 

menjadi fokus edisi 
penerbitan, akan 
menjadi cover dan 
alat jualan utama 
edisi tersebut.

2. Kolom 
Merupakan tulisan 
dari pakar terhadap 
suatu isu tertentu.

3. Kompartemen
P e n g e l o m p o k a n 
artikel ke dalam 
satu seksi, misalnya 
Nasional, ekonomi, 

bisnis, olah raga dsb.
4. Opini

Merupakan rubrik yang 
menggambarkan sikap redaksional 
media terhadap satu isu tertentu.

5. Jeda 
Merupakan rubrik ringan yang 
menjadi jeda bagi pebaca. Dapat 
berupa tulisan tentang kegiatan atau 
tingkah lucu selebritas.

6. Wawancara
Merupakan rubrik  tanya  jawab 
dengan narasumber untuk 
mengungkap suatu hal secara 
mendalam.

Pengelompokan tulisan jurnalistik
Tulisan Jurnalistik terbagi menjadi dua 
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yaitu :
1. Straight news

Merupakan berita langsung yang 
menggambarkan sebuah peristiwa.

2. News feature
Menceritakan sesuatu di balik cerita 

atau berupa latar belakang suatu kejadian.
Bagian dari tulisan

Tulisan umumnya terbagai menjadi tiga, 
yaitu :
1. Lead 

Merupakan alinea pertama yang 
akan menentukan apakah pembaca 
meneruskan atau berhenti menbaca 
bagian selanjutnya.
Tips: buatlah lead yang kuat yang dapat 
mengikat pembaca.

2. Isi
Merupakan bagian utama dari tulisan, 
berisi paragraf-paragraf inti dari 
tulisan.

Tips: alinea demi alinea harus 
saling terhubung agar tulisan 
kita kokoh dan mengalir.

3. Penutup 
Merupakan bagian yang tak 
kalah penting dari bagian 
lain karena dapat mengikat 
kenangan pembaca atas tulisan 
kita.
Tips: buatlah penutup yang dapat 

meninggalkan kesan yang baik kepada 
pembaca sehingga akan menimbulkan 
kerinduan untuk membaca tulisan kita 
lagi.

Cara penulisan
Pada prinsipnya penulis harus berusaha 
untuk membuat tulisan yang sederhana 
dan memudahkan pembaca untuk 
memahami isi dari tulisan dalam waktu 
yang terbatas. Hal ini diperlukan karena 
pembaca mungkin memiliki sedikit waktu 
sehingga penulis harus memanfaatkan 
waktu yang sedikit tersebut untuk 
menyampaikan isi tulisannya. Kalimat 
yang disusun harus kuat dan sederhana, 
tidak berbelit-belit dan setia pada satu 
sudut pandang. Penulis sebaiknya fokus 
pada hal-hal yang menjadi pembicaraan 
banyak orang sehingga membuat 
pembaca semakin tertarik. Kalimat yang 
disusun sebaiknya tidak terlalu panjang, 

cukup 3-4 kalimat saja per paragraf 
sehingga tidak terkesan berbelit-belit.
Kriteria sebuah artikel dianggap layak 
oleh redaksi Tempo
1. Magnitude

Seberapa besar dampak sebuah 
peristiwa bagi publik.

2. Aktualitas
Seberapa hangat peristiwa tersebut.

3. Signifikasi
Seberapa penting peristiwa tersebut 
mempengaruhi kehidupan orang 
banyak.

4. Prosimitas
Seberapa dekat suatu peristiwa dengan 
publik baik kedekatan geografis 
maupun kedekatan emosional.

5. Pertama kali

Apakah peristiwa tersebut pertama 
kali terjadi?

6. Tokoh atau nama besar

Apakah peristiwa tersebut menyangkut 
nama yang dikenal pembaca?

7. Dramatis atau human interest 

Seberapa besar dampak peristiwa 
tersebut dalam menyentuh pembaca.

8. Unik

Apakah peristiwa tersebut biasa 
terjadi?

9. Eksklusif

Apakah informasi yang didapat 
eksklusif?

10. Tren baru

Apakah informasi yang didapat 
merupakan sesuatu yang kekinian?

Tips Menulis dari Budi Setyarso

1. Sebaiknya kalimat dibuat sederhana, 
sependek mungkin dan hindari 
cabang-cabang yang rumit.

2. Hindari menjejalkan angka di badan 
tulisan, pisahkan dalam bentuk info 
grafik.

3. Ceritakan dengan diskripsi, bukan 
kata sifat.

4. Selalu menggunakan kalimat aktif.

5. Judul yang jernih, buatlah setelah 
tulisan selesai.

6. Selalu baca ulang, usahakan setelah 
jeda beberapa saat agar mengendap.

7. Semakin sering membaca 
meningkatkan kemampuan kita 
menulis, memperkaya diksi, alur, dan 
struktur.

Penyesalan tidak pernah mengubah 
masa lalu. Kecemasan tidak pernah 

mengubah masa depan - 
Umar bin Khattab
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• Komposisi, perhatikan rules of third, 
titik dimana mata pertama kali mata 
tertuju pada suatu gambar.

• Angle merupakan sudut pengambilan 
foto yang menekankan pada posisi 
kamera. Satu obyek foto dapat 
diambil dengan angle berbeda 
tergantung kebutuhan.

• Properti obyek foto.

Dunia fotografi makin digemari di era 
berkembangnya media sosial saat 

ini, bahkan sudah menjadi lifestyle. Untuk 
itu, LC BPKP DIY melaksanakan kegiatan 
sharing session tentang fotografi. Kegiatan 
yang dilaksanakan di Kedai Kapustakan 
BPKP DIY pada 11 September 2020 ini 
menghadirkan influencer Gadis Fithri 
Afiana, seorang auditor di BPKP DIY 
yang telah mendalami dunia fotografi 
sejak 2 tahun silam. Acara yang dipandu 
oleh host Sulisyo Tri Cahyono ini diawali 
dengan lagu pembuka dari Parmin Band 
yang beranggotakan anak-anak milenial 
BPKP DIY. Dari awal beredarnya flyer, 
peserta telah menunjukkan antusiasme 
tinggi. Tau sendiri kan, kita dituntut 
untuk meng-capture proses pengawasan 
dalam setiap penugasan. Nah seperti 
apa sharing session kali ini? Yuk kita simak 
penjelasannya.

Apa itu fotografi?

Fotografi adalah sebuah tehnik melukis 
dengan cahaya, atau dengan kata lain 

kita bermain-main dengan cahaya. 
Dengan cahaya yang bagus maka potensi 
memiliki foto bagus akan semakin besar 
kemungkinannya. Oleh karena itu cahaya 
adalah sebuah komponen yang paling 
penting bagi seorang fotografer.

Komponen Fotografi

Beberapa komponen fotografi yang harus 
kita kenal dan kuasai:

• Alat, dapat berupa kamera DSLR, 
mirrorless, kamera pocket, handphone, 
lensa, tripod, flash, reflector, diffuser, 
blocker.

• Segitiga Exposure.

• Pencahayaan (lighting), gunakan 
pencahayaan natural, dan jangan 
gunakan flash karena cahaya flash 
cenderung keras.

• Konsep, susun konsep sebelum 
memotret sehingga setiap jepretan 
menjadi bermakna sesuai dengan 
tujuannya.

• Editing untuk meningkatkan kualitas 
foto.

Mengenal Segitiga Eksposure

Segitiga exposure adalah istilah yang 
digunakan untuk tiga elemen dasar 
dari exposure yaitu: apperture, shutter 
speed dan ISO. Masing-masing elemen 
ini saling terkait dalam mempengaruhi 
cahaya yang masuk mencapai sensor 
kamera untuk merekam foto, dimana 
disebut juga dengan exposure.

Pencahayaan

Fotografer yang berpengalaman akan 
selalu mempertimbangkan arah cahaya, 
baik itu cahaya alami dari matahari atau 
cahaya buatan misalnya dari lampu. 
Kualitas cahaya ini sendiri sangat 
beragam. Untuk cahaya matahari, 
tergantung pada jam dan posisi matahari.

Di dalam fotografi kita mengenal 3 
jenis sumber cahaya, yaitu:

	Available Light

Cahaya yang telah tersedia secara 
alami di lingkungan sekitar. Kita 
sebagai fotografer tidak bisa 
mengatur besar-kecil serta arah 
penyinaran cahaya tersebut. 

Belajar Fotografi 
Untuk Pengawasan

LC Sharing Session
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Seperti matahari, lampu kota, lampu 
panggung, lampu ruangan. Istilah ini 
sering disebut juga Ambient light.

	Artificial Light

Cahaya yang sengaja kita buat 
ketika kita sedang membuat sebuah 
gambar foto. Sebagai fotografer 
kita bisa mengatur besar-kecil serta 
mengubah arah penyinaran dari 
cahaya tersebut. Seperti lampu 
studio, flash/ lampu kilat, continues 
light, senter dan lain-lain.

	Mix Light

Sebagai penggemar fotografi maupun 
fotografer profesional, terkadang 
kita perlu untuk menggabungkan 
dua jenis sumber cahaya tersebut ke 
dalam sebuah foto.

Komposisi rules of third

Rules of thirds atau aturan sepertiga 
merupakan petunjuk memposisikan 
obyek di sepertiga bagian dalam foto 
agar lebih enak dilihat. Intinya titik 
dimana mata pertama kali mata tertuju 
pada suatu gambar, itu yang harus kita 
perhatikan ketika mengambil obyek foto.

Angle dalam fotografi

Angle dalam fotografi adalah sudut 

pengambilan foto yang menekankan 
posisi kamera pada situasi tertentu dalam 
membidik objek, antara lain bird eye, high 
angle, eye level, low angle, dan frog angle. 
Perbedaan pengambilan sudut pandang 
sebagaimana digambarkan berikut

Editing Foto

Yang tidak kalah penting dalam fotografi 
adalah proses editing. Editing Foto 
diperlukan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas foto. Hal yang bisa 
diperbaiki seperti warna, pencahayaan, 
kontras, komposisi, detailing, dan 
penambahan watermark.

Beberapa aplikasi yang membantu kita 
untuk editing foto, antara lain Snapseed, 
Picsart, Lightroom Mobile dan Phonto.

Pada Akhirnya….

Memotret tidak sekadar jepret. Namun harus mampu memberikan energi terhadap 
gambar yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan penguasaan teknik fotografi. Biar efisien 
dan efektif sesuai tujuannya juga kan. Yuk memotret! (nis@)

Life is like a camera
Just focus on what’s 

important and capture the 
good times,

Develop from the negatives, 
and if things don’t work out,

Just take another shot.
-Unknown-

Gadis Fithri Afiana- Influencer

P@rmin 
Band
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Manajemen Risiko dalam Perspektif 
Three Lines Model

Virtual Workshop Manajemen Risiko Level Pimpinan

Membangun Manajemen Risiko (MR) 
berarti membangun kesadaran 

secara kolektif untuk menumbuhkan 
budaya risiko, membangun fungsi 
pengelolaan risiko, serta mengelola 
risiko dengan baik.  Bagaimana 
manajemen organisasi mewujudkan 
hal tersebut? Dan bagaimana peran 
APIP dalam mengawal hal tersebut? 

Nah, Kamis tanggal 27 Agustus 2020 
kemarin Library Café BPKP DIY menggelar 
Virtual Workshop Manajemen Risiko 
Level Pimpinan. Workshop dengan 
tema “Implementasi Manajemen Risiko 
di Pemda dalam Perspektif Three Lines 
Model” ini dihadiri para Sekretaris Daerah, 
Inspektur, Perwakilan Kepala OPD dari 
12 Pemda wilayah kerja BPKP DIY, dan 

tentunya pegawai BPKP DIY.

Acara diawali dengan welcome speech oleh 
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus 
Wahyana. Beliau menyampaikan bahwa 
di era industri 4.0, Pemda menghadapi 
tantangan sekaligus tuntutan untuk terus 
meningkatkan kualitas pelayanan publik 
melalui penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang akuntabel, efisien, efektif, 
dan ekonomis, serta benar-benar 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
Untuk itu diperlukan langkah-langkah 
implementatif bagaimana agar 
berhasil mencapai tujuan dengan tidak 
hanya mengandalkan seperangkat 
pengendalian yang sudah dibangun 
namun juga peduli pada risiko. 

Kegiatan yang dipandu oleh Ilham 
Nurhidayat, Kordinator Pengawasan 
Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP 
DIY ini menghadirkan trio srikandi 
dari Deputi BPKP Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
yaitu Bea Rejeki Tirtadewi, Nani Ulina 
Kartika Nasution, dan Rini Wartini. 
Seperti apa sih Manajemen Risiko dalam 
Perspektif Three Lines Model, yuk kita 
simak ulasan berikut.

Manajemen Risiko dalam Sektor Publik
Menurut Bea Rejeki Tirtadewi, 

MR merupakan early warning system 
pengendalian intern, termasuk di 
dalamnya untuk pencegahan fraud. MR 
bukanlah sesuatu yang baru dan rumit, 
bahkan telah dipraktikkan sehari-sehari 
dalam pekerjaan maupun kehidupan 
pribadi, namun pada implementasi selama 
ini masih menyisakan permasalahan.  
Kegiatan MR sendiri tidak terlepas dari 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) maupun tingkat kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
yang selama ini mengawal implementasi 
MR maupun SPIP. 

Beberapa permasalahan yang terjadi 
diantaranya adalah belum terpenuhinya 
standar kompetensi serta pengendalian 

Bea Rejeki Tirtadewi

LC Sharing Session
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dalam SPIP yang diciptakan belum 
berbasis risiko. Dari sisi Manajemen 
Risiko pun belum dikelola dan dipantau 
secara berkelanjutan. Sedangkan di sisi 
lain, kapabilitas APIP masih memerlukan 
banyak perbaikan.

Menurut beliau, strategi penerapan MR 
sektor publik ke depan meliputi:
1. Penerapan manajemen risiko 

diantaranya melalui pengintegrasian 
proses MR dengan sistem 
manajemen pemerintah daerah 
(perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, pemantauan) dan 
pengelolaan risiko mulai  tingkat 
kementerian sampai tingkat unit 
kerja/komponen.

2. Peningkatan kapabilitas APIP 

3. Perbaikan Area of Improvement (AoI) 
hasil asessment maturitas SPIP, 
Kapabilitas APIP, dan MR

Nah sekarang kita jadi tahu kan peta 
permasalahan dan strategi penerapan MR 
ke depan. Lalu apa kaitannya ya dengan 
konsep Three Lines Model?  Yuk kita simak 
lebih lanjut.

Penerapan Manajemen Risiko Atas 
Prioritas Pembangunan Nasional Dan 
Daerah

Kasubdit Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Daerah, Nani Ulina berbagi 
pengetahuan bagaimana 
mengimplementasikan manajemen risiko 
di Pemda dalam perspektif manajemen 
sebagai lini pertama dan kedua dalam 
konsep three lines model. Menurut beliau, 
manajemen risiko harus difokuskan 
pada pencapaian tujuan Prioritas 
Pembangunan Daerah (PPD) yang 
diarahkan pada urgensi sasaran tertentu 
di tingkat nasional. Dengan kata lain PPD 

inline dengan Prioritas Pembangunan 
Nasional (PPN). 
Lalu bagaimana mengelola risiko untuk 
menjawab  isu tersebut? Pengelolaan 
risiko mencakup tiga hal yaitu budaya, 
sistem, dan proses. Membangun budaya 
risiko dapat dilakukan melalui penguatan 
unsur lingkungan pengendalian SPIP. 
Terdapat 4 aspek risk culture yaitu gaya 
kepemimpinan, tata kelola, pengambilan 
keputusan, dan kompetensi. Dengan 
membangun budaya risiko, diharapkan 
tercipta lingkungan pengendalian yang 
sehat. 

Sedangkan untuk membangun sistem 
dalam pengelolaan risiko, ada 3 aspek 
yaitu kebijakan dan arahan pimpinan 
terkait pengelolaan risiko, struktur 
organisasi pengelolaan risiko, dan 
integrasi proses pengelolaan risiko 
dengan manajemen pemerintah. Untuk 
membangun proses pengelolaan risiko 
dapat dilakukan dengan menerapkan 5 
unsur dalam SPIP, mulai dari identifikasi 
kelemahan lingkungan pengendalian 
hingga pemantauan berkelanjutan.

Pengawasan Intern Berbasis Risiko 
(PIBR)

Kasubdit Pembinaan Kapabilitas APIP 
Daerah, Rini Wartini memaparkan 
bagaimana APIP sebagai lini ketiga 

mengawal program prioritas daerah 
melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko 
(PIBR) yang berkualitas dan memberi nilai 
tambah bagi organisasi.

Dalam menyusun rencana pembangunan 
dan pengawasan, semua mengarah 
pada satu tujuan nasional sehingga 
pembangunan Indonesia bisa holistik, 
terintegrasi, terhubung, dan spasial. 
Fungsi APIP mengarahkan agar arah 
pembangunan pemda terintegrasi dengan 
rencana pembangunan nasional. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap tujuan 
pembangunan nasional dan daerah, 
APIP perlu bersinergi dalam tataran 
kewenangan masing-masing supaya 
tidak terjadi tumpang tindih. APIP dan 
manajemen diharapkan berkolaborasi 
agar fungsinya menjadi optimal, tentunya 
dengan didukung sumber daya manusia 
dan sistem informasi yang memadai.

Pendekatan jitu agar APIP dapat melakukan 
pengawasan dengan baik dan efektif, 
yaitu melalui PIBR. PIBR merupakan 
sebuah metodologi yang menghubungkan 

“Terdapat 4 aspek 
risk culture yaitu gaya 

kepemimpinan, tata kelola, 
pengambilan keputusan, 

dan kompetensi.”
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audit intern dengan seluruh 
kerangka manajemen risiko. Hal ini 
memungkinkan proses audit intern 
mendapatkan keyakinan memadai 
bahwa proses manajemen risiko 
organisasi telah dikelola dengan 
efektif sehubungan dengan risiko 
yang dapat diterima (risk appetite). 

PIBR diawali dengan Perencanaan 
Pengawasan Berbasis Risiko 
(PPBR), langkah-langkahnya 
dimulai dari penilaian kematangan 
MR, perencanaan pengawasan, 
hingga pelaksanaan pengawasan 
individu. Apakah PPBR selama ini 
berjalan mulus? Tidak. Beberapa 
fakta di lapangan menunjukkan 
beberapa permasalahan, namun 
bukan berarti tidak dapat 
diselesaikan.

Strategi Pengawasan PIBR

Pada kondisi kematangan MR masih 
rendah, PIBR difokuskan pada 
kegiatan konsultasi untuk mempercepat 
penerapan MR. Pada kondisi kematangan 
MR level sedang yaitu level 3, APIP 
mulai melakukan kegiatan assurance 
atas efektivitas pengendalian selain 
tetap melakukan audit ketaatan dan 
audit kinerja. Pada kondisi kematangan 

MR tinggi (level 4 dan 5), strategi 
pengawasan difokuskan pada kegiatan 
assurance, atas proses manajemen risiko  
secara menyeluruh untuk memberikan 
keyakinan memadai bahwa MR organisasi 
telah dikelola dengan efektif sehubungan 
dengan risiko yang dapat diterima. (nis@)

Humas adalah wajah organisasi, yang 
berperan menciptakan citra baik 

organisasi, mengkomunikasikan segala 
bentuk informasi tentang organisasi 
kepada publik. Bagian Humas merupakan 
tempat di mana publik dapat memperoleh 
informasi lengkap mengenai organisasi. 
Bagian Humas akan selalu berhubungan 
dengan berbagai media, baik cetak 
maupun elektronik, secara online 
maupun offline yang memungkinkan 
untuk bisa mengkomunikasikan perihal 
kondisi  terkini dari sebuah organisasi.

Sejak terbitnya Peraturan Kepala BPKP 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja BPKP, Kehumasan berubah 
nama menjadi Komunikasi dan Informasi  
Publik (Kominfo). Bagian Komunikasi dan 
Informasi Publik secara struktur berada 
di bawah Biro Hukum dan Komunikasi  
BPKP.

Satuan Tugas Kehumasan

Kegiatan Kehumasan di Perwakilan BPKP 
DIY dikelola oleh Satuan Tugas (Satgas) 
Kehumasan yang sejak 2014 dikoordinir 

Kominfo BPKP DIY

  TU’s Corner
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oleh Korwas Bidang P3A berkolaborasi 
dengan Kepala Bagian Tata Usaha.  Satgas 
Kehumasan merupakan induk bagi 
berjalannya satuan tugas pendukung 

k e g i a t a n 
kehumasan lainya 
yang terdiri 
dari Tim PPID 
dan Layanan 
Informasi Publik, 
Tim Majalah Paris 
Review dan Buletin 
Paris Library 
Café (Paris LC), 
serta Tim Media 
Sosial (Instagram 
dan Youtube) 
dan Website 
Sub Domain 
P e r w a k i l a n 
BPKP DIY yang 
d i d a l a m n y a 
juga mengelola 
p e n y e d i a a n 
informasi publik 
melalui aplikasi 
Layanan Informasi 
Mandiri (LIM), 
p e n ge m b a n g a n  
aplikasi sharing 
knowledge internal 
‘Paris Update’, 

dan pengelolaan berbagai media layanan 
informasi publik dan pengaduan yaitu 
pengelolaan whatsapp pengaduan, 
permohonan informasi publik melalui 

website, email, dan media sosial.

Monitoring pelaksanaan 
kegiatan peliputan dan 
monitoring berita di media 
cetak dan elektronik  menjadi 
tanggung jawab Korwas 
Bidang P3A, sedangkan 
kegiatan Layanan Informasi 
Publik, pengelolaan buletin 
dan majalah, serta pengelolaan 
website dan media sosial 
menjadi tanggung jawab Kepala 
Bagian Tata Usaha.

Seiring dengan berjalannya waktu, mulai 
Agustus 2020 dengan adanya perubahan 
struktur organisasi di Perwakilan BPKP 
DIY, turut merombak struktur Satgas 
Kominfo BPKP DIY, yang sepenuhnya 

berada dibawah komando Kepala Bagian 
Tata Usaha. Sentralisasi, kemudahan 
komunikasi, dan semakin kompleksnya 
penugasan di Bidang P3A tampaknya 
menjadi pertimbangan perombakan 
struktur di Kominfo BPKP DIY.

Kominfo BPKP DIY Kini

Seperti apa Kominfo di 
Perwakilan BPKP DIY saat 
ini? Tugas masing-masing 
Satuan Tugas di bawah Satgas 
Kehumasan Perwakilan BPKP 
DIY tidak banyak berubah, tetapi 
lebih banyak melibatkan kaum 
millenial dari berbagai bidang/
bagian, yang fast moving & fresh 
idea. Karena bagaimanapun 
dibutuhkan personil-personil 
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muda yang kreatif agar Kominfo BPKP 
DIY dapat terus mengikuti perubahan 
teknologi yang begitu pesat. 

Dukungan aktif dari seluruh unsur 
khususnya personil yang tergabung 
dalam satgas kehumasan/kominfo dari 
tiap bidang/bagian sangat dibutuhkan. 
Karena mereka adalah mata dan telinga 
Kominfo BPKP DIY. Salah satunya 
dengan cara pemberitaan kegiatan yang 
sedang dilaksanakan di masing-masing 
bidang/bagian.

Selain itu, Kepala Bagian Tata Usaha 
BPKP DIY membentuk Tim Sekretariat 

Kepala Bagian Tata Usaha yang secara 
struktur berada di bawah Kepala Sub 
Bagian Umum. Sebagai langkah awal, 
dibuat ruangan untuk tim sekretariat 
dengan menempati eks Ruang Arsip 

Informasi (Peta Permisi), dan aplikasi 
Pengaduan Online (Poline). 

Masih begitu banyak PR yang harus 
segera dikerjakan. Sekretariat Kominfo 
hanyalah bagian kecil yang diharapkan 
mampu memberikan dukungan demi 
meningkatnya kinerja Perwakilan BPKP 
DIY, sehingga Perwakilan BPKP DIY 
dirasakan hadir dan bermanfaat untuk 
masyarakat. 

- Rosa  -

Sub Bagian Kepegawaian di lantai 
2, tepatnya berada di antara Ruang 
Workshop dan Ruang Server. Ruangan 
didesain sedemikian rupa sehingga 
berfungsi juga sebagai production 
room, dapat dipergunakan tim Kominfo 
sebagai tempat untuk berkoordinasi, 
dan sebagai pusat penyelenggaraan 
media serta sebagai tempat pengambilan 
gambar/video konten media sosial atau 
keperluan lainnya. Silakan  teman-teman 
berkunjung ke ruang Kominfo sekedar 
untuk menikmati suasana atau bisa juga 
menggunakan ruangan untuk diskusi-
diskusi kecil sambil ngopi .

Tugas tim sekretariat, selain sebagai 
sekretariat komunikasi dan informasi 
publik serta layanan teknologi Informasi, 
ke depan juga sebagai sekretariat 
beberapa kegiatan yang dikoordinasikan 
oleh Kepala Bagian Tata Usaha seperti 
Penyelenggaraan SPIP, Reformasi 
Birokrasi, dan Zona Integritas menuju 
WBK dan WBBM.

Peningkatan layanan kepada publik 
menjadi prioritas kegiatan Sekretariat 
Kepala Bagian Tata Usaha. Oleh karena 
itu dibuatlah aplikasi untuk mendukung 
penyelenggaraan layanan permohonan 
informasi publik dan layanan pengaduan 
melalui aplikasi Pengelolaan Data Layanan 

Kurang cerdas dapat 
diperbaiki dengan belajar. 

Kurang cakap dapat 
dihilangkan dengan 

pengalaman. Namun tidak 
jujur itu sulit diperbaiki

-Mohammad Hatta-
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Terjadinya Pandemi Covid-19 pada 
awal tahun 2020 ini, menimbulkan 

dampak yang luar biasa bagi Indonesia 
dan dunia. Ini merupakan kondisi 
darurat yang memerlukan penanganan 
dengan segera. Dampak yang dirasakan 
merambah segala bidang, diantaranya 
bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Dalam bidang kesehatan, pemerintah 
melakukan upaya pencegahan meluasnya 
kasus baru serta mengobati pasien positif 
Covid-19. Penanganan ini membutuhkan 
sarana prasarana, dan alat material 
kesehatan serta obat-obatan yang harus 
segera disediakan oleh pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Dalam keadaan darurat seperti 
sekarang, pengadaan barang dan jasa 
terkait penanganan Pandemi Covid-19 
dipayungi oleh ketentuan Peraturan 
LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ 
dalam Penanganan Keadaan Darurat dan 
SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa dalam rangka Penanganan 
Covid-19. Untuk menjamin bahwa 
kegiatan PBJ ini telah dilakukan secara 
efektif, transparan, dan akuntabel maka 
APIP perlu melakukan pengawasan.

Presiden menginstruksikan BPKP 
untuk melakukan pendampingan dan 

pengawasan keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan terhadap akuntabilitas 
keuangan negara untuk percepatan 
penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), dan ditindaklanjuti dengan 
diterbitkannya SE Kepala BPKP Nomor 
6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 
tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas 
PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan 
Covid-19.

Beberapa waktu yang lalu, perwakilan 
BPKP DIY melakukan bimtek peningkatan 
kompetensi SDM APIP atas pengelolaan 
risiko dan pengawasan intern berbasis 
risiko atas kegiatan PBJ Penanganan 
Pandemi Covid-19. Peserta bimtek 
ini adalah APIP Inspektorat Provinsi 
dan PPKom dari Dinas Kesehatan 
D.I. Yogyakarta. Tujuannya adalah 
agar APIP dapat melaksanakan Audit 
Tujuan Tertentu (ATT) PBJ bidang 
Kesehatan yang bersumber pada APBD 
sesuai Petunjuk Teknis. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan metode Focus 
Group Disscusion (FGD). 

Sasaran dalam kegiatan ini adalah: 

1) Pemahaman atas proses bisnis risiko 
PBJ dan implementasi ketentuan 
yang berlaku dalam PBJ penanganan 

P3A’s Backyard
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Pandemi Covid 19. 
2) Identifikasi risiko-risiko utama PBJ 

penanganan Pandemi Covid 19. 
3) Pemahaman pelaksanaan 

pengawasan intern berbasis risiko 
atas PBJ penanganan Pandemi 
Covid-19 yang sesuai Standar Audit 
Intern Pemerintah Indonesia. 

Idealnya, manajemen risiko 
dibangun oleh pelaksana kegiatan. 
Ini karena pelaksana kegiatan lebih 
paham dan mengalami sendiri 
pelaksanaan kegiatan, sehingga 
dapat mendefinisikan permasalahan-
permasalahan yang sudah dan mungkin 
terjadi.  Fungsi APIP adalah membantu 
mendorong manajemen risiko yang 
lebih baik. 

BPKP melakukan konsultansi 
berupa peningkatan kompetensi 
APIP dalam melakukan Manajemen 
Risiko kegiatan penanganan Pandemi 
Covid-19. Manajemen Risiko ini meliputi 
manajemen risiko terkait dengan kegiatan 
PBJ penanganan Pandemi Covid-19, 
yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar 
penyusunan Perencanaan Pengawasan 
Berbasis Risiko (PPBR) PBJ penanganan 
Pandemi Covid-19. Selanjutnya 
APIP akan memanfaatkan PPBR PBJ 
penanganan Pandemi Covid-19 tersebut 

untuk melakukan pengawasan atas 
kontrak-kontrak strategis yang berisiko 
tinggi. Berdasarkan PPBR PBJ tersebut, 
APIP menyusun tim untuk melakukan 
ATT atau Reviu.

Dengan kegiatan pendampingan 
ini diharapkan mampu meningkatkan 
akuntabilitas atas pengelolaan PBJ 
COVID-19 di Bidang Kesehatan dan 
memberikan rekomendasi strategis 
mengenai permasalahan yang terjadi.  
(Fuji)

Hi sobat parisLC,

Adakah sodara atau tetangga di sekitar 
sobat parisLC yang punya usaha mikro?

Tulisan sepanjang 2020 ini masih lekat 
dengan Corona Virus Disease (Covid-19). 
Seperti yang kita tau, pandemi Covid-19 
memang belum berakhir, namun kita 
harus bisa survive menghadapi berbagai 
keadaan akibat pandemi ini. Kabar baiknya, 
langkah pemerintah untuk membantu 
para pelaku usaha menghadapi dampak 
Covid-19, melalui Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah RI antara 
lain memberikan Bantuan Bagi Pelaku 
Usaha Mikro (BPUM)  dengan target 

sebanyak 12 juta pelaku usaha.

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam 
bentuk uang yang diberikan kepada 
pelaku usaha mikro yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, untuk tetap mampu menjalankan 
usaha di tengah krisis akibat pandemi 
Covid-19 dalam rangka Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
BPUM diberikan satu kali dengan nominal                                           
Rp 2.400.000,00. Namun tidak semua 
pelaku usaha mikro bisa mendapat BPUM 
lho, mereka harus memenuhi kriteria dan 
persyaratan tertentu, antara lain:

	Tidak sedang menerima kredit 
atau pembiyaan dari perbankan;

	Warga Negara Indonesia;
	Memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK);
	Memiliki usaha mikro yang 

dibuktikan dengan surat 
usulan calon penerima BPUM 
dari pengusul BPUM beserta 
lampirannya;

	Bukan Aparat Sipil Negara 

GELIAT EKONOMI  USAHA MIKRO

IPP in Action
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dengan melakukan penugasan 
Pemutakhiran Data Calon Penerima 
Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di 
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Proses yang sudah dilakukan antara lain:

	Cleansing data terhadap 
kelengkapan data calon penerima 
BPUM yang berupa lima data 
dalam lampiran yaitu NIK, Nama, 
Alamat, Bidang Usaha, dan 
Nomor Telepon;

	Cleansing terhadap NIK yang tidak 
valid dan NIK ganda di dalam 
setiap tahapan pengusulan. 

Hasil cleansing disampaikan Kembali ke 
Dinas Koperasi UKM DIY untuk proses 

lebih lanjut.

Pandemi ini 
memang tidak 
mudah, tapi 
kita harus 
tetap semangat 
berjuang untuk 
k e s e l a m a t a n 
diri dan negara. 
S e m o g a 
b e r m a n f a a t 
dan pandemi 
Covid-19 segera 
berakhir (retno)

	Pendataan melalui sistem aplikasi 
yang merupakan wadah bagi 
pelaku UMKM, sebagai contoh di 
DIY melalui Si Bakul.

Pendataan calon penerima BPUM 
dilakukan pada bulan Agustus – 
September 2020. Sebagian BPUM yang 
berasal dari pengusul Bank Himbara 
sudah cair di bulan September 2020, 
dan yang lainnya diharapkan secepatnya 
menyusul agar segera bisa digunakan 
sebagai tambahan modal bagi para pelaku 
usaha mikro.

BPKP DIY sebagai Lembaga pengawasan 
ikut serta dalam menjamin validitas 
pendataan calon penerima bantuan 

Dalam hal ini, pelaku usaha mikro 
bisa menghubungi dinas terkait di 
Kabupaten/ Kota tempat tinggal/usaha 
untuk mendapatkan informasi mengenai 
proses pendataan yang dilakukan, karena 
setiap dinas mempunyai cara pendataan 
yang berbeda seperti:

	Pendataan manual (datang dan 
mengisi form pendataan langsung 
yang dikoordinir melalui apparat 
desa/kelurahan;

	Pendataan online melalui link yang 
dibuat oleh dinas terkait;

(ASN), anggota Tentara Nasional 
Indonesia (TNI), anggota 
Kepolisian Negara Repubilk 
Indonesia (Polri), pegawai BUMN 
atau pegawai BUMD.

Pendataan usulan calon penerima BPUM 
dilakukan oleh Dinas yang membidangi 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota, Koperasi, Kementerian/ Lembaga, 
perbankan dan perusahaan pembiayaan 
yang terdaftar di OJK, dan Lembaga 
Penyalur Program Kredit Pemerintah. 
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Penyebaran virus corona 
atau yang istilah bulenya 

Covid-19 makin menjadi, segala aspek 
baik sosial, ekonomi, sampai politik pun 
ikut terganggu. Roda perekonomian 
lesu, daya beli masyarakat lemah, 
bahkan menurut Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala 
Bappenas Suharso Monoarfa di Indonesia 
jumlah angka pengangguran meningkat 
3,7 juta orang akibat pandemi (sumber: 
Kompas.com). Pemerintah melalui 
Kementerian Kesehatan pun tak hentinya 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
melalui media massa baik cetak maupun 
elektronik perihal protokol kesehatan 
pada masa pandemi. 

Rumah Sakit baik di Pusat maupun 
daerah terus berupaya agar pasien 
Covid-19 dapat terlayani tanpa terkecuali. 
Tenaga Kesehatan bertugas tak kenal 
lelah agar pasien Covid-19 dapat kembali 
sehat, bahkan tidak sedikit tenaga 
kesehatan yang gugur dalam menjalankan 
tugas. Menurut Kementerian Kesehatan, 

per Agustus 2020 sudah 87 tenaga 
kesehatan meninggal dunia karena 
Covid-19 (sumber: MediaIndonesia.
com). Melihat kenyataan itu Pemerintah 
melalui Kementerian Kesehatan berupaya 
memperhatikan kesejahteraan tenaga 
kesehatan sebagai garda terdepan 
penanganan Covid-19.

Untuk mempermudah 
pelaksanaan pemberian insentif, 
Kementerian Kesehatan menerbitkan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 
tentang Pemberian Insentif dan Santunan 
Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang 
Menangani Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19), yang diperbarui dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 
tentang Pemberian Insentif dan Santunan 
Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang 
Menangani Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). Terbitnya Keputusan Menteri 
Kesehatan tersebut tentunya menjadi 
angin segar yang dapat sedikit menghibur 

para tenaga kesehatan yang bertugas 
menangani covid-19.

Nilai insentif yang diberikan 
kepada tenaga kesehatan berbeda-
beda sesuai dengan profesi dan fasilitas 
kesehatan masing-masing sedangkan 
mekanisme pengusulan harus melalui 
verifikasi oleh Tim Verifikator yang 
melibatkan APIP daerah. 

Seiring waktu berjalan, Pemerintah 
Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan 
dan Kementerian Kesehatan menilai 
penyerapan anggaran insentif tenaga 
kesehatan masih terlalu rendah, bahkan 
ada daerah yang sama sekali belum 
mencairkan insentif tersebut. Melihat 
kondisi ini, Kementerian Kesehatan 

berkoordinasi dengan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan melakukan 
reviu atas pemberian insentif tersebut. 
Melalui Deputi Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Bidang 
Akuntan Negara, BPKP menerbitkan 
Peraturan Deputi Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Bidang Akuntan Negara Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Teknis Reviu atas 
pemberian insentif bagi tenaga kesehatan 
yang menangani covid-19.

Perwakilan BPKP di seluruh 
Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti 
Peraturan Deputi tersebut untuk 
melakukan reviu penyaluran insentif 
tersebut pada seluruh Pemerintah Daerah 

CORONA MELANDA,
BPKP DIMANA?

AN’s Column
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di wilayah kerjanya. Reviu dilaksanakan 
dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan yang telah disosialisasikan 
oleh Pemerintah.

Hasil reviu yang dilakukan oleh 
BPKP menunjukkan adanya beberapa 
permasalahan yang menjadi hambatan 
penyaluran insentif ini. Terhadap 
permasalahan tersebut BPKP dalam hal ini 
Tim Reviu, telah memberikan rekomendasi 
perbaikan kepada Pemerintah Daerah. 
Rekomendasi tersebut diharapkan 

dapat menghilangkan hambatan dalam 
penyaluran insentif sehingga proses 
pemberian insentif ini sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, BPKP sebagai auditor 
pemerintah selalu siap dan sigap dalam 
melaksanakan tugas yang diamanatkan, 
BPKP bekerja dalam senyap tanpa hingar 
bingar pemberitaan. BPKP hadir… BPKP 
bermanfaat.. (MYP)

Pandemi Corona Virus Disease 
(Covid-19) yang menjadi momok 

bersama tak menyurutkan langkah insan 
pengawasan BPKP DIY untuk hadir 
bermanfaat demi bangsa. Medio triwulan 
III 2020, auditor BPKP DIY terjun langsung 
ke desa-desa melakukan Evaluasi atas 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 
tahun 2020 dan Sisa Dana Desa tahun 
2019, guna memastikan pengelolaan 
Dana Desa dilaksanakan secara 
mangkus(efektif) dan sangkil(efisien). 
Apa yang membedakan dengan evaluasi 
tahun lalu? 

Ketentuan skema penyaluran dan 
formulasi perhitungan alokasi Dana Desa 
untuk tahun 2020 sedikit mengalami 
perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk 

lebih mengakselerasi pembangunan 
desa dalam rangka menopang ketahanan 
sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, 
ada nuansa berbeda dalam konteks 
penggunaan Dana Desa. Sebagian 
anggaran direalokasi untuk percepatan 
pencegahan dan penanganan Pandemi 
Covid-19. Pelaksanaan pembangunan 
desa dirancang melalui pola Padat Karya 
Tunai Desa (PKTD), dan Penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-
DD) kepada masyarakat yang terkena 
dampak Covid-19.

Evaluasi atas penggunaan Dana Desa untuk 
pencegahan dan penanganan Covid-19 
dilakukan untuk memastikan bahwa 
desa telah melaksanakan penguatan 
kesehatan masyarakat antara lain dengan 

AUDITOR
 MASUK

 DESA

APD Hotspot
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membentuk Relawan Desa Tanggap 
Covid-19 yang menyusun rencana kerja 
pencegahan dan penanganan Covid-19 
di desa. Selain itu desa diwajibkan 
mengalokasikan anggaran dalam rangka 
penanganan pandemi Covid-19 secara 
memadai, diantaranya untuk pendirian 
posko darurat covid-19, edukasi kepada 
masyarakat, penyemprotan disinfektan, 
pengadaan alat kesehatan, dan menyusun 
laporan keuangan dan laporan kegiatan 
pencegahan dan penanganan COVID-19.

Evaluasi penggunaan Dana Desa untuk 
PKTD bertujuan untuk memastikan 
apakah mekanisme PKTD melalui 

pengelolaan secara swakelola dengan 
pekerja telah diprioritaskan bagi anggota 
keluarga miskin, pengangguran dan 
setengah pengangguran, serta anggota 
masyarakat marjinal lainnya, yang 
memperoleh upah kerja secara harian.

Evaluasi penggunaan Dana Desa untuk 
penyaluran BLT-DD dimaksudkan untuk 
memastikan bahwa penerima BLT-
DD tepat sasaran yaitu keluarga yang 
kehilangan mata pencaharian, belum 
terdata menerima Program Keluarga 
Harapan(PKH), Bantuan Pangan 
Nontunai, Bantuan Sosial Tunai dan Kartu 
Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota 

keluarga yang rentan sakit menahun/
kronis. Dari sisi penyaluran, evaluasi 
dilakukan untuk memastikan apakah 
BLT-DD telah tepat jumlah, sesuai 
dengan penetapan, dan tepat waktu. 

Aspek-aspek lainnya yang dievaluasi 
yakni penetapan rincian Dana Desa 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 
pemenuhan persyaratan, ketepatan 
waktu dan jumlah penyaluran Dana 
Desa, Perencanaan penggunaan Dana 
Desa, kesesuaian penggunaan Dana 
Desa dengan prioritas penggunaan 
Dana Desa tahun 2020, sisa Dana 
Desa sampai dengan tahun 2019, 
penggunaan Dana Desa untuk 
penyertaan modal dan aktivitas pada 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 
serta proses pengadaan barang dan 
jasa desa dan pemanfaatannya.

Setelah rampung berkecimpung dalam 
penugasan evaluasi Dana Desa, apa 
tim lantas berhenti menyelisik ke desa? 
….tidak semudah itu ferguso. Penugasan 
berikutnya langsung menyambut yaitu 
pengawasan akuntabilitas Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) di Daerah 
sebagai dampak Covid-19. Pengawasan 
akuntabilitas ini dilakukan terhadap 
beberapa aspek dari mulai perencanaan, 
pelaksanaan hingga pelaporan serta 

pertanggungjawaban program/kegiatan 
PEN di Daerah yang dananya bersumber 
baik dari dana refocusing kegiatan, 
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realokasi anggaran dan APBD, maupun 
dukungan Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah berupa Cadangan 
DAK Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) 
Tambahan dan Pinjaman PEN Daerah.

Dalam penugasan Evaluasi Dana Desa 
dan Pengawasan PEN di Daerah tersebut, 
tim juga harus turun ke lapangan untuk 
melakukan observasi fisik atas kondisi 
hasil kegiatan dan melakukan konfirmasi 
secara sampling kepada Keluarga 
Penerima Manfaat(KPM) bantuan. 
Kondisi yang mengharuskan keluar masuk 
desa. Pasalnya, dalam pelaksanaannya, 
tim menerapkan protokol kesehatan yang 
dikenal 3M (Memakai masker, Menjaga 

jarak, Mencuci tangan dengan sabun/
hand sanitizer). Sekali merengku dua 

tiga pulau terlampaui, tak jarang tim 
juga turut serta memberikan edukasi 
kepada masyarakat agar tetap disiplin 
dalam menerapkan protokol kesehatan. 
Keberhasilan penanganan pandemi ini 
bergantung pada peran serta semua 
pihak.

Semoga setiap kehadiran pengawasan 
akuntabilitas yang dilakukan oleh BPKP 
DIY, benar-benar mampu memberikan 
tuah manfaat pada kesejahteraan rakyat, 
baik yang telah lalu, hari ini, besok, lusa, 
tulat, tubin, dan seterusnya…

(Vic_RI)

Bagi investigator sejati, audit klaim 
dan audit penyesuaian harga 

bukanlah hal baru. Namun, tidak menutup 
kemungkinan, Sobat ParisLC semua juga 
telah mengenal sekelumit “kisah” tentang 
dua jenis audit ini. Sebelum membahas 
lebih jauh, yuk kita remind lagi apa itu 
audit dan jenis-jenisnya!

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah 
Indonesia (SAIPI) 2013, audit adalah 
proses identifikasi masalah, analisis, 
dan evaluasi yang dilakukan secara 
independen, objektif, dan profesional 

berdasarkan standar audit, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektivitas, efisiensi, dan keandalan 
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah. Tentu sudah di luar 
kepala kita semua, bahwa terdapat 3 
(tiga) jenis audit, yaitu audit keuangan, 
audit kinerja dan audit dengan tujuan 
tertentu dimana di dalam SAIPI 2013, 
terdapat contoh audit dengan tujuan 
tertentu, antara lain audit ketaatan, audit 
investigatif, audit atas tindak kecurangan, 
audit penghitungan keuangan negara, 
dan lain-lain. Nah, audit klaim dan audit 

AUDIT KLAIM DAN AUDIT PENYESUAIAN HARGA:
PERBEDAAN MENDASAR

Investigasi in Sight
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penyesuaian harga (yang selanjutnya kita 
singkat menjadi APH), juga merupakan 
contoh audit dengan tujuan tertentu.

Sebagai Auditor Pemerintah, BPKP 
memiliki peran dalam melakukan APH 
dan audit klaim sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 pada 
pasal 28               huruf e antara lain 
menyatakan pelaksanaan audit atas APH 
dan audit klaim. 

Bidang Investigasi Perwakilan BPKP D.I. 
Yogyakarta melakukan audit klaim dan 
APH pada tahun 2014. Sudah cukup lama 
ya, Sobat ParisLC? Nah, untuk menambah 
khazanah wawasan kita, yuk refresh dan 
update pengetahuan tentang audit klaim 
dan APH.

Audit Klaim
Menurut Pedoman Pengelolaan Kegiatan 
Bidang Investigasi (PPKBI), audit klaim 
merupakan proses pengumpulan dan 
pengujian bukti-bukti terkait pengajuan 
klaim/tuntuan pihak ketiga dimana klaim 
tersebut terjadi karena adanya kerugian 
dari salah satu pihak dalam melaksanakan 
suatu perjanjian atau kontrak. Dalam 
pelaksanaannya, hasil audit klaim yang 
dilakukan oleh BPKP dapat digunakan 
oleh Unit Penanggung Jawab/pelaksana 
program/kegiatan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, apakah tagihan tersebut 
dapat diakui kebenarannya. Wah, artinya 
audit klaim juga dapat mengefektifkan 
pengeluaran pemerintah ya..

Dasar pengajuan klaim adalah klausul 
yang tercantum dalam dokumen surat 
perjanjian/kontrak yang mengatur 
ketentuan mengenai klaim (aspek 
kontraktual). Namun, terhadap  
permintaan  audit  klaim  atas  suatu 
kegiatan yang belum ada dasar 
kontraktualnya, BPKP harus memastikan 
bahwa pekerjaan tersebut telah diaudit 
dan/atau telah ada penetapan Pengadilan 
atau pihak berwenang yang bertanggung 
jawab atas status klaim tersebut.

Audit Penyesuaian Harga
Nah, sekarang kita akan mengulik tentang 

apa itu APH. Menurut PPKBI, APH adalah 
proses pengumpulan dan pengujian 
bukti-bukti terkait dengan permintaan 
penyesuaian harga pada suatu kegiatan 
untuk memperoleh simpulan sebagai 
bahan pertimbangan bagi unit penanggung 
jawab/pelaksana program/kegiatan untuk 
mengambil keputusan penyesuaian harga. 
Pelaksanaan kontrak yang berdurasi 
panjang berdampak pada perubahan 
harga kontrak pengadaan barang/jasa 
pemerintah karena terjadinya perubahan 
kondisi perekonomian yang berdampak 
pada perubahan harga pengadaan 
barang/jasa Pemerintah dimana kondisi 

tersebut dapat mengakibatkan harga 
satuan kontrak tidak sesuai lagi dengan 
harga pada saat pelaksanaan pekerjaan. 

Pemerintah mengatur tata cara APH 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah dan kemudian diatur 
lebih rinci dalam Peraturan LKPP Nomor 
9 Tahun 2018 tentang Pedoman PBJ 
melalui penyedia.

Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi 
dalam pelaksanaan APH? Penyesuaian 
harga diberlakukan terhadap kontrak 
tahun jamak berbentuk kontrak harga 
satuan yang masa pelaksanaannya lebih 
dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan 
mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan 
pekerjaan. Penyesuaian harga satuan 

b e r l a k u 
bagi seluruh 
kegiatan/mata 
pembayaran , 
k e c u a l i 
k o m p o n e n 
k e u n t u n g a n 
dan biaya 
tidak langung 
( o v e r h e a d ) 
sebaga imana 
t e r c a n t u m 
d a l a m 

dokumen penawaran dan harga satuan. 
Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan 
baru sebagai akibat adanya addendum 
kontrak dapat diberikan penyesuaian 
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harga mulai bulan ke-13 sejak addendum 
kontrak tersebut ditandatangani. Dalam 
melakukan APH ada tiga aspek penting 
yang harus diperhatikan yaitu aspek 
kontraktual, apek teknis, dan aspek 
keuangan.

Terkait mekanisme audit, secara umum 
keduanya memiliki persamaan tahapan, 
yaitu mulai dari pra perencanaan, 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 
dan tindak lanjut.

Lalu, apa perbedaan mendasar antara 
keduanya? 

Pada APH, terjadinya penyesuaian harga 
dapat diprediksi pada saat pelaksanaan 
kontrak karena variabel-variabel 
pembentuk harga dapat berubah dari 
waktu ke waktu. Sedangkan, pelaksanaan 

Jumpa kembali 
bossque di rubrik 

Men Cave. Kali ini 
rubrik Men Cave 
akan membahas 
m o d e l - m o d e l 
potongan rambut 
pria yang menjadi 
trend di masa kini. 
Banyak pria yang 
bingung memilih 
gaya rambut yang 
pas dengan keinginannya. Umumnya 
para pria takut mencoba model potongan 
rambut dengan model yang bervariasi, 
karena takut potongan rambut tidak cocok 
buat dirinya, sehingga penampilannya 
terkesan membosankan dan gitu-gitu 
aja. Namun, masbro semua harus pandai 
memilih model potongan rambut seperti 
apa yang akan dipakai. Kecocokan model 
potongan rambut juga patut melihat 
kesesuaian dengan bentuk wajahnya 
masing-masing. Ada beberapa model  
rambut pria terbaik yang bisa masbro 
ikuti supaya tidak salah mengaplikasikan 
potongan rambut.

Langsung saja vrooh, kita mulai model-
model potongan rambut terkini yang bisa 
menjadi referensi buat para bosque disini. 
Lets check it out.

1. Undercut
Jenis potongan rambut ini sudah 
sangat familiar di kalangan 
masyarakat. Model potongan rambut 
ini memiliki ciri khas yaitu terdapat 
bagian tipis di pinggir hingga ke 
belakang. Kemudian diberi kesan 
tebal pada bagian atas.
Model potongan rambut undercut 
dipakai oleh beberapa orang terkenal, 
pesepakbola Cristiano Ronaldo, 
David Beckham, Sergio Ramos pernah 

audit klaim sangat tergantung pada 
ada atau tidaknya pihak yang merasa 
dirugikan atas klaim yang diajukan.

Mudah-mudahan penjelasan tentang 
audit klaim dan APH di atas dapat 
menambah wawasan bagi Sobat 
ParisLC semua mengenai penugasan 
keinvestigasian. Sampai jumpa di kolom 
keinvestigasian selanjutnya... (fra)

Keep smiling, because life is a 
beautiful thing and there’s so 

much to smile about.”
-Marilyn Monroe-

    Your Hair, Your Style
Men Cave
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memakai model 
potongan rambut ini 
hingga beberapa artis 
Hollywood seperti 
Brad Pitt dalam film 
berjudul Furry.

2. Fade
Model potongan 
rambut Fade atau 
biasa disebut 
dengan Fade Haircut 
merupakan potongan 
rambut yang 
memotong hingga 
bagian samping dan 
belakang kepala 
dan membiarkan 
rambut bagian atas 
tetap panjang. Tren 
gaya rambut fade ini 
termasuk salah satu 
yang sering dipakai 
anak muda pada saat 
ini.

3. Side Part
Model potongan 
rambut ini sering 
kita jumpai dan sangat familiar bagi 
masyarakat di Indonesia. Dengan 
ciri khas rambut belah samping 
atau belah pinggir, model potongan 

rambut ini terlihat rapih dan terkesan 
tidak aneh-aneh. Biasanya model 
rambut ini dipakai oleh kalangan 
professional atau perkantoran. Artis 
Indonesia yang pernah memakai 

model potongan rambut ini salah 
satunya adalah Al Ghazali, sedangkan 
artis Hollywood adalah Taron David 

Egerton yang bermain 
dalam film Kingsman “The 
Secret Service” sebagai 
Eggsy. 

4. Quiff
Jika masvroh mendambakan 
penampilan rambut yang 
maskulin dan keren. 
Potongan rambut ala quiff 
ini bisa menjadi pilihan 
yang sempurna, apalagi 
bagi masvroh yang memiliki 
wajah oval. Karakter wajah 
oval yang cenderung 
panjang membuat model 
rambut seperti ini menjadi 
lebih terlihat dan anda 
tidak perlu banyak usaha 
untuk menata rambut 
model ini. Agar lebih mudah 
dalam menata model 
rambut ini, masvroh dapat 
menggunakan pomade atau 
clay untuk merapihkannya.

5. Short Back and Sides
Gaya rambut Short Back and 
Sides memiliki potongan 
panjang pada bagian atas. 

Gaya rambut ini dibentuk dengan 
menyisir rambut bagian atas ke 

PARIS LC Edisi III Tahun 2020|38 PARIS LC Edisi III Tahun 2020 | 39



Kalau dengar kata “minimalis” apa 
yang ada di pikiran Ladies? Rumah 

super kece yang tampak selalu bersih? 
Furnitur yang modelnya minimalis tapi 
harganya maksimalis? Qiqiqi..

Persepsi umum memang seperti itu. Tapi 
tau nggak? Beberapa tahun belakangan 
ini, gaya hidup minimalis menjadi tren 
baru lo. Bukan… bukan sekadar tentang 
hal-hal yang disebutkan di atas. Minimalis 
lebih dari itu. Minimalis lebih kepada 
hidup bersahaja dan sederhana. Hal yang 
nampaknya dekat dengan keseharian 
kita ya: hidup sederhana, tapi ternyata 
belum sepenuhnya kita lakukan. Intinya 

sih hidup minimalis itu mencukupkan 
diri dengan barang-barang yang memang 
kita perlukan, bukan yang kita inginkan, 
atau bukan benda-benda yang sekedar 
memenuhi rumah kita.

Nyadar nggak sih kalau kita itu digempur 
dari berbagai sisi untuk selalu menambah 
barang di rumah kita? Dari sisi atas ada 
TV dan Instagram yang isinya iklan yang 
menggoda mata dan dompet. Dari sisi 
kanan kiri ada youtube dan tiktok yang 
isinya ratjun semua. Review skincare, 
printilan-printilan, bahkan mainan krucils 
bertebaran di sana. Belum lagi dari 
belakang ada segambreng marketplace 

belakang dengan bentuk meruncing 
ke belakang. Gaya rambut Short Back 
and Sides merupakan pilihan ideal 
bagi pria untuk menambah variasi 
gaya potongan rambut yang bisa 
dipakai.

6. Short and Spiky
Model Short and Spiky ini termasuk 
model potongan rambut yang sudah 
lama. Namun Model potongan 
rambut ini masih banyak diikuti 
dan seolah tak tergerus oleh zaman 
karena dianggap fashionable dan 
cenderung rapi.
Artis yang sering menggunakan 
model rambut ini salah satunya 
adalah Boy Williams. 

7. Pompadour
Pompadour merupakan model 
potongan rambut  dengan potongan 
rambut tipis pada bagian bawah 
samping dan tinggi  pada bagian 
atasnya. Ciri pompadour yang paling 
mudah diketahui adalah pada bagian 
atas berbentuk menyerupai jambul. 
Potongan rambut model ini sangat 
cocok bagi masvroh yang memiliki 
wajah oval.

8. Buzz Cut
Jika Masvroh termasuk tipe laki-laki 
yang praktis, ga mau ribet, malas 

sisiran, maka bisa mempertimbangkan 
model potongan rambut buzz cut. 
Model ini kerap dipakai oleh para 
anggota militer dengan ciri khas 
rambut diseset tipis. Contoh model 
rambut paling mudah adalah dari 
anggota Polisi atau TNI.

Mungkin banyak gaya rambut yang belum 
bisa kita bahas disini karena keterbatasan 
jatah halaman di rubric Men Cave ini. Tapi 
setidaknya kita sudah punya gambaran 
model potongan rambut ketika kita pergi 
ke Barber Shop, bukan hanya sekedar 
“rapihin aja Bang”. 

Yoi, masvroh segitu dulu artikel Men 
Cave di kesempatan kali ini, stay safe, 
stay healthy, and Jangan Lupa Sisiran. 
Ciaooooo. (zaenn).

*)credit: photo by didosalon.com

Menyepi itu penting, supaya 
kamu benar-benar bisa 

mendengar apa yang menjadi 
isi dari keramaian”

-Cak Nun-

Minimalist Living: Sanggup?

Ladies Corner
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yang nawarin gratis ongkir. Gimana hati 
ini bisa bertahan dari segala gempuran 
ituh? Hiks… 

Tapi jujur nih, salah satu tujuan kita kerja 
biar bisa beli barang-barang yang kita 
impikan toh? Mobil baru, rumah baru, baju 
baru, skincare baru. Bener atau bener? 
Kita merasa bahagia ketika membuka 
paket dan memiliki barang baru.

Tapi pernah nggak terpikir jika membeli 
dan menumpuk banyak barang itu bukan 
ke b a h a g i a a n 
sesungguhnya? 
Bagaimana jika 
kita ternyata 
merasa lebih 
bahagia dengan 
hidup minimalis 
dan memiliki 
sedikit barang? 
Mungkin ada 
yang bilang, 
hidup dengan 
sedikit barang hanya dilakukan oleh orang 
di zaman purbakala yang memang minim 
peralatan. Atau ngerasa hidup minimalis 
itu nggak mungkin, mempersulit diri 
sendiri, nggak praktis, nggak realistis, 
endesbre endesbre. Intinya angel poll.

Coba simak beberapa poin di bawah ini 
untuk mencoba gaya hidup minimalis. 

Nggak harus langsung dilakukan 
sekaligus. Ladies bebas memulai dari apa 
dan memilih yang mana. Sebenarnya 
hidup minimalis ini dekat dengan gaya 
hidup zerowaste yang pernah kita bahas 
beberapa waktu lalu. Hayooo…inget 
nggak di edisi yang mana? Sebagaimana 
zerowaste yang perlu waktu dan tak bisa 
diterapkan secara instan, begitu pula gaya 
hidup minimalis ini. Ladies bisa mencoba 
poin-poin di bawah ini selama 3-4 minggu, 
dan coba rasakan perbedaannya. 

1. Butuh baju 
baru. Yakin?

K o n o n 
kita hanya 
memakai 20% 
baju di lemari 
alias yang 
dipakai itu 
lagi..itu lagi. 
Ada lo, baju 
yang udah 

setahun teronggok dengan manisnya 
di salah satu sudut lemari tanpa dipakai 
sekali pun. Beberapa disimpan karena 
sebenarnya kita nggak terlalu suka. 
Beberapa baju yang nggak muat pun juga 
disimpan dengan harapan kelak kita akan 
“mengurus” dan bisa muat lagi #ngacung. 
Baju di lemari udah menggunung, bahkan 

kadang harus nambah lemari baru. 
Walaupun begitu, masih mupeng dong 
kalo liat flash sale di shopee. Haha… 

Coba deh itu baju-baju yang kemungkinan 
kecil akan kita pakai dihibahkan saja ke 
orang. Biar nggak numpuk. Mau beli baju 
baru? Tentu masih bisa. Tapi coba pikirkan 
baik-baik, apakah kita bener-bener butuh 
atau hanya sekadar pengen. Kalo emang 
butuh, usahakan jumlah baju kita nggak 
bertambah. Caranya beli satu, keluarkan 
pula satu dari lemari. 

2. Rumah indah, siapa yang nggak pengen?

Segala macam aksesoris dan furniture 
untuk memperindah rumah kita koleksi. 
Mulai dari hiasan dinding sampai berbagai 
rak dan lemari. Tapi kan modelnya 
minimalis #ngeles. Ya tapi kan jumlahnya 
ngga minimalis zeyenk. Sami mawon 
itu mah. Sekali lagi, minimalis bukan 
semata-mata tentang model, tapi lebih 
ke jumlah. Tak jarang juga beli setumpuk 
barang cuma karena biar matching aja 
sama barang lain yang udah kita punya. 
Atau mungkin gara-gara laper mata liat 
diskonan? Coba deh pilah dan pilih hiasan 
yang memang benar-benar membuat kita 
bahagia ketika melihatnya. Sisanya? Jual 
aja. Hehe

3. Aku perlu alat masak itu!

Coba Ladies, kita ingat-ingat peralatan 
di dapur kita. Berapa buah panci yang 
kita punya. Berapa sutil dan wajan yang 
tergantung. Dan berapa yang kita pakai 
sehari-hari? Mungkin cuma satu. Tapi 
kan nanti kalo-kalo perlu, selalu gitu 
alasan kita. Itulah, kadang demi alasan 
“nanti kalau perlu” kita membabi buta 
mengoleksi berbagai ukuran dan jenis 
alat masak. Dan ngerasa nggak sih kalo 
kayaknya kita selalu kekurangan tempat 
buat nyimpan printilan dapur. Ya atau ya? 
Akhirnya nambah kitchen set, nambah 
rak atau lemari deh. Dapur yang barusan 
direnov pun jadi kerasa perlu direnov lagi  
karena terlihat penuh dan sempit. Gituuu 
aja terus.  

Saatnya Mengganti Fokus

Hidup minimalis sebenernya mengurangi 
ikatan kita dengan hal-hal yang bersifat 
duniawi. Jadi kita akan lebih fokus 
pada pengembangan diri dan berburu 
pengalaman, bukan sekadar berburu flash 
sale atau gratis ongkir. Hidup minimalis 
saat ini memang menjadi tantangan besar 
karena kita harus menekan ego untuk 
tidak ikut arus hedonisme yang sering 
membuat kita jadi konsumtif. Di tengah 
gempuran sosmed jaman sekarang, siapa 
bilang menahan diri itu gampang? Gak 
ada. Tapi Ladies pasti bisa! (nee)
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Cerita jalan-jalan kali ini datang dari 
Kabupaten di utara Yogyakarta. Yups, 

Magelang merupakan daerah wisata 
dimana banyak sekali obyek wisata yang 
tersebar di seluruh daerah Magelang, 
baik itu di Kota Magelang dan Kabupaten 
Magelang.

Salah satu tempat wisata hits yang 
sedang ramai digandrungi adalah Dusun 
Butuh yang berada Desa Temanggung, 
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten 

Magelang. Hmmm, apa sih sebenarnya 
yang menarik dari Dusun ini? Dusun 
Butuh terletak di 1700mdpl sehingga 
dapat dikatakan Dusun tertinggi di 
Kabupaten Magelang lo.

Dusun Butuh mendapat julukan 
sebagai Nepal van Java karena memiliki 
pemandangan berupa rumah penduduk 
yang seolah bertumpuk di lereng gunung, 
seperti Namche Bazaar di Negara Nepal. 
Sama-sama ada di lereng Gunung, Dusun 

Butuh berada di lereng Gunung Sumbing, 
sementara Namche Bazaar berada di 
lereng Gunung Everest. 

Sebenarnya Dusun 
Butuh merupakan 
basecamp bagi 
pendakian gunung 
Sumbing via Butuh 
Kaliangkrik. Karena 
berlokasi di lereng 
gunung, pengunjung 
harus siap dengan 
medan yang terjal dan 
sempit, walaupun akses 
jalan sudah bagus. 
Pada akhir pekan 
biasanya lebih banyak 

pengunjung dari luar kota datang untuk 
berekreasi. Dengan semakin ramainya 
pengunjung, para pemuda Dusun Butuh 
telah mengatur lalulintas bergantian 
untuk lalu lalangnya kendaraan dan 
lokasi parkir kendaraan.

Nuansa Nepal van Java dengan latar 
belakang Gunung Sumbing jelas hanya 
dapat dinikmati saat cuaca cerah. Saat 
cerah, lagit biru di angkasa juga makin 
mempercantik pemandangan. Kombinasi 
langit biru, hijau Gunung Sumbing, dan 
perumahan penduduk akan tampak 
begitu berpadu membuat semakin cantik. 

Agar Nepal van Java dapat terabadikan 
dengan baik, kamera drone dirasa menjadi 
perangkat yang tepat. Dengan kamera 
drone yang terbang tinggi di udara, 

NEPAL VAN JAVA
Lukisan Alam Berlatar Gunung 
Sumbing

Seputar Jogja
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Wajah Baru BPKP Jogja, SIAPA DIA?
Bulan Juli sampai dengan September 2020 Perwakilan BPKP 
DI Yogyakarta kedatangan empat pegawai baru yang akan ikut 
meramaikan kancah pengawasan internal di Yogyakarta. Yuk intip 
siapa saja..

SUGENG 
RAWUH

1. ILHAM NURHIDAYAT

Bapak 3 anak  kelahiran Tegal 10 Mei 1976  
ini adalah suami dari Anis Suryani yang 
merupakan pegawai BPKP DIY juga. Biasa 
disapa Ilham, bukan wajah baru lagi di BPKP 
DIY karena sebelumnya pernah penempatan  
di Yogyakarta. Hobinya bersepeda dan 
traveling, wow bisa meramaikan BPKP 
DIY gowes juga nih. Sebelum menjabat 
sebagai Korwas Bidang APD di BPKP DIY, 
sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit pada 
Deputi Bidang Pengawasan Bidan PKD di 
Jakarta. Semoga membawa APD lebih maju 
ya Pak!

dijumpai disana. Rumah-rumah penduduk 
juga sudah ramai membuka tempat rehat 
dengan menyajikan minum-minuman 
hangat dan cemilan sembari melihat 
keindahan Dusun Butuh dari ketinggian. 
Jangan lupa juga untuk membawa jaket 
karena cuaca cukup dingin, cuaca yang 
cerah bisa berubah drastis menjadi 
berkabut. 

Saat pandemi Covid-19, semua pengun-
jung Dusun Butuh wajib mematuhi pro-
tokol kesehatan. Apalagi saat akhir pe-
kandan hari libur karena Dusun Butuh 
pasti dipadati banyak pengunjung. Ingat 
tetaplah jaga kebersihan selama di sana 
ya, sampai jumpa di Dusun Butuh semoga 
pemandangan luar biasa menyapa kalian 
selama disana.. (@eas)

rumah-rumah warga akan tampak seolah 
benar-benar bertingkat atau bertumpuk 
seperti di Nepal.

Dusun Butuh merupakan destinasi wisata 
yang ada di perkampungan penduduk. 
Wisatawan yang datang ke sana 
sebenarnya bisa dikatakan juga bertamu 
ke wilayah orang lain. Oleh karena itu, 
hendaknya tetap bersikap ramah dan 
sopan saat berkunjung untuk menghargai 
masyarakat setempat.

Saat berkunjung, jangan lupa untuk 
membeli oleh-oleh dari sana berupa 
sayur-mayur segar yang harganya sangat 
murah karena merupakan tanaman di 
lahan pertanian milik penduduk setempat. 
Sayuran berupa daun bawang, seledri, 
kentang, kol, bunga kol, brokoli, buncis, 
ubi, dan wortel serta umbi umbian banyak 

Pisah Sambut
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Bapak berputra 3 ini mempunyai 
perawakan yang gempal, hmm. Lahir di 
Sleman, 19 Januari 1986 sebelumya adalah 
Auditor Muda pada Deputi Bidang PIP 
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di 
Jakarta. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Aziz 
sapaannya, dilantik sebagai Kepala Sub 
Bagian Keuangan Di BPKP DIY.

2. NUR AZIZ AL HAKIM

Lahir 35 tahun silam di Magelang tepatnya 29 
Mei 1985. Adis sapaanya, sudah mempunyai 2 
putra. Berbarengan dengan pelantikan Kasubbag 
Keuangan, tanggal 3 Agustus 2020, Adis dilantik 
sebagai Kepala Sub Bagian Umum di BPKP DIY. 
Adis sebelumnya menjabat Kepala Sub bagian 
Perencanaan Kebutuhan pada Biro Umum di 
Jakarta

3. ROHMAD ADI SIAMAN

Pria bersuara emas ini lahir di Klaten 29 
September 1989. Sebelum di BPKP DIY, 
Rayson telah 9 tahun berkiprah di Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Memiliki hobi 
menyanyi, tak heran Rayson menjadi BPKP 
idol di perwakilan sebelumnya lo.

4. RAYSON VIRTUOSI

Wanita berperawakan mungil dan lucu ini lahir 
di Semarang 17 Juni 1993. Liyya sapaanya, 
pindah ke BPKP DIY karena mengikuti 
Suami yang mendapat beasiswa di UGM. 
Liyya sebelumnya mendapat penempatan di 
Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

5. AMALIYYAH RADHIYYATA MARDHIYYAH
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Selain kedatangan anggota baru, keluarga besar BPKP DIY juga 
kehilangan tiga pegawai andalan karena sudah tiba masa purna 

tugasnya. Siapa saja kuy ke bawah..

SUGENG 
PURNA
TUGAS

Rini Murti Lestari
kelahiran 
Yogyakarta,7 Juni 1960 
TMT Pensiun 
1 Juli 2020

Hana Tripalestyowati
kelahiran 
Malang,6 Juli 1962  
TMT Pensiun 
1 Agustus 2020

Berta Maria Sarwati 
kelahiran 
Jakarta,18 Agustus 1962
TMT Pensiun 
1 September 2020

Hello guys, a lot of us maybe still get confused about using the relative pronoun who, whose, whom. 
So this time I’d like to share a little bit of guidance how to use it. Lets check it out.
First, to understand how to use “who”, “whom”, and “whose” you have to understand the difference 
between subject, object and possesives.

a. The subject does the action:
He likes football
She goes to university
They enjoy travelling

b. The object receives the action
 The employee respect him.
 I know her.
 The sailors waved to us.

c. Possesives tell us the person something belongs to
 His car is new.

English Corner

WHO, WHOM, WHOSE

PARIS LC Edisi III Tahun 2020|50 PARIS LC Edisi III Tahun 2020 | 51



 I like his latest novel.
 We returned to our hotel.
Second, we have to know the condition to use relative pronoun.
WHO
	“Who” is a subject pronoun. (I, He, She, We, They, You)
	“Who” is used for people
	We use “who” to ask which person did an action or which person is in a certain way.

Example:
	Who wrote that book?
	Who is the board of director?
	Who is going to prepare dinner?
	Who wants some more ice cream?
	Who is gonna do the dish washer job?

WHOM
	Whom is object pronoun. (Him, Her, Us, Their)
	It should be used to refer to the object of a verb or preposition
	We use “whom” to ask person receive an action

Example:
	This is my brother, whom you met at the house.
	Whom did they choose as captain team?
	Whom are you going to ask to the party?

WHOSE

	Whose is a pronoun
	It’a is possessive pronoun like “her”, “his” and “our”
	It is used in questions to ask who owns something.
	We use “whose” to find out which person something belongs to.

Example
	Whose phone is this?
	Whose notebook was stolen in the class?
	The girl whose house was burned by accident last week looks so sad.

(zaenn)

Joko mempunyai roti sebanyak 5 biji, Dimas mempunyai roti 
sebanyak 7 biji, sedangkan Ajeng mempunyai uang sebanyak Rp 
1200. Roti itu kemudian dibagi sama rata, sedangkan uang tadi 
dibagi antara Joko dan Dimas. Bagaimana pembagian uang yang 
adil?

Kuiss

Kuis Paris LC edisi 3

Kirimkan jawabannya ke email 

Tim Redaksi majalah ParisLC 

fujigilanggrahandini@
gmail.com 

dengan subject 
kuis_parisLC_edisi_3

2 pemenang akan mendapatkan 

souvenir menarik .. kuy buruan 

kirim..!
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