
 

bidang/bagian berkreasi dan berinovasi untuk 
membangun dan menampilkan profil SPIP 
nya. Lomba Quote juga menjadi tantangan 
tersendiri untuk teman-teman yang cukup 
kreatif. Selain lomba-lomba yang digelar un-
tuk intern pegawai, juga diselenggarakan 
lomba karya tulis untuk APIP di wilayah kerja 
perwakilan. Tidak ketinggalan kegiatan ke-
bersamaan dengan keluarga dalam family 
gathering, dan peduli kesehatan dengan pe-
laksanaan medical chek up bersama. 
Di samping itu, Perwakilan BPKP DIY juga me-
lakukan kegiatan peduli dan berbagi de-ngan 
pelaksanaan donor darah, pembagian sem-
bako dan kunjungan ke panti sosial. 
Dan yang paling membanggakan, beberapa 
pegawai Perwakilan BPKP DIY menjadi juara 
lomba yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat. 
Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan BPKP 
DIY tidak hanya jago kandang tetapi juga siap 
bersaing dengan perwakilan-perwakilan di 
seluruh Indonesia. 
Untuk itu di usia 33 ini marilah kita saling 
memberi dan mendukung sebagai satu ke-
luarga, untuk mencapai prestasi setinggi-
tingginya.                          
           ~Nik 

T ahun ini BPKP memasuki usia 33 tahun. 
Bila digambarkan sebagai seseorang, de-

ngan usia 33 tahun seharusnya sudah men-
jadi sosok yang dewasa dan stabil baik dalam 
sikap maupun pikiran. Dengan dukungan 
keluarga dia akan mampu untuk meraih pres-
tasi setinggi-tingginya. 
Demikian juga dengan BPKP kita, Perwakilan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak 
prestasi yang diukir baik oleh organisasi 
maupun anggota organisasi nya. 
Apa yang kita lakukan dalam menyambut 
usia ke 33 ini, tahun ini panitia HUT BPKP 
lebih mengajak anggotanya untuk bersenang
-senang dalam perlombaan yang tidak 
menuntut keahlian, jadi siapa saja yang se-
hat kondisinya dapat berpartisipasi dalam 
perlombaan olah raga,yaitu bola volley plas-
tic, kasti dengan bola plastik dan senam hasil 
kreasi masing-masing bidang/bagian. Keber-
sihan yang sudah menjadi budaya dikantor 
juga diperlombakan, bahkan kebersihan 
rumah dinas, dengan harapan budaya bersih 
dan indah selalu mewarnai lingkungan 
rumah dinas. Tidak hanya perlombaan yang 
bersifat senang-senang, panitia juga men-
coba untuk menantang masing-masing 
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Paris Review Mini   Media Komunikasi & Informasi Pegawai BPKP DIY 
Bagaimana caranya anda 

melempar sebuah bola 

sekeras-kerasnya hingga 

bola tersebut kembali 

kepada anda dengan 

syarat bola tersebut 

tidak menempel pada 

apapun, bola tersebut 

tidak mengenai apapun 

dan tidak ada orang lain 

yang menangkap bola 

tersebut?   

            -Rs 

QUIZ 

 

Jawaban QUIZ PARMIN  
Edisi I/2016 

 

E, tanda panah yang menghadap 
ke bawah sama dengan jumlah 

segitiga di dalam kotak di atasnya. 

 

Pemenang QUIZ PARMIN  

Edisi I 2016: 

 
Rizka Irawati (BPKP DIY) 

Edisi II Tahun 2016 

Bulletin Triwulan Perwakilan BPKP  DIY 

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

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lambat tanggal  

15 Juli  2016. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 

1 



 

2. Juara kedua lomba kebersihan ruang 
kerja 

3. Juara pertama lomba foto dengan 
tema “Mengawal Akuntabilitas 
Pembangunan” yang diwakili Rakhmi 
Sulistyorini 

4. Juara kedua lomba desain name tag 
BPKP yang diwakili Muhammad Yasril 
Friandi 

5. Juara ketiga lomba pegawai teladan 
kategori pelayanan prima yang 
diwakili Hanifiar Bima Retnanti 

 
Atas berbagai capaian tersebut, Perwakilan 
BPKP DIY patut bersyukur dan berbangga. 
Semoga kebanggaan itu  akan menambah 
semangat untuk berkinerja lebih baik lagi.  
Jogja memang istimewa... 

-Indr 

D i pertengahan kesibukan menyambut 
HUT 33 BPKP, bidang P3A Perwakilan 

BPKP DIY bertambah kekuatannya dengan 
hadirnya Ivone Noor Rizky. Perempuan yang 
biasa dipanggil Ivone ini merupakan pegawai 
BPKP yang baru dimutasi dari Perwakilan BPKP 
Papua karena mengikuti  suaminya yang 
sedang menjalani tugas belajar di UNS 
Surakarta. Mahmud cantik berputra satu ini 

mempunyai hobi 
membaca dan 
memasak. Dengan 
mottonya “Always 
b e  p o s i t i v e ” 
berharap dapat  
selalu berkontribusi 
positif untuk kantor 
k i ta tercinta. . 
Wilujeng sumping 
Ivone... Selamat 

berkarya... 
 
Kehadiran Ivone menjadi tambahan amunisi 
bagi Perwakilan BPKP DIY untuk terus 
mempertahankan serta meningkatkan kinerja 
dan prestasi yang telah banyak dibuktikan 
melalui berbagai lomba, khususnya lomba yang 
diselenggarakan BPKP Pusat.  
Dalam rangka memeriahkan HUT tahun ini, 
Perwakilan BPKP DIY turut  berpartisipasi 
dalam  berbagai lomba yang diadakan BPKP 
Pusat, dan berhasil memperoleh piala dan 
piagam untuk berbagai kemenangan, yaitu: 

1. Juara pertama penyelenggaraan PKS/
PPM di lingkungan BPKP Tahun 2016 
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gimana bentuk acaranya, nanti dari 

perkap yang action. Seni itu kan tidak 

bisa diatur. Tapi namanya dalam satu 

tim, ya harus bisa bekerjasama agar 

acara bisa lancar. 

P : Kalo masalah biaya, dibatesin nggak 

pak? 

M : Biaya no problem. Tapi perkap memang 

mengusahakan mencari bahan-bahan 

yang gak terlalu mahal. Paling kami main 

di kayu dan tali aja. Dan kita juga 

mengusahakan bahan-bahan yang bisa 

dipakai beberapa kali. Jadi bisa untuk 

acara berikutnya, gak hanya sekali pakai. 

P : Setting perlengkapan gitu berarti 

sampai malam ya pak? 

M : Iya kalau tempat pas dipakai saat jam 

kantor, bisa sampai jam 8 atau 9 malam. 

Misalnya di aula, siangnya masih dipakai 

buat acara lain. Kan tidak bisa kita 

setting langsung, bisanya malam. Tapi 

kalau pas gak dipakai sih, sore juga udah 

selesai. 

P : Cerita pengalaman yang menarik dong 

pak 

M : Apa ya...biasa-biasa aja sih. O iya, ada 

satu, pas kemarin mau family gathering. 

Malam sebelum acara, saya nginep di 

kantor cuma 

buat nyapu 

halaman 

(tertawa). Gini, 

saya 

pengennya pas 

acara family 

gathering itu, 

termasuk 

cleaning 

service juga 

bisa ikut menikmati acara, bisa ikut 

seneng-seneng, jangan disuruh-suruh 

terus. Padahal halaman kantor kotor dan 

perlu disapu. Pengalaman tahun lalu, 

saya datang jam 6 pagi gak keburu buat 

nyapu semuanya. 

 Trus pernah juga mau iseng ngerjain 

pejabat pas hari H. Jadi pas hari-H nanti 

disetting ada insiden kecil gitu buat 

heboh-hebohan. Tapi gak jadi dieksekusi, 

khawatir kenapa-kenapa (tertawa). 

P : Kalau suka duka nya jadi bidang Perkap 

apa pak? 

M : Suka nya yaa..jelas lah ya, acara bisa 

berlangsung lancar, meriah, dan BPKP 

DIY tetap punya keunikan dan ciri khas 

setiap ada event. Jadi kan tim humas 

BPKP DIY punya berita (tertawa). Kalau 

dukanya, kadang bidang Perkap seperti 

terlupakan. Ngerjain sampai malam tapi 

gak ada yang nungguin atau sekadar 

nyiapin teh anget (tertawa lagi). Tapi 

secara umum sih seneng-seneng aja di 

Perkap, jadi bisa berkreasi menyalurkan 

bakat. 

P : Ada tips buat selanjutnya ga Pak? Kali 

aja nanti ada regenerasi, gak pak Mugi 

melulu yang di Perkap 

M : Bidang Perkap harus pinter ambil hati 

temen-temen cleaning service. Gini, kan 

mereka di sini itu udah ada tugasnya. 

Dan untuk bantuin setting tempat untuk 

acara-acara itu bukan termasuk jobdesk 

mereka. Kasian juga kan, udah capek-

capek bantuin tapi kitanya ga kasih im-

balan. Jadi ya, kita perhatikan lah 

mereka. Nasi bungkus sama teh anget aja 

mereka udah seneng kok (tertawa). 
-Nee 
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Kepala Perwakilan BPKP DIY Tytut Ratih 

Kusumo dalam sambutannya 

menginformasikan bahwa upacara 

pembukaan POR dilaksanakan serempak 

BPKP seluruh Indonesia, sebagai penanda 

dimulainya rangkaian kegiatan dalam 

rangka HUT ke 33 BPKP. Yang istimewa 

adalah kegiatan olah raga dirancang 

sederhana tanpa keahlian tertentu 

sehingga dapat diikuti seluruh pegawai. 

Berbagai lomba yang akan digelar 

diantaranya lomba kasti, tepok wulu thik 

thok, bola gaprak, volley bola plastik, 

senam, “quote on the wall”, profil SPIP 

Bidang/Bagian, karya tulis bagi APIP, serta 

lomba kebersihan ruangan dan rumah 

dinas. Kegiatan lain diantaranya donor 

H ingar bingar kemeriahan HUT ke-33 BPKP 

di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah 

usai. Mulai dari pembukaan, pertandingan-

pertandingan olahraga, berbagai kompetisi 

hingga puncaknya pada tanggal 30 Mei 2016 

kemarin.  

Kesuksesan acara ini tentu melibatkan banyak 

pihak dengan masing-masing tugasnya. Bidang 

acara yang sibuk mengonsep acara yang unik 

dan berkesan, bidang konsumsi yang harus 

hunting makanan enak dengan budget 

terbatas, dan bidang-bidang yang lain.  

Ada satu bidang yang ‘tak kasat mata’ yang 

berperan  besar terhadap penyelenggaraan 

berbagai acara pada HUT BPKP di Perwakilan 

DIY. Mereka tak tampil di depan panggung 

dan mereka tetap bekerja di saat yang lain 

telah beristirahat meluruskan punggung.  

Siapakah mereka? Yap! Mereka adalah bidang 

perlengkapan. 

Kali ini akan kita bahas sedikit tentang bidang 

yang satu ini. Yuk mariii... 

 

Siapakah mereka? 

Squad bidang perlengkapan untuk HUT BPKP 

tahun ini adalah: 

1. Kokok L.W 

2. Deddy Y.S 

3. Mugiharso 

4. Bima Gautama 

Namun, ternyata tak hanya nama-nama di 

atas saja yang bekerja. Ada sosok-sosok 

misterius yang ikut mencurahkan segenap ide 

dan tenaganya demi kesuksesan acara ini. 

Merekalah para cleaning service, satpam, dan 

teman-teman dari bagian umum.    

Simak wawancara singkat Redaksi Parmin (P) 

dengan Pak Mugiharso (M), salah satu 

personil bidang Perkap di bawah ini yaa... 

 

P  : Kendala bidang Perkap apa sih pak? 

M  : Sebenarnya tidak ada kendala besar sih. 

Seringnya perubahan konsep yang 

mendadak. Biasanya dari bidang acara 

sudah menyampaikan mau konsepnya 

begini-begini. Dari situ kami diskusi 

baiknya setting tempat seperti apa. Nah, 

sudah sepakat kan. Tapi kadang tiba-tiba 

ada permintaan mendadak yang 

menginginkan A,B,C...sehingga konsep 

yang sudah matang harus diubah lagi.  

P : Trus kalo kayak gitu gimana Pak? 

M : Sebenarnya kalo saya pribadi sih 

maunya dari Perkap diberi kebebasan 

berekspresi, yang penting sesuai dengan 

konsep, kan dari bidang acara sudah jelas 

P embukaan POR dalam rangka HUT ke 

33 BPKP di Perwakilan BPKP DIY 

diselenggarakan Jumat (15/4).  Upacara yang 

dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan 

tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan 

dan diikuti oleh seluruh pegawai Perwakilan 

BPKP DIY. Semangat  mengawal program 

pembangunan Jokowi-JK, diapresiasikan 

dalam meriahnya upacara pembukaan yang 

bertema “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan 

Pembangunan, BPKP Bisa!”. Kostum para 

pejabat struktural dan Korwas pun 

menyesuaikan tema. Menggambarkan 

kesiapannya untuk bekerja, Kepala 

Perwakilan, Kabag TU, dan para Korwas 

tampil dengan kemeja putih lengkap dengan 

helm proyeknya.  

Upacara Pembukaan HUT BPKP 
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darah, general check up, 

family gathering, bakti 

sosial, dan sosialisasi pen-

genalan dan pencegahan 

narkoba untuk pegawai dan 

keluarga. Kepala Perwakilan 

berharap, rangkaian 

kegiatan HUT ini bisa menjadi media 

refreshing, penghilang penat dari 

kegiatan rutin sehari-hari, sehingga 

kegiatan olah raga sebisa mungkin 

dilaksanakan pada hari Jumat. Beliau 

juga menggelorakan semangat selu-

ruh pegawai agar berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang telah 

disusun oleh panitia. 

Kick off pembukaan rang-

kaian HUT ke-33 BPKP berisi 

prosesi mengarak gunungan 

hasil bumi berupa sayuran 

dan buah-buahan. Gunung-

an ini dipilih karena memiliki makna 

kesederhanaan, rasa syukur, serta 

kesejahteraan. Kemeriahan bertam-

bah saat convety diledakkan mengi-

ringi seruan semangat mengawal 

pembangunan. Ada sesuatu yang unik 

pada acara pembukaan POR kali ini, 

yaitu dari sisi dokumentasi. Drone menjadi pilihan  

alat bantu untuk mengabadikan 

upacara dari cakrawala. Meski 

kurang maksimal karena tanpa 

suara dan obyek yang direkam 

masih kurang sadar kamera, na-

mun alat ini bisa menjadi pilihan 

dan menjadi momen 

awal peralihan metode 

dan media dokumen-

tasi bagi humas BPKP 

DIY. 

Upacara ditutup 

dengan memberi 

kesempatan seluruh 

pegawai untuk berebut gunungan 

sayuran dan buah. Yang paling 

semangat tentu ibu-ibu, 

menghemat belanja sayuran. Usai 

upacara dilanjutkan dengan 

lomba perdana yaitu volley bola 

plastik. Kemeriahan tak berhenti 

sampai di sini... simak 

artikel-artikel 

selanjutnya hingga 

acara puncak 

berlangsung....  

BPKP Jogja never 

ending aksinya... ~rs 

 

seluruh bidang dan bagian yang menampilkan 

dramatisasi atau parodi tugas dan fungsi 

masing-masing. Acara dipandu oleh Pak Dukuh 

Wagimin yang kebetulan kenal dekat dengan 

Korwas Bidang APD dan Mbak Emprahningsih, 

auditor BPKP tetangga Pak Wagimin. Bagian 

Tata Usaha sebagai spesialis Rapat Dalam 

Kantor (RDK) menampilkan gambaran kerja 

keras mereka sehingga harus pergi pagi pulang 

pagi. Bidang IPP memparodikan salah satu 

penugasan yang mereka lakukan yaitu Audit 

Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mengusung 

tema Oemar Bakri, Bidang IPP ikut mengawal 

akuntabilitas peningkatan kesejahteraan para 

guru. 

Tampil selanjutnya Bidang APD yang 

mendramatisasikan peran mereka ikut 

mengawal pembangunan desa. Selanjutnya 

dengan diiringi lagu “Bongkar!” yang garang, 

Bidang Investigasi menampilkan perannya 

sebagai pembasmi korupsi, menangkap tangan 

kongkalikong antara pejabat dan pengusaha 

nakal. Bidang P3A menampilkan gebrakannya 

sebagai pembina APIP, melakoni peran sebagai 

narasumber demi meningkatkan level APIP di 

daerah. Penampilan ditutup oleh Bidang AN 

yang menggambarkan perannya sebagai 

pemberi solusi bagi BUMN/BUMD/BLUD. 

Di sela-sela penampilan yang mengundang 

gelak tawa, dilakukan pengumuman 

pemenang lomba-lomba antarbidang. Tampil 

sebagai juara umum Bidang IPP yang berhasil 

melengserkan Bidang Investigasi sebagai juara 

umum tahun lalu. Istimewanya, dalam HUT ke-

33 tahun ini juga diadakan Lomba Karya Tulis 

Ilmiah yang diikuti APIP kabupaten/kota. 

Tampil sebagai pemenang Ardeno Kurniawan, 

APIP dari Inspektorat Kabupaten Sleman yang 

menulis karya berjudul “APIP Masuk Desa: 

Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas 

Keuangan Desa Melalui VFM”. Selamat! 

Semoga buah pikirannya dapat menjadi 

sumbang sih yang bermanfaat bagi 

terciptanya akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. 

Kemeriahan acara ramah tamah dan 

pagelaran seni ditutup dengan makan siang 

bersama seluruh pegawai dan tamu undangan. 

Teriring doa semoga BPKP semakin jaya, 

karena di setiap tantangan yang 

menghadang.... BPKP pasti bisa!  
-Four 
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2 1 April 2016, mentari pagi cerah 

merona menyinari seluruh insan Per-

wakilan BPKP Daerah Istimewa Yogya-

karta. Memperingati kelahiran R.A. Kar-

tini yang dilaksanakan saat doa 

pagi, karyawati Perwakilan BPKP 

DIY tampil beda mengguna-

kan kebaya warna-warni. 

Terlihat cantik dan 

anggun. Para kartini 

Perwakilan BPKP DIY 

berjajar rapi memenuhi 

anak tangga lobi kantor…. 

penuh….rapat….hangat. Lalu, 

suara merdu mendayu seluruh 

karyawati pun  mengalun, menden-

dangkan lagu “Seputih Melati” membuka 

doa pagi. Lembut menusuk kalbu, men-

yampaikan pesan kekuatan seorang per-

empuan sebagai seorang Kartini masa 

kini.  

Kartono Perwakilan BPKP DIY yang di-

wakili oleh Suyadi, PFA Bidang Akuntan 

Negara membalas dengan untaian sebuah 

puisi:  

 

 

UNTUK SAUDARIKU… KARTINI 

 

Dahulu... 

Kau hidup dalam 

samar cahaya 

Bila siang 

jelma ji-

wamu mer-

atap 

Bila malam tiba 

kelara-lara menahan 

rasa 

Masa depan apa yang kau 

cari 

D alam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 BPKP 

mendapat amanat untuk meningkatkan 

pengawasan tata kelola atas percepatan pe-

laksanaan proyek strategis na-

sional, melakukan audit investi-

gatif dan perhitungan besaran 

kerugian negara dalam hal ter-

jadi penyalahgunaan wewe-

nang dalam lingkup proyek 

strategis nasional, melakukan 

proses pengadaan barang/jasa, 

dan melakukan pengawasan 

atas tindak lanjut hasil penga-

wasan APIP yang di dalamnya 

terdapat kerugian negara. Pe-

nugasan dalam Inpres tersebut 

menunjukkan semakin ting-

ginya kepercayaan Presiden 

kepada BPKP untuk mengawal 

program-program pemerintah 

yang bersifat makro stratejik. 

Demikian petikan sambutan 

Kepala BPKP yang dibacakan 

Tytut Ratih Kusumo sebagai 

pembina dalam upacara 

bendera HUT ke-33 BPKP di 

halaman kantor Perwakilan 

DIY, Senin (30/5). Upacara bendera yang di-

langsungkan dengan hikmat tersebut selain 

diikuti oleh seluruh pegawai Perwakilan BPKP 

Peringatan Hari Kartini 

DIY, juga dihadiri oleh para tamu undangan 

yang terdiri dari para pegawai purnabhakti, 

para pegawai tugas belajar, dan tamu un-

dangan lainnya. 

Dalam bagian lain 

sambutannya, Kepala BPKP 

mengajak seluruh warga BPKP 

untuk senantiasa melakukan 

perbaikan dan inovasi secara 

berkelanjutan, menciptakan 

tata kelola organisasi yang 

baik sebelum memberikan 

masukan perbaikan bagi 

instansi pemerintah lain, 

menjunjung tinggi dan 

menerapkan nilai-nilai PIONIR, 

bekerja dengan semangat 5 

As, dan merubah mindset 

untuk melakukan pengawasan 

yang bersifat makro stratejik. 

Selain itu, Kepala BPKP juga 

berharap pegawai yang sudah 

tidak aktif lagi di BPKP tetap 

mencintai dan berkontribusi 

positif dalam kelancaran 

pelaksanaan tugas instansi 

tercinta ini. 

Seusai upacara, puncak peringatan HUT 

BPKP dilanjutkan dengan acara ramah 

tamah dan pagelaran seni persembahan 

Puncak HUT 33 BPKP 
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Hanya guratan-guratan kepayah-

an 

Perempuan... 

Banyak yang memandangmu sebe-

lah mata 

Kata mereka kau lemah 

Kata mereka kau murah 

Kata mereka kau 

rendah 

Kau lah wanita 

yang terbelenggu 

oleh keterbatasan 

 

Sekarang.. 

Hidupmu berhias 

berjuta mimpi 

Membuncah menyelimuti rona di 

pipi 

Kekuatanmu adalah rindu 

Pedangmu adalah senyuman 

Kakimu adalah semangat dari ke-

luarga 

 

Saudariku... 

Lanjutkan mengejar mimpi 

Teruslah berkarya demi negeri 

Kita sejajarkan langkah meraih 

cita-cita 

Dengan kita bersama membuat 

kita bisa 

 

Namun... 

Ijinkan aku mengatakan 

Tetaplah menjadi wanita berbudi 

pekerti 

Yang memegang teguh jiwa kodrati 

Kau adalah seorang ibu dan istri…. 

 

Motivasi dan harapan Kartono Perwakilan 

BPKP DIY lewat untaian puisi tersebut men-

jadi cambuk para Kartini untuk mewujud-

kan mimpi-mimpinya tanpa melupakan 

kodratnya sebagai wanita. Menutup rang-

kaian acara, doa pagi pun dipanjatkan den-

gan hikmat. 

Semoga semangat dan mimpi R.A. Kartini 

dapat diwujudkan oleh kartini-kartini Per-

wakilan BPKP DIY.  

 

BPKP DIY…..dahsyat….. dahsyat….. dahsyat.  

 
-Ans 

tempat rehabilitasi pengguna narkoba. 
Penyalahgunaan narkoba telah 
dikategorikan sebagai 
narkoterisme karena 
dampak merusak suatu 
generasi dan dalam jumlah 
yang besar. Ada empat efek 
yang dihasilkan dari narkoba 
yaitu halusinasi, stimulan, 
depresan, dan adiktif. 
beberapa ciri-ciri pemakai 
narkoba antara lain adalah 
turunnya berat badan 
secara drastis, emosi yang 
naik turun sangat sensitif, 
perilaku sering melupakan 
tanggung jawab dan sikap 
tidak peduli dengan 
lingkungan dan cenderung 
manipulatif secara tiba-tiba. 
Sampai dengan saat ini telah 
diidentifikasi sebanyak 41 
narkoba jenis baru yang 
beredar di masyarakat. Salah 
satunya adalah methylone 
yang digunakan oleh salah 
satu artis terkenal di Indone-
sia. Efek yang dihasilkan 
yakni meningkatkan kesegar-
an, kegembiraan berlebihan, 
dan tidak mengantuk. 
Menjawab pertanyaan dari 
peserta mengenai 
bagaimana tindakan yang 
dilakukan apabila di 
lingkungan terdekat kita 
terdapat pemakai narkoba 
maka agar segera dilaporkan 
ke BNNP terdekat untuk 
dilakukan assessment, 
apakah pengguna tersebut 
sebagai pengedar untuk dia-

jukan tindak pidana ataukah hanya sebagai 
korban pemakai sehingga diperlukan tindak-

an rehabilitasi. 
Pertanyaan selanjutnya dari 
peserta mengenai 
pembagian jarum suntik 
oleh Dinas Kesehatan 
terhadap OTDA atau yang 
beresiko tinggi dalam 
rangka pencegahan 
penularan HIV/AIDS apakah 
tidak bertentangan dengan 
tugas BNNP. Hal tersebut 
tidak bertentangan dengan 
tugas BNNP dimana BNNP 
bertugas untuk mencegah 
dan memberantas 
penyalahgunaan narkoba 
sedangkan dengan 
pembagian jarum suntik 
tersebut adalah untuk 
mencegah penyebaran HIV/
AIDS. 
Penggunaan obat-obatan 
tertentu yang karena 
kondisi kesehatan 
diperkenankan, apabila 
dalam suatu rasia narkoba 
didapati menggunakan obat
-obatan tersebut harus 
dapat menunjukkan resep 
dokter dan didukung 
dengan medical record yang 
menunjukkan bahwa 
seseorang memerlukan 
obat tersebut. Semoga kita 
dapat menjaga diri, ke-
luarga dan lingkungan dari 
bahaya narkoba . 

~MYF  
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A pa yang terlintas dalam pikiran kita saat 

mendengar kata ulang tahun? Makan-

makan, kue, atau lilin ulang tahun ? Mungkin 

jawaban beberapa dari kita sama, tetapi apa 

pikiran kita  jika mendengar kata lomba olah-

raga menyambut hari ulang tahun? Tenis, 

Futsal, Bulutangkis? Mungkin anda benar jika 

berpikir hal itu. Tapiiiii, saran saya singkirkan 

jauh-jauh jawaban anda jika anda sedang 

berada di Perwakilan BPKP DIY. Seakan ingin 

menegaskan keistimewaan daerah ini, Per-

wakilan BPKP DIY menyelenggarakan lomba 

yang tidak biasa di kantor ini alias lomba yang 

istimewa. Mengapa istimewa karena dalam 

lomba tahun ini tidak ada keunggulan individu 

melainkan partisipasi seluruh pegawai masing

-masing bidang demi keunggulan tim.  Keung-

gulan tim harus digarisbawahi disini, karena 

sebagian besar peserta lomba adalah kaum 

hawa alias karyawati. Walaupun ada kaum 

pria dalam lomba ini, jangan Anda bayangkan 

mereka menjadi bintang lomba karena 

mereka harus memakai sarung untuk 

menutupi aurat… eh, kemampuan mereka 

sebenarnya (mengurangi kelincahan maksud-

nya). Keistimewaan lomba-lomba tadi bertu-

juan untuk memberikan keramaian dan ke-

gembiraan semua pihak walau mungkin tidak 

semua pihak bisa menikmatinya. Inti dari 

lomba-lomba tersebut adalah kerjasama tim 

dalam arti tidak ada individu yang menang 

atau yang kalah yang ada hanya tim yang 

berjuang memaksimalkan kemampuan 

masing-masing 

individu dalam 

bidang (lemper 

eh super sekali). 

Tahun ini ada 

delapan lomba 

yang dipertand-

ingkan yaitu :  

 Lomba Voli 

Plastik 

Lomba voli 

dimainkan 

tanggal 15 

April di aula 

kantor dengan 

sistem gugur. 

Satu tim dari 

bidang/bagian maksimal terdiri dari 5 

orang dengan komposisi 3 pegawai wanita 

dan 2 pria memakai sarung (plus celana 

tentunya). 

Tim yang menang adalah tim yang dalam 

keadaan ceteris paribus mendapat angka 

30 terlebih dahulu. Dan hasil pertandin-

gannya adalah juara 1 Akuntan Negara, 

Juara 2 Instansi Pemerintah Pusat Juara 3 

Rangkaian Lomba  

tingkat penyalahgunaan narkoba di 
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 
2008 menempati peringkat ke 2 secara 
nasional, peringkat 5 pada tahun 2013, 
dan peringkat 8 pada tahun 2015. D.I. 
Yogyakarta merupakan daerah tujuan 
wisata dan pendidikan sehingga men-
jadikan target dari pada bandar dan 
pengedar narkoba, dengan jumlah pen-
datang yang cenderung meningkat setiap 
tahunnya. Untuk menanggulangi hal 
tersebut BNNP DI Yogyakarta mengim-
plementasikan kebijakan P4GN yaitu 
Pencegahan Pemberantasan Penyalah-
gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 
Tindakan pencegahan yang telah 
dilakukan antara lain dengan melakukan 
sosialisasi bahaya narkoba kesemua 
kalangan masyarakat antara lain melalui 

instansi/lembaga, 
pemuka agama dan 
tokoh masyarakat. 
Selain itu juga 
BNNP DI Yogyakarta 
telah melakukan 
kerjasama dengan 
beberapa RSUD, 
Puskesmas, Pondok 
Pesantren dan 
Yayasan sebagai 

D alam rangkaian perayaan HUT ke 33 
BPKP, Perwakilan BPKP Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan 
sosialisasi pencegahan dan 
penyalahgunaan bahaya narkoba dengan 
narasumber Kepala BNNP Daerah 
Istimewa Yogyakarta Komisaris Besar Polisi 
Soetarmono DS, S.E., M.Si. Sosialisasi di-
laksanakan pada hari Jumat tanggal 13 
Mei 2016  di aula Kantor Perwakilan BPKP 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan 
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tytut 
Ratih Kusumo menyampaikan bahwa saat 
ini kondisinya sangat mengkhawatirkan, 
penyalahgunaan narkoba tidak lagi me-
mandang usia, jabatan, dan gender.  Ham-
pir semua kalangan berada dalam putaran 
penyalahgunaan narkoba. Diharapkan 
dengan adanya 
sosialisasi ini kita da-
pat membentengi diri 
sendiri dan lingkun-
gan agar terhindar 
dari penyalahgunaan 
narkoba. 
Dalam pemaparannya 
Kombes Soetarmono 
DS, S.E., M.Si. men-
yampaikan bahwa 
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Tata Usaha 

 Lomba Kasti Bola Plastik 

Ini salah satu lomba yang menurut penu-

lis menyedot perhatian seperti halnya 

Nicholas Saputra yang membuat para 

wanita terpesona. Lomba kasti ini bagi 

sebagian besar pegawai mengingatkan 

akan masa kecil yang menyenangkan 

disaat ber-

main kasti 

dengan 

teman se-

kolah, 

tetangga 

yang te-

man seko-

lah atau-

pun seko-

lah yang 

mempun-

yai teman 

tetangga. 

Lomba 

kasti diikuti oleh seluruh bidang dan 

bagian serta Dharma Wanita. Pertan-

dingan dilaksanakan pada tanggal 22 

April 2016 di aula kantor menggunakan 

bola plastik dengan jumlah pemain yang 

bermain dalam satu tim maksimal 5 pe-

main dengan komposisi 3 pegawai 

wanita dan 2 pria yang lagi lagi mau ber-

sarung (dengan celana di dalam ten-

tunya, jangan hilangkan kata di). 

Lomba dilangsungkan dalam 2 babak 

dengan waktu kira-kira 10 menit. Waktu 

kira-kira ini yang sering membuat wasit 

menjadi korban pengeroyokan dalam 

bentuk protes (sabar ya Pak Redjo...). 

Pemenang lomba ini adalah juara 1 IPP 

juara 2 AN, juara 3 TU. 

 

 Lomba Senam 

Lomba senam dimainkan tanggal 29 April 

2016 bertempat diaula terbaik kantor ini 

(karena satu-satunya). Format lomba 

masing-masing bidang memilih lagu dari 

3 lagu senam untuk mengiringi senam. 

Selanjtnya masing-masing bidang bebas 

membuat gerakan senam sesuai keingi-

nan bidang 

tanpa te-

kanan pihak 

manapun. 

Kategori 

pemilihan 

pemenang 

antara lain 

menurut penulis (subyektif sekali) jumlah 

partipasi pegawai masing-masing bidang 

(semakin banyak pegawai yang ikut se-

makin tinggi nilai bidang itu), keselarasan 

gerak dengan irama, dan kekompakan. 

Pemenang lomba senam adalah Juara 1 

Tata Usaha juara 2 P3A, juara 3 Akuntan 

Negara. 

 Lomba Profil SPIP 

Inilah lomba serius dan paling substansial 

karena terkait pengendalian internal 

yaitu lomba profil SPIP masing-masing 

bidang  dengan menampilkan unsur-

unsur SPIP masing-masing bidang. Dan 

bidang paling SPIP banget adalah Juara 1 

P3A, juara 2 Invest, Juara 3 Tata Usaha. 

Liputan khusus lomba ini bisa dibaca 

pada bagian lain bulletin ini 

 Lomba Kebersihan Ruangan Bidang/

Bagian 

Lomba yang satu ini diadakan ala agen 

minyak tanah  intelejen yaitu secara lang-

sung umum dan rahasia. Lomba yang 

diyakini penulis dan teman penulis dinilai 

oleh Ibu-ibu Dharma Wanita ini diseleng-

lenggaraan lomba profil SPIP ini dijadikan 
momentum untuk mengevaluasi penyeleng-
garaan SPIP yang sudah dibangun oleh selu-
ruh pegawai di bidang/bagian Perwakilan 
BPKP DIY, terutama pegawai/ bidang/ bagian  
yang selalu melakukan sosialisasi SPIP ke 
pemda maupun ke instansi diluar Perwakilan 
BPKP DIY, jangan sampai apa yang disampai-
kan keluar tidak dibangun di dalam. Kepala 
Perwakilan juga menyampaikan bahwa pe-
maparan tersebut merupakan salah satu 
bentuk komunikasi antara atasan dan bawa-
han serta antar pegawai sebagai bentuk un-
tuk mensosialisasikan profil SPIP Perwakilan 
BPKP DIY. Mulai saat itu diharapkan semua 
pegawai dapat membenahi komitmennya 
pada diri sendiri untuk mewujudkan budaya 
organisasi yang baik untuk mendukung pen-
yelenggaraan SPIP kantor Perwakilan BPKP 
DIY.  
Tibalah saat yang paling seru, saat 
perwakilan dari bidang/bagian melakukan 
pemaparan berdasarkan undian yang 
dilakukan oleh panitia lomba. Ada gelak tawa 
dan sorak sorai para pendukung bidang/
bagian masing-masing untuk berlomba 
menunjukkan profil SPIP yang terbaik. 
Kesempatan pertama adalah Bidang IPP yang 
diwakili oleh Sri Maryanti, kemudian urutan 
kedua Bidang AN yang diwakili oleh Suyadi, 
urutan ketiga Bidang Investigasi yang di-
wakili oleh Dwi Atmoko, urutan keempat 
Bidang P3A yang diwakili oleh Purwaningsih 
Handayani, urutan kelima Bagian TU yang 
diwakili oleh Kasubbag Kepegawaian Totok 

Mindarto, 
dan urutan keenam atau yang terakhir 
adalah Bidang APD yang diwakili oleh Sugi-
mulyo. Waktu pemaparan yang diberikan 
panitia kepada para pemapar profil penye-
lenggaraan SPIP bidang/bagian hanya 10 
menit, diharapkan semua pesan dapat ter-
sampaikan kepada audiens. Perwakilan dari 
bidang IPP, AN, dan Investigasi selesai me-
maparkan materi tepat 10 menit ketika 
alarm tanda waktu habis berbunyi. Untuk 
wakil dari Bagian P3A selesai satu menit le-
bih awal sebelum waktu yang diberikan 
berakhir, sedangkan untuk Bagian TU dan 
Bidang APD sampai dengan waktu yang 
diberikan habis pemaparan belum selesai. 
Setelah pemaparan semua bidang/bagian 
selesai, semua pegawai diharapkan dapat 
memahami kekurangan-kekurangan sistem 
pengendalian di lingkungan kantor Perwakil-
an BPKP DIY. Kepala Perwakilan juga meng-
himbau agar momentum ini digunakan seba-
gai titik awal membenahi apa yang harus 
dibenahi. 
Lomba profil penyelenggaraan SPIP ini di-

juarai oleh Bidang P3A dengan total nilai 

sebesar 72,65 sebagai juara I. Juara II diraih 

oleh Bidang Investigasi dengan total nilai 

69,30, dan juara ke III diraih oleh Bagian Tata 

Usaha dengan total nilai 65,00. Selamat un-

tuk semua pemenang….. ayo semua berse-

mangat untuk berbenah menuju penyeleng-

garaan SPIP yang lebih baik.  ~Eko R 
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garakan 

pada 

tanggal 

yang 

hanya 

diketahui 

oleh Ibu-

Ibu Dharma Wanita. Lomba ini misterius 

penilaiannya seperti misteriusnya 

perasaan para wanita karena tanpa 

diduga oleh banyak pihak bidang IPP  bisa 

menjadi juara 2 (wow wow), tapi 

penilaian kan tidak bisa disanggah karena 

seperti halnya cinta dia hinggap alami 

mungkin seperti itulah perasaan cinta Ibu-

Ibu DW saat melihat  bidang IPP 

rapi,bersih dan mempesona (wkwkwkwk… 

terima kasih atas cinta kalian Ibu-Ibu 

DW). Tak baik jika hanya menyebut juara 

2, pemenang lomba kebersihan ruangan 

bidang lainnya adalah Juara 1 Investigasi 

dan juara 3 Tata Usaha. 

 Lomba Kebersihan Rumah Dinas 

Lomba kebersihan seri 2 menampilkan 

lomba kebersihan paling priivasi yaitu 

lomba kebersihan terhadap seluruh  

rumah dinas (kecuali rumah dinas yang 

tidak ada penghuninya). Lomba yang 

tetap misterius karena tanggal penilaian 

tidak diketahui oleh banyak pihak dengan 

lakon utama Ibu-Ibu DW ini menghasilkan 

3 pemenang yaitu juara 1 rumah dinas 

Bpk.Bima Gautama , juara 2 rumah dinas 

Bpk.Soni dan juara 3 rumah dinas 

Bpk.Agus Widaryanto 

 Lomba Quote on the wall 

Lomba quote on the wall adalah termasuk 

lomba-lomba baru selain lomba-lomba 

lain. Lomba ini menampilkan hasil quote 

on the wall yang disajikan oleh masing-

masing bidang/bagian. Pemenang lomba 

berdasar suara terbanyak yang dipungut 

saat tanggal 27 Mei 2016 bersamaan de-

ngan lomba profil SPIP. Pemenang lomba 

ini adalah IPP (bangga dengan kalian) 

yang menampilkan quote on the wall 

berupa gambar senyum walaupun hanya 

gambar sederhana namun sarat filosofi 

mulia bahwa senyum adalah hadiah yang 

bisa kita bagi setiap saat. Juara 2 lomba 

ini adalah P3A dan juara 3 Investigasi  

 Lomba karya tulis Ilmiah 

Lomba karya tulis ilmiah ini hanya untuk 

kalangan terbatas yaitu kalangan APIP di 

wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY diikuti 

oleh 3 orang dengan hasil 4 karya tulis 

(satu peserta ada yang mengirim dua 

karya tulis) dengan menampilkan satu 

orang pemenang yaitu Ardeno Kurniawan, 

SE, Ak dari Inspektorat Kabupaten Sleman 

dengan judul tulisan “APIP Masuk Desa: 

Meningkatkan Kapabilitas Keuangan Desa 

Melalui VFM. 

 

Selamat kepada para semua pemenang 

dan terima kasih atas partisipasi semua 

pegawai bidang/ bagian, semoga dengan 

adanya lomba-lomba HUT BPKP ke 33 

tahun ini bisa memberikan banyak ke-

baikan dan banyak kegembiraan bagi kita 

semua.                                           
~Bw 

S aat ini kita semua sudah bisa melihat se-
cara utuh gambaran sketsa penyelangga-

raan SPIP di lingkungan instansi pemerintah. 
Beberapa tahun yang lalu kita masih berangan
-angan terkait dengan penerapan SPIP, tetapi 
kini SPIP sudah nyata di depan mata. Untuk 
memeriahkan HUT ke-33 BPKP, Perwakilan 
BPKP DIY menyelenggarakan lomba Profil SPIP 
antar bidang/bagian. Setiap bidang/bagian 
harus menyusun profil SPIP bidang/bagian 
masing-masing dan diserahkan kepada panitia 
lomba untuk dilakukan verifikasi. Kemudian, 
masing-masing bidang/bagian harus mema-
parkan profil bidangnya ke seluruh pegawai 
Kantor Perwakilan BPKP DIY.  
Kriteria penilaian lomba profil SPIP terdiri dua 
item yaitu verifikasi data dengan bobot 70% 

dan pemaparan dengan bobot 30%. Profil 
SPIP harus menginformasikan semua unsur 
SPIP yang telah dijalankan di bidang/bagian 
masing-masing. Untuk penilaian pemaparan 
dibagi menjadi lima, yaitu kesesuaian bahan 
tayangan dengan profil yang telah disusun, 
desain slide, gaya penampilan yang me-
wakili bidang/bagian, kejelasan pesan yang 
disampaikan, dan ketepatan waktu pen-
yampaian. Penilaian dilakukan oleh dewan 
juri yang terdiri dari para Korwas dan 
Kepala Perwakilan. 
Pemaparan profil diselenggarakan hari Jum-
at tanggal 27 Mei 2016 setelah acara senam 
dan dihadiri oleh seluruh pegawai. Dalam 
sambutannya Kepala Perwakilan Ibu Tytut 
Ratih Kusumo menekankan bahwa penye-

Lomba SPIP Bidang/Bagian 
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U ntuk kesekian kalinya 
Perwakilan BPKP DIY kembali 

menyelenggarakan aksi donor darah dan medical 
check up. Donor darah masal dilaksanakan Rabu 
(4/5) di aula Perwakilan BPKP DIY bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia Cabang Bantul. 
Tidak hanya karyawan/karyawati Perwakilan 
BPKP DIY yang berpartisipasi dalam kegiatan 
donor darah tersebut. Dari 39 orang pendonor 
ada juga pegawai tugas belajar S2 dan S3 di 
UGM sehingga acara ini bisa jadi pelepas kangen 
bagi pegawai tugas belajar sekaligus acara reuni 
dan survey penempatan untuk yang ingin sekali 
mutasi ke BPKP DIY... hehehe... 
Bagi sebagian pegawai, kegiatan donor darah ini 
merupakan pengalaman pertama sehingga bu-
tuh keberanian saat berhadapan dengan jarum 
suntik dan melihat merahnya darah mengalir 
dari selang ke kantong darah. Bagi yang sudah 
terbiasa donor darah, kegiatan ini tentu tidak 
menakutkan, justru memudahkan karena tidak 
harus jauh-jauh ke PMI. Namun, bukan berarti 
bisa langsung mendonorkan darahnya lho. Perlu 
serangkaian tes untuk melindungi pendonor dari 
hal-hal yang tidak diinginkan, juga memastikan 
kualitas darah yang didonorkan aman untuk 
didistribusikan kepada yang membutuhkannya. 
Sebelum dilakukan pengambilan darah, peserta 
terlebih dahulu diperiksa apakah kesehatannya 
memenuhi kualifikasi untuk dapat mendonorkan 
darahnya. Pemeriksaan meliputi tensi darah, 
jumlah hemoglobin, berat badan dan riwayat 
penyakitnya. Dengan berdonor, pendonor dapat 
pula mengetahui informasi terkait kesehatannya 
sekaligus deteksi dini penyakit karena darah 
yang didonorkan akan dilakukan screening. Se-
lain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, 
donor darah merupakan cara untuk menerapkan 

pola hidup sehat. Bagi ibu-ibu yang ingin 
langsing, donor darah dapat menurunkan berat 
badan lho. Donor darah juga dapat melindungi 
jantung, meningkatkan sel darah merah, mencegah 
stroke, dan memperbarui sel darah baru. Jadi, lu-
mayan kan, sekali dayung dua pulau terlampaui. 
Aksi sosialnya dapat, gratis cek kesehatan tidak 
ketinggalan. Tak heran kalau semangat dan partisi-
pasi peserta bertambah, bahkan sampai pendonor 
yang ditolak mendonor karena tensi terlalu rendah 
rela naik turun tangga sampai marah-marah demi 
menaikkan tensi darah. 
Setelah seminggu sebelumnya dilakukan acara do-
nor darah, kini saatnya BPKP DIY memberikan ben-
tuk perhatiannya terhadap kesehatan pegawai 
dengan melaksanakan medical checkup.  Acara ini 
dilaksanakan di aula kantor perwakilan, Kamis 
(12/5) bekerja sama dengan Balai Laboratorium 
Kesehatan Yogyakarta yang merupakan UPT di-
bawah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogya-
karta. Sebanyak 52 orang langsung dilayani hanya 
dalam waktu kurang dari 2 jam. Sementara be-
berapa pegawai yang sedang tugas ke luar kota 
mendapat kesempatan untuk mendapatkan laya-
nan cek kesehatan sampai satu minggu men-
datang.  
Medical check up yang dilakukan meliputi cek da-
rah dan cek urine lengkap serta pemeriksaan fungsi 
ginjal dan hati. Sebelum medical check up, peserta 
diharuskan puasa 10 jam sebelumnya. Yang ingin 
segera menyelesaikan hasil auditnya juga tidak 
boleh begadang mengerjakan laporan. Hal ini agar 
didapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Mens 
sana in corpore sano, didalam tubuh yang sehat 
terdapat jiwa yang kuat. Jika jasmani seluruh pega-
wai dan keluarganya sehat, kinerja pegawai di-
harapkan juga dapat meningkat.         

- Rkh 

P erwakilan BPKP DIY juga 
mengadakan lomba 

inspiring quote untuk 
perseorangan pegawai BPKP 
DIY yang disebut dengan 
“Quote on the wall”. Lomba ini 
dimaksudkan untuk mencari 
kata-kata atau kalimat 
inspiratif sebagai penyemangat pegawai dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari. Setiap 
pegawai boleh menyampaikan inspiring quote-
nya lebih dari satu, tetapi tetap mewakili 
bidang/bagian masing-masing. Dalam kriteria 
lomba ini, panitia lomba menetapkan bahwa 
dalam satu bidang/bagian minimal harus 
mengirimkan 5 inspiring quote secara 
perseorangan dari pegawai bidang yang 
bersangkutan. 
Ternyata antusiasme pegawai dalam mengikuti 
lomba ini cukup banyak. Berdasarkan dari data 
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“Quote on the wall” dilakukan dua tahap. 
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hasil seleksi dewan juri diambil 
17 inspiring quote, kemudian 
dari 17 inspiring quote itu 
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Bidang Investigasi dengan inspiring quote “ 

Janji pada Negeri: Dedikasi, Berani, dan 

Integritas mewarnai langkah kami”.  

~Eko R 
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S alah satu momen yang ditunggu keluarga 

adalah acara family gathering di kantor. 

Dalam acara tersebut seluruh keluarga besar 

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat mempererat kekerabatan, kekeluargaan 

serta tali silaturahmi. 

Acara ini diselengga-

rakan setahun sekali 

bertepatan dengan 

HUT BPKP. Pada HUT 

ke-33 BPKP tahun ini 

family gathering dilak-

sanakan pada hari 

minggu tanggal 22 

Mei 2016 di halaman 

Kantor Perwakilan 

BPKP DIY.  

Family gathering diikuti lebih dari 200 orang 

keluarga besar BPKP DIY. Tepat pukul 07.00 

WIB seluruh keluarga berkumpul di halaman 

BPKP DIY dan selanjutnya mengikuti jalan se-

Family Gathering 

hat sepanjang 4 km dengan rute Dusun Pan-

des - Kantor Samsat – kembali ke Kantor Per-

wakilan BPKP DIY. Jalan sehat cukup mele-

lahkan, namun tidak terasa karena selama 

perjalanan diiringi senda gurau dan indahnya 

pemandangan desa 

yang sejuk.  

Selepas jalan sehat, 

peserta menikmati 

hidangan soto ayam 

yang segar dan dihi-

bur dengan musik 

dan nyanyian dari 

keluarga besar BPKP. 

Selesai menikmati 

soto, saatnya ke-

luarga menerima tantangan “family warrior” 

yaitu rangkaian lomba yang memerlukan 

kerja sama dari anggota keluarga antara lain 

lomba tebak nama benda, bowling, ma-

sangin, dan berbasah-basah ria menangkap 

yang bertugas mengaku 

bergetar hati ketika men-

yampaikan tali asih yang 

berasal dari teman-

teman karyawan/

karyawati ini kepada 

masyarakat. Disertai doa 

semoga tali asih ini be-

manfaat dan menjadi perekat persaudaraan. 

Hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 perwakilan 

karyawan/karyawati mengunjungi Panti Sosial 

Hafara yang berlamat di Brajan, Tamantirto, 

Kasihan, Bantul. Rombongan dipimpin 

langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY Ibu 

Tytut Ratih Kusumo. Panti Sosial Hafara 

adalah panti sosial swasta yang merawat dan 

mengasuh saudara-saudara yang terlantar di 

jalan. Sebagian besar menderita gangguan 

jiwa yang tidak diketahui siapa keluarganya, 

ada penderita difabel, bayi dan anak-anak 

yatim piatu. Pada kesempatan itu disampaikan 

santunan berupa uang tunai, sembako, sabun, 

dan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh 

saudara-saudara di panti. Pendiri sekaligus 

penasihat Panti Bapak Chabib Wibowo mengu-

capkan terimakasih atas kunjungan dan kepe-

dulian dari pimpinan dan segenap karyawan 

Perwakilan BPKP DIY. Di tengah kondisi ketika 

pemerin-

tah ma-

sih belum 

optimal 

memper-

hatikan 

saudara-saudara yang 

terlantar di jalan, per-

hatian dan kepedulian 

dari saudara-saudara di 

BPKP sangat memba-

hagiakan warga panti. 

Acara juga diwarnai den-

gan penampilan saudara

-saudara binaan panti dengan musik dan 

menyanyi. Pada acara ramah tamah be-

berapa karyawati Perwakilan BPKP DIY tidak 

kuasa menahan haru ketika menyaksikan 

dan berbincang dengan saudara-saudara 

yang kurang beruntung itu. Rupanya ada 

actor of the day...Mas Arief Prabowo yang 

hari itu bertugas sebagai fotografer dikeru-

buti adik-adik panti yang minta dipeluk dan 

digendong. Mas Arief menyambut dan den-

gan senang hati memberikan perhatian un-

tuk menyenangkan hati mereka.. So sweet... 

Dana penyelenggaraan bakti sosial ini 

berasal dari donasi seluruh karyawan/

karyawati Perwakilan BPKP DIY. Semoga 

kegiatan ini bisa lebih meningkatkan kepe-

dulian kepada sesama dan mendekatkan 

kantor BPKP DIY dengan masyarakat sekitar. 

We care and share,kita peduli dan berbagi.  

~ani 
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lele….. wow …. seruuuu. 

Seluruh  keluarga antu-

sias mengikuti lomba 

dan berharap menang 

dalam tantangan 

“family warrior”.  Di 

akhir acara diumumkan 

3 keluarga pemenang 

lomba dengan diberikan 

hadiah berupa voucher 

belanja di koperasi BPKP 

DIY. Hhhhm lumayan. 

Acara yang tak kalah 

seru adalah hiburan 

untuk anak-anak yaitu 

sulap. Terlihat 

keceriaan di wajah anak

-anak dan seluruh 

keluarga saat 

menyaksikan acara 

tersebut karena 

dipandu pesulap yang 

lucu dan pandai 

menghibur.  Anak-anak 

makin antusias ketika 

dilibatkan dalam 

permainan sulap, 

sehingga semua 

berebut naik ke 

panggung.  

Di sela-sela acara 

diumumkan 

pembagian doorprize, 

yang membuat pe-

serta harap-harap 

cemas. Kali ini panitia 

menyediakan berbagai 

macam doorprize mu-

lai dari voucher 

belanja, peralatan ma-

sak, perabotan rumah 

tangga, dan hadiah 

utama berupa sepeda 

dan televisi flat 32”. 

Selamat untuk para 

peserta yang menda-

patkan doorprize.  Yang 

belum mendapatkan 

jangan khawatir, 

tunggu di kesempatan 

family gathering tahun 

berikutnya. Semoga 

family gathering ini 

menambah keakraban 

dan meningkatkan tali 

silaturahmi keluarga 

besar Perwakilan BPKP 

DIY.     -nisA 

masyarakat Pandes yang lokasinya di depan 

kantor Perwakilan BPKP DIY. Acara penyera-

han tali asih berupa paket sembako dilak-

sanakan di aula kantor Perwakilan BPKP DIY 

pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 pukul 

15.30. Dalam sambutannya Kepala Perwaki-

lan Ibu Tytut Ratih Kusumo menyampaikan 

terimakasih atas peran masyarakat Pandes 

yang telah ikut menjaga keamanan,  kenya-

manan, dan ketertiban lingkungan kantor. 

Meskipun tali asih ini tidak seberapa namun 

diharapkan mampu mempererat persauda-

raan. Sebanyak 100 paket sembako dibagi-

kan dengan mengundang warga masyarakat 

ke kantor Perwakilan BPKP DIY di Jl. Parang-

tritis KM 5,5 supaya mereka mengenal lebih 

dekat kantor Perwakilan BPKP DIY. Panitia 

Bhakti Sosial 

S ore itu aula kantor Perwakilan BPKP DIY 

kedatangan tamu istimewa. Ada bapak-

bapak, Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, 

ada juga adik-adik. Siapakah mereka? Ter-

nyata mereka adalah warga Pandes, Pang-

gungharjo, Sewon, Bantul yang memenuhi 

undangan Panitia HUT ke-33 BPKP. 

Rangkaian kegiatan ulang tahun diwarnai 

dengan kegiatan bakti sosial yang telah rutin 

dilaksanakan setiap tahun. Bakti sosial 

dilaksanakan dalam dua kesempatan yaitu 

pembagian sembako kepada masyarakat 

sekitar dan  kunjungan ke Panti Sosial Hafara. 

Pembagian sembako kepada masyarakat 

sekitar bertujuan untuk  mendekatkan 

Perwakilan BPKP DIY dengan masyarakat 

sekitar. Tahun ini sasarannya adalah 
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U ntuk kesekian kalinya 
Perwakilan BPKP DIY kembali 

menyelenggarakan aksi donor darah dan medical 
check up. Donor darah masal dilaksanakan Rabu 
(4/5) di aula Perwakilan BPKP DIY bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia Cabang Bantul. 
Tidak hanya karyawan/karyawati Perwakilan 
BPKP DIY yang berpartisipasi dalam kegiatan 
donor darah tersebut. Dari 39 orang pendonor 
ada juga pegawai tugas belajar S2 dan S3 di 
UGM sehingga acara ini bisa jadi pelepas kangen 
bagi pegawai tugas belajar sekaligus acara reuni 
dan survey penempatan untuk yang ingin sekali 
mutasi ke BPKP DIY... hehehe... 
Bagi sebagian pegawai, kegiatan donor darah ini 
merupakan pengalaman pertama sehingga bu-
tuh keberanian saat berhadapan dengan jarum 
suntik dan melihat merahnya darah mengalir 
dari selang ke kantong darah. Bagi yang sudah 
terbiasa donor darah, kegiatan ini tentu tidak 
menakutkan, justru memudahkan karena tidak 
harus jauh-jauh ke PMI. Namun, bukan berarti 
bisa langsung mendonorkan darahnya lho. Perlu 
serangkaian tes untuk melindungi pendonor dari 
hal-hal yang tidak diinginkan, juga memastikan 
kualitas darah yang didonorkan aman untuk 
didistribusikan kepada yang membutuhkannya. 
Sebelum dilakukan pengambilan darah, peserta 
terlebih dahulu diperiksa apakah kesehatannya 
memenuhi kualifikasi untuk dapat mendonorkan 
darahnya. Pemeriksaan meliputi tensi darah, 
jumlah hemoglobin, berat badan dan riwayat 
penyakitnya. Dengan berdonor, pendonor dapat 
pula mengetahui informasi terkait kesehatannya 
sekaligus deteksi dini penyakit karena darah 
yang didonorkan akan dilakukan screening. Se-
lain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, 
donor darah merupakan cara untuk menerapkan 

pola hidup sehat. Bagi ibu-ibu yang ingin 
langsing, donor darah dapat menurunkan berat 
badan lho. Donor darah juga dapat melindungi 
jantung, meningkatkan sel darah merah, mencegah 
stroke, dan memperbarui sel darah baru. Jadi, lu-
mayan kan, sekali dayung dua pulau terlampaui. 
Aksi sosialnya dapat, gratis cek kesehatan tidak 
ketinggalan. Tak heran kalau semangat dan partisi-
pasi peserta bertambah, bahkan sampai pendonor 
yang ditolak mendonor karena tensi terlalu rendah 
rela naik turun tangga sampai marah-marah demi 
menaikkan tensi darah. 
Setelah seminggu sebelumnya dilakukan acara do-
nor darah, kini saatnya BPKP DIY memberikan ben-
tuk perhatiannya terhadap kesehatan pegawai 
dengan melaksanakan medical checkup.  Acara ini 
dilaksanakan di aula kantor perwakilan, Kamis 
(12/5) bekerja sama dengan Balai Laboratorium 
Kesehatan Yogyakarta yang merupakan UPT di-
bawah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogya-
karta. Sebanyak 52 orang langsung dilayani hanya 
dalam waktu kurang dari 2 jam. Sementara be-
berapa pegawai yang sedang tugas ke luar kota 
mendapat kesempatan untuk mendapatkan laya-
nan cek kesehatan sampai satu minggu men-
datang.  
Medical check up yang dilakukan meliputi cek da-
rah dan cek urine lengkap serta pemeriksaan fungsi 
ginjal dan hati. Sebelum medical check up, peserta 
diharuskan puasa 10 jam sebelumnya. Yang ingin 
segera menyelesaikan hasil auditnya juga tidak 
boleh begadang mengerjakan laporan. Hal ini agar 
didapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Mens 
sana in corpore sano, didalam tubuh yang sehat 
terdapat jiwa yang kuat. Jika jasmani seluruh pega-
wai dan keluarganya sehat, kinerja pegawai di-
harapkan juga dapat meningkat.         

- Rkh 

P erwakilan BPKP DIY juga 
mengadakan lomba 

inspiring quote untuk 
perseorangan pegawai BPKP 
DIY yang disebut dengan 
“Quote on the wall”. Lomba ini 
dimaksudkan untuk mencari 
kata-kata atau kalimat 
inspiratif sebagai penyemangat pegawai dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari. Setiap 
pegawai boleh menyampaikan inspiring quote-
nya lebih dari satu, tetapi tetap mewakili 
bidang/bagian masing-masing. Dalam kriteria 
lomba ini, panitia lomba menetapkan bahwa 
dalam satu bidang/bagian minimal harus 
mengirimkan 5 inspiring quote secara 
perseorangan dari pegawai bidang yang 
bersangkutan. 
Ternyata antusiasme pegawai dalam mengikuti 
lomba ini cukup banyak. Berdasarkan dari data 
panitia lomba, inspiring quote yang masuk 
sejumlah 68 inspiring quote. Penilaian lomba 
“Quote on the wall” dilakukan dua tahap. 

Tahap pertama adalah seleksi 
awal oleh dewan juri yang 
terdiri dari para Korwas dan 
Kepala Perwakilan.  Penilaian 
tahap kedua berdasarkan dari 
hasil seleksi dewan juri diambil 
17 inspiring quote, kemudian 
dari 17 inspiring quote itu 

dilakukan penilaian oleh seluruh pegawai BPKP 
DIY untuk memilih juara I, II, dan III. 
Juara I diraih oleh bidang IPP dengan inspiring 

quote “Senyum, hadiah yang bisa kita bagi 

setiap saat”. Juara II diraih oleh Bidang P3A 

dengan inspiring quote “Pemimpin tidak 

menciptakan pengikut, Pemimpin menciptakan 

lebih banyak pemimpin”. Juara III diraih oleh 

Bidang Investigasi dengan inspiring quote “ 

Janji pada Negeri: Dedikasi, Berani, dan 

Integritas mewarnai langkah kami”.  

~Eko R 
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garakan 

pada 

tanggal 

yang 

hanya 

diketahui 

oleh Ibu-

Ibu Dharma Wanita. Lomba ini misterius 

penilaiannya seperti misteriusnya 

perasaan para wanita karena tanpa 

diduga oleh banyak pihak bidang IPP  bisa 

menjadi juara 2 (wow wow), tapi 

penilaian kan tidak bisa disanggah karena 

seperti halnya cinta dia hinggap alami 

mungkin seperti itulah perasaan cinta Ibu-

Ibu DW saat melihat  bidang IPP 

rapi,bersih dan mempesona (wkwkwkwk… 

terima kasih atas cinta kalian Ibu-Ibu 

DW). Tak baik jika hanya menyebut juara 

2, pemenang lomba kebersihan ruangan 

bidang lainnya adalah Juara 1 Investigasi 

dan juara 3 Tata Usaha. 

 Lomba Kebersihan Rumah Dinas 

Lomba kebersihan seri 2 menampilkan 

lomba kebersihan paling priivasi yaitu 

lomba kebersihan terhadap seluruh  

rumah dinas (kecuali rumah dinas yang 

tidak ada penghuninya). Lomba yang 

tetap misterius karena tanggal penilaian 

tidak diketahui oleh banyak pihak dengan 

lakon utama Ibu-Ibu DW ini menghasilkan 

3 pemenang yaitu juara 1 rumah dinas 

Bpk.Bima Gautama , juara 2 rumah dinas 

Bpk.Soni dan juara 3 rumah dinas 

Bpk.Agus Widaryanto 

 Lomba Quote on the wall 

Lomba quote on the wall adalah termasuk 

lomba-lomba baru selain lomba-lomba 

lain. Lomba ini menampilkan hasil quote 

on the wall yang disajikan oleh masing-

masing bidang/bagian. Pemenang lomba 

berdasar suara terbanyak yang dipungut 

saat tanggal 27 Mei 2016 bersamaan de-

ngan lomba profil SPIP. Pemenang lomba 

ini adalah IPP (bangga dengan kalian) 

yang menampilkan quote on the wall 

berupa gambar senyum walaupun hanya 

gambar sederhana namun sarat filosofi 

mulia bahwa senyum adalah hadiah yang 

bisa kita bagi setiap saat. Juara 2 lomba 

ini adalah P3A dan juara 3 Investigasi  

 Lomba karya tulis Ilmiah 

Lomba karya tulis ilmiah ini hanya untuk 

kalangan terbatas yaitu kalangan APIP di 

wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY diikuti 

oleh 3 orang dengan hasil 4 karya tulis 

(satu peserta ada yang mengirim dua 

karya tulis) dengan menampilkan satu 

orang pemenang yaitu Ardeno Kurniawan, 

SE, Ak dari Inspektorat Kabupaten Sleman 

dengan judul tulisan “APIP Masuk Desa: 

Meningkatkan Kapabilitas Keuangan Desa 

Melalui VFM. 

 

Selamat kepada para semua pemenang 

dan terima kasih atas partisipasi semua 

pegawai bidang/ bagian, semoga dengan 

adanya lomba-lomba HUT BPKP ke 33 

tahun ini bisa memberikan banyak ke-

baikan dan banyak kegembiraan bagi kita 

semua.                                           
~Bw 

S aat ini kita semua sudah bisa melihat se-
cara utuh gambaran sketsa penyelangga-

raan SPIP di lingkungan instansi pemerintah. 
Beberapa tahun yang lalu kita masih berangan
-angan terkait dengan penerapan SPIP, tetapi 
kini SPIP sudah nyata di depan mata. Untuk 
memeriahkan HUT ke-33 BPKP, Perwakilan 
BPKP DIY menyelenggarakan lomba Profil SPIP 
antar bidang/bagian. Setiap bidang/bagian 
harus menyusun profil SPIP bidang/bagian 
masing-masing dan diserahkan kepada panitia 
lomba untuk dilakukan verifikasi. Kemudian, 
masing-masing bidang/bagian harus mema-
parkan profil bidangnya ke seluruh pegawai 
Kantor Perwakilan BPKP DIY.  
Kriteria penilaian lomba profil SPIP terdiri dua 
item yaitu verifikasi data dengan bobot 70% 

dan pemaparan dengan bobot 30%. Profil 
SPIP harus menginformasikan semua unsur 
SPIP yang telah dijalankan di bidang/bagian 
masing-masing. Untuk penilaian pemaparan 
dibagi menjadi lima, yaitu kesesuaian bahan 
tayangan dengan profil yang telah disusun, 
desain slide, gaya penampilan yang me-
wakili bidang/bagian, kejelasan pesan yang 
disampaikan, dan ketepatan waktu pen-
yampaian. Penilaian dilakukan oleh dewan 
juri yang terdiri dari para Korwas dan 
Kepala Perwakilan. 
Pemaparan profil diselenggarakan hari Jum-
at tanggal 27 Mei 2016 setelah acara senam 
dan dihadiri oleh seluruh pegawai. Dalam 
sambutannya Kepala Perwakilan Ibu Tytut 
Ratih Kusumo menekankan bahwa penye-

Lomba SPIP Bidang/Bagian 
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Tata Usaha 

 Lomba Kasti Bola Plastik 

Ini salah satu lomba yang menurut penu-

lis menyedot perhatian seperti halnya 

Nicholas Saputra yang membuat para 

wanita terpesona. Lomba kasti ini bagi 

sebagian besar pegawai mengingatkan 

akan masa kecil yang menyenangkan 

disaat ber-

main kasti 

dengan 

teman se-

kolah, 

tetangga 

yang te-

man seko-

lah atau-

pun seko-

lah yang 

mempun-

yai teman 

tetangga. 

Lomba 

kasti diikuti oleh seluruh bidang dan 

bagian serta Dharma Wanita. Pertan-

dingan dilaksanakan pada tanggal 22 

April 2016 di aula kantor menggunakan 

bola plastik dengan jumlah pemain yang 

bermain dalam satu tim maksimal 5 pe-

main dengan komposisi 3 pegawai 

wanita dan 2 pria yang lagi lagi mau ber-

sarung (dengan celana di dalam ten-

tunya, jangan hilangkan kata di). 

Lomba dilangsungkan dalam 2 babak 

dengan waktu kira-kira 10 menit. Waktu 

kira-kira ini yang sering membuat wasit 

menjadi korban pengeroyokan dalam 

bentuk protes (sabar ya Pak Redjo...). 

Pemenang lomba ini adalah juara 1 IPP 

juara 2 AN, juara 3 TU. 

 

 Lomba Senam 

Lomba senam dimainkan tanggal 29 April 

2016 bertempat diaula terbaik kantor ini 

(karena satu-satunya). Format lomba 

masing-masing bidang memilih lagu dari 

3 lagu senam untuk mengiringi senam. 

Selanjtnya masing-masing bidang bebas 

membuat gerakan senam sesuai keingi-

nan bidang 

tanpa te-

kanan pihak 

manapun. 

Kategori 

pemilihan 

pemenang 

antara lain 

menurut penulis (subyektif sekali) jumlah 

partipasi pegawai masing-masing bidang 

(semakin banyak pegawai yang ikut se-

makin tinggi nilai bidang itu), keselarasan 

gerak dengan irama, dan kekompakan. 

Pemenang lomba senam adalah Juara 1 

Tata Usaha juara 2 P3A, juara 3 Akuntan 

Negara. 

 Lomba Profil SPIP 

Inilah lomba serius dan paling substansial 

karena terkait pengendalian internal 

yaitu lomba profil SPIP masing-masing 

bidang  dengan menampilkan unsur-

unsur SPIP masing-masing bidang. Dan 

bidang paling SPIP banget adalah Juara 1 

P3A, juara 2 Invest, Juara 3 Tata Usaha. 

Liputan khusus lomba ini bisa dibaca 

pada bagian lain bulletin ini 

 Lomba Kebersihan Ruangan Bidang/

Bagian 

Lomba yang satu ini diadakan ala agen 

minyak tanah  intelejen yaitu secara lang-

sung umum dan rahasia. Lomba yang 

diyakini penulis dan teman penulis dinilai 

oleh Ibu-ibu Dharma Wanita ini diseleng-

lenggaraan lomba profil SPIP ini dijadikan 
momentum untuk mengevaluasi penyeleng-
garaan SPIP yang sudah dibangun oleh selu-
ruh pegawai di bidang/bagian Perwakilan 
BPKP DIY, terutama pegawai/ bidang/ bagian  
yang selalu melakukan sosialisasi SPIP ke 
pemda maupun ke instansi diluar Perwakilan 
BPKP DIY, jangan sampai apa yang disampai-
kan keluar tidak dibangun di dalam. Kepala 
Perwakilan juga menyampaikan bahwa pe-
maparan tersebut merupakan salah satu 
bentuk komunikasi antara atasan dan bawa-
han serta antar pegawai sebagai bentuk un-
tuk mensosialisasikan profil SPIP Perwakilan 
BPKP DIY. Mulai saat itu diharapkan semua 
pegawai dapat membenahi komitmennya 
pada diri sendiri untuk mewujudkan budaya 
organisasi yang baik untuk mendukung pen-
yelenggaraan SPIP kantor Perwakilan BPKP 
DIY.  
Tibalah saat yang paling seru, saat 
perwakilan dari bidang/bagian melakukan 
pemaparan berdasarkan undian yang 
dilakukan oleh panitia lomba. Ada gelak tawa 
dan sorak sorai para pendukung bidang/
bagian masing-masing untuk berlomba 
menunjukkan profil SPIP yang terbaik. 
Kesempatan pertama adalah Bidang IPP yang 
diwakili oleh Sri Maryanti, kemudian urutan 
kedua Bidang AN yang diwakili oleh Suyadi, 
urutan ketiga Bidang Investigasi yang di-
wakili oleh Dwi Atmoko, urutan keempat 
Bidang P3A yang diwakili oleh Purwaningsih 
Handayani, urutan kelima Bagian TU yang 
diwakili oleh Kasubbag Kepegawaian Totok 

Mindarto, 
dan urutan keenam atau yang terakhir 
adalah Bidang APD yang diwakili oleh Sugi-
mulyo. Waktu pemaparan yang diberikan 
panitia kepada para pemapar profil penye-
lenggaraan SPIP bidang/bagian hanya 10 
menit, diharapkan semua pesan dapat ter-
sampaikan kepada audiens. Perwakilan dari 
bidang IPP, AN, dan Investigasi selesai me-
maparkan materi tepat 10 menit ketika 
alarm tanda waktu habis berbunyi. Untuk 
wakil dari Bagian P3A selesai satu menit le-
bih awal sebelum waktu yang diberikan 
berakhir, sedangkan untuk Bagian TU dan 
Bidang APD sampai dengan waktu yang 
diberikan habis pemaparan belum selesai. 
Setelah pemaparan semua bidang/bagian 
selesai, semua pegawai diharapkan dapat 
memahami kekurangan-kekurangan sistem 
pengendalian di lingkungan kantor Perwakil-
an BPKP DIY. Kepala Perwakilan juga meng-
himbau agar momentum ini digunakan seba-
gai titik awal membenahi apa yang harus 
dibenahi. 
Lomba profil penyelenggaraan SPIP ini di-

juarai oleh Bidang P3A dengan total nilai 

sebesar 72,65 sebagai juara I. Juara II diraih 

oleh Bidang Investigasi dengan total nilai 

69,30, dan juara ke III diraih oleh Bagian Tata 

Usaha dengan total nilai 65,00. Selamat un-

tuk semua pemenang….. ayo semua berse-

mangat untuk berbenah menuju penyeleng-

garaan SPIP yang lebih baik.  ~Eko R 
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A pa yang terlintas dalam pikiran kita saat 

mendengar kata ulang tahun? Makan-

makan, kue, atau lilin ulang tahun ? Mungkin 

jawaban beberapa dari kita sama, tetapi apa 

pikiran kita  jika mendengar kata lomba olah-

raga menyambut hari ulang tahun? Tenis, 

Futsal, Bulutangkis? Mungkin anda benar jika 

berpikir hal itu. Tapiiiii, saran saya singkirkan 

jauh-jauh jawaban anda jika anda sedang 

berada di Perwakilan BPKP DIY. Seakan ingin 

menegaskan keistimewaan daerah ini, Per-

wakilan BPKP DIY menyelenggarakan lomba 

yang tidak biasa di kantor ini alias lomba yang 

istimewa. Mengapa istimewa karena dalam 

lomba tahun ini tidak ada keunggulan individu 

melainkan partisipasi seluruh pegawai masing

-masing bidang demi keunggulan tim.  Keung-

gulan tim harus digarisbawahi disini, karena 

sebagian besar peserta lomba adalah kaum 

hawa alias karyawati. Walaupun ada kaum 

pria dalam lomba ini, jangan Anda bayangkan 

mereka menjadi bintang lomba karena 

mereka harus memakai sarung untuk 

menutupi aurat… eh, kemampuan mereka 

sebenarnya (mengurangi kelincahan maksud-

nya). Keistimewaan lomba-lomba tadi bertu-

juan untuk memberikan keramaian dan ke-

gembiraan semua pihak walau mungkin tidak 

semua pihak bisa menikmatinya. Inti dari 

lomba-lomba tersebut adalah kerjasama tim 

dalam arti tidak ada individu yang menang 

atau yang kalah yang ada hanya tim yang 

berjuang memaksimalkan kemampuan 

masing-masing 

individu dalam 

bidang (lemper 

eh super sekali). 

Tahun ini ada 

delapan lomba 

yang dipertand-

ingkan yaitu :  

 Lomba Voli 

Plastik 

Lomba voli 

dimainkan 

tanggal 15 

April di aula 

kantor dengan 

sistem gugur. 

Satu tim dari 

bidang/bagian maksimal terdiri dari 5 

orang dengan komposisi 3 pegawai wanita 

dan 2 pria memakai sarung (plus celana 

tentunya). 

Tim yang menang adalah tim yang dalam 

keadaan ceteris paribus mendapat angka 

30 terlebih dahulu. Dan hasil pertandin-

gannya adalah juara 1 Akuntan Negara, 

Juara 2 Instansi Pemerintah Pusat Juara 3 

Rangkaian Lomba  

tingkat penyalahgunaan narkoba di 
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 
2008 menempati peringkat ke 2 secara 
nasional, peringkat 5 pada tahun 2013, 
dan peringkat 8 pada tahun 2015. D.I. 
Yogyakarta merupakan daerah tujuan 
wisata dan pendidikan sehingga men-
jadikan target dari pada bandar dan 
pengedar narkoba, dengan jumlah pen-
datang yang cenderung meningkat setiap 
tahunnya. Untuk menanggulangi hal 
tersebut BNNP DI Yogyakarta mengim-
plementasikan kebijakan P4GN yaitu 
Pencegahan Pemberantasan Penyalah-
gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 
Tindakan pencegahan yang telah 
dilakukan antara lain dengan melakukan 
sosialisasi bahaya narkoba kesemua 
kalangan masyarakat antara lain melalui 

instansi/lembaga, 
pemuka agama dan 
tokoh masyarakat. 
Selain itu juga 
BNNP DI Yogyakarta 
telah melakukan 
kerjasama dengan 
beberapa RSUD, 
Puskesmas, Pondok 
Pesantren dan 
Yayasan sebagai 

D alam rangkaian perayaan HUT ke 33 
BPKP, Perwakilan BPKP Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan 
sosialisasi pencegahan dan 
penyalahgunaan bahaya narkoba dengan 
narasumber Kepala BNNP Daerah 
Istimewa Yogyakarta Komisaris Besar Polisi 
Soetarmono DS, S.E., M.Si. Sosialisasi di-
laksanakan pada hari Jumat tanggal 13 
Mei 2016  di aula Kantor Perwakilan BPKP 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan 
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tytut 
Ratih Kusumo menyampaikan bahwa saat 
ini kondisinya sangat mengkhawatirkan, 
penyalahgunaan narkoba tidak lagi me-
mandang usia, jabatan, dan gender.  Ham-
pir semua kalangan berada dalam putaran 
penyalahgunaan narkoba. Diharapkan 
dengan adanya 
sosialisasi ini kita da-
pat membentengi diri 
sendiri dan lingkun-
gan agar terhindar 
dari penyalahgunaan 
narkoba. 
Dalam pemaparannya 
Kombes Soetarmono 
DS, S.E., M.Si. men-
yampaikan bahwa 
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Hanya guratan-guratan kepayah-

an 

Perempuan... 

Banyak yang memandangmu sebe-

lah mata 

Kata mereka kau lemah 

Kata mereka kau murah 

Kata mereka kau 

rendah 

Kau lah wanita 

yang terbelenggu 

oleh keterbatasan 

 

Sekarang.. 

Hidupmu berhias 

berjuta mimpi 

Membuncah menyelimuti rona di 

pipi 

Kekuatanmu adalah rindu 

Pedangmu adalah senyuman 

Kakimu adalah semangat dari ke-

luarga 

 

Saudariku... 

Lanjutkan mengejar mimpi 

Teruslah berkarya demi negeri 

Kita sejajarkan langkah meraih 

cita-cita 

Dengan kita bersama membuat 

kita bisa 

 

Namun... 

Ijinkan aku mengatakan 

Tetaplah menjadi wanita berbudi 

pekerti 

Yang memegang teguh jiwa kodrati 

Kau adalah seorang ibu dan istri…. 

 

Motivasi dan harapan Kartono Perwakilan 

BPKP DIY lewat untaian puisi tersebut men-

jadi cambuk para Kartini untuk mewujud-

kan mimpi-mimpinya tanpa melupakan 

kodratnya sebagai wanita. Menutup rang-

kaian acara, doa pagi pun dipanjatkan den-

gan hikmat. 

Semoga semangat dan mimpi R.A. Kartini 

dapat diwujudkan oleh kartini-kartini Per-

wakilan BPKP DIY.  

 

BPKP DIY…..dahsyat….. dahsyat….. dahsyat.  

 
-Ans 

tempat rehabilitasi pengguna narkoba. 
Penyalahgunaan narkoba telah 
dikategorikan sebagai 
narkoterisme karena 
dampak merusak suatu 
generasi dan dalam jumlah 
yang besar. Ada empat efek 
yang dihasilkan dari narkoba 
yaitu halusinasi, stimulan, 
depresan, dan adiktif. 
beberapa ciri-ciri pemakai 
narkoba antara lain adalah 
turunnya berat badan 
secara drastis, emosi yang 
naik turun sangat sensitif, 
perilaku sering melupakan 
tanggung jawab dan sikap 
tidak peduli dengan 
lingkungan dan cenderung 
manipulatif secara tiba-tiba. 
Sampai dengan saat ini telah 
diidentifikasi sebanyak 41 
narkoba jenis baru yang 
beredar di masyarakat. Salah 
satunya adalah methylone 
yang digunakan oleh salah 
satu artis terkenal di Indone-
sia. Efek yang dihasilkan 
yakni meningkatkan kesegar-
an, kegembiraan berlebihan, 
dan tidak mengantuk. 
Menjawab pertanyaan dari 
peserta mengenai 
bagaimana tindakan yang 
dilakukan apabila di 
lingkungan terdekat kita 
terdapat pemakai narkoba 
maka agar segera dilaporkan 
ke BNNP terdekat untuk 
dilakukan assessment, 
apakah pengguna tersebut 
sebagai pengedar untuk dia-

jukan tindak pidana ataukah hanya sebagai 
korban pemakai sehingga diperlukan tindak-

an rehabilitasi. 
Pertanyaan selanjutnya dari 
peserta mengenai 
pembagian jarum suntik 
oleh Dinas Kesehatan 
terhadap OTDA atau yang 
beresiko tinggi dalam 
rangka pencegahan 
penularan HIV/AIDS apakah 
tidak bertentangan dengan 
tugas BNNP. Hal tersebut 
tidak bertentangan dengan 
tugas BNNP dimana BNNP 
bertugas untuk mencegah 
dan memberantas 
penyalahgunaan narkoba 
sedangkan dengan 
pembagian jarum suntik 
tersebut adalah untuk 
mencegah penyebaran HIV/
AIDS. 
Penggunaan obat-obatan 
tertentu yang karena 
kondisi kesehatan 
diperkenankan, apabila 
dalam suatu rasia narkoba 
didapati menggunakan obat
-obatan tersebut harus 
dapat menunjukkan resep 
dokter dan didukung 
dengan medical record yang 
menunjukkan bahwa 
seseorang memerlukan 
obat tersebut. Semoga kita 
dapat menjaga diri, ke-
luarga dan lingkungan dari 
bahaya narkoba . 

~MYF  
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2 1 April 2016, mentari pagi cerah 

merona menyinari seluruh insan Per-

wakilan BPKP Daerah Istimewa Yogya-

karta. Memperingati kelahiran R.A. Kar-

tini yang dilaksanakan saat doa 

pagi, karyawati Perwakilan BPKP 

DIY tampil beda mengguna-

kan kebaya warna-warni. 

Terlihat cantik dan 

anggun. Para kartini 

Perwakilan BPKP DIY 

berjajar rapi memenuhi 

anak tangga lobi kantor…. 

penuh….rapat….hangat. Lalu, 

suara merdu mendayu seluruh 

karyawati pun  mengalun, menden-

dangkan lagu “Seputih Melati” membuka 

doa pagi. Lembut menusuk kalbu, men-

yampaikan pesan kekuatan seorang per-

empuan sebagai seorang Kartini masa 

kini.  

Kartono Perwakilan BPKP DIY yang di-

wakili oleh Suyadi, PFA Bidang Akuntan 

Negara membalas dengan untaian sebuah 

puisi:  

 

 

UNTUK SAUDARIKU… KARTINI 

 

Dahulu... 

Kau hidup dalam 

samar cahaya 

Bila siang 

jelma ji-

wamu mer-

atap 

Bila malam tiba 

kelara-lara menahan 

rasa 

Masa depan apa yang kau 

cari 

D alam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 BPKP 

mendapat amanat untuk meningkatkan 

pengawasan tata kelola atas percepatan pe-

laksanaan proyek strategis na-

sional, melakukan audit investi-

gatif dan perhitungan besaran 

kerugian negara dalam hal ter-

jadi penyalahgunaan wewe-

nang dalam lingkup proyek 

strategis nasional, melakukan 

proses pengadaan barang/jasa, 

dan melakukan pengawasan 

atas tindak lanjut hasil penga-

wasan APIP yang di dalamnya 

terdapat kerugian negara. Pe-

nugasan dalam Inpres tersebut 

menunjukkan semakin ting-

ginya kepercayaan Presiden 

kepada BPKP untuk mengawal 

program-program pemerintah 

yang bersifat makro stratejik. 

Demikian petikan sambutan 

Kepala BPKP yang dibacakan 

Tytut Ratih Kusumo sebagai 

pembina dalam upacara 

bendera HUT ke-33 BPKP di 

halaman kantor Perwakilan 

DIY, Senin (30/5). Upacara bendera yang di-

langsungkan dengan hikmat tersebut selain 

diikuti oleh seluruh pegawai Perwakilan BPKP 

Peringatan Hari Kartini 

DIY, juga dihadiri oleh para tamu undangan 

yang terdiri dari para pegawai purnabhakti, 

para pegawai tugas belajar, dan tamu un-

dangan lainnya. 

Dalam bagian lain 

sambutannya, Kepala BPKP 

mengajak seluruh warga BPKP 

untuk senantiasa melakukan 

perbaikan dan inovasi secara 

berkelanjutan, menciptakan 

tata kelola organisasi yang 

baik sebelum memberikan 

masukan perbaikan bagi 

instansi pemerintah lain, 

menjunjung tinggi dan 

menerapkan nilai-nilai PIONIR, 

bekerja dengan semangat 5 

As, dan merubah mindset 

untuk melakukan pengawasan 

yang bersifat makro stratejik. 

Selain itu, Kepala BPKP juga 

berharap pegawai yang sudah 

tidak aktif lagi di BPKP tetap 

mencintai dan berkontribusi 

positif dalam kelancaran 

pelaksanaan tugas instansi 

tercinta ini. 

Seusai upacara, puncak peringatan HUT 

BPKP dilanjutkan dengan acara ramah 

tamah dan pagelaran seni persembahan 

Puncak HUT 33 BPKP 
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darah, general check up, 

family gathering, bakti 

sosial, dan sosialisasi pen-

genalan dan pencegahan 

narkoba untuk pegawai dan 

keluarga. Kepala Perwakilan 

berharap, rangkaian 

kegiatan HUT ini bisa menjadi media 

refreshing, penghilang penat dari 

kegiatan rutin sehari-hari, sehingga 

kegiatan olah raga sebisa mungkin 

dilaksanakan pada hari Jumat. Beliau 

juga menggelorakan semangat selu-

ruh pegawai agar berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang telah 

disusun oleh panitia. 

Kick off pembukaan rang-

kaian HUT ke-33 BPKP berisi 

prosesi mengarak gunungan 

hasil bumi berupa sayuran 

dan buah-buahan. Gunung-

an ini dipilih karena memiliki makna 

kesederhanaan, rasa syukur, serta 

kesejahteraan. Kemeriahan bertam-

bah saat convety diledakkan mengi-

ringi seruan semangat mengawal 

pembangunan. Ada sesuatu yang unik 

pada acara pembukaan POR kali ini, 

yaitu dari sisi dokumentasi. Drone menjadi pilihan  

alat bantu untuk mengabadikan 

upacara dari cakrawala. Meski 

kurang maksimal karena tanpa 

suara dan obyek yang direkam 

masih kurang sadar kamera, na-

mun alat ini bisa menjadi pilihan 

dan menjadi momen 

awal peralihan metode 

dan media dokumen-

tasi bagi humas BPKP 

DIY. 

Upacara ditutup 

dengan memberi 

kesempatan seluruh 

pegawai untuk berebut gunungan 

sayuran dan buah. Yang paling 

semangat tentu ibu-ibu, 

menghemat belanja sayuran. Usai 

upacara dilanjutkan dengan 

lomba perdana yaitu volley bola 

plastik. Kemeriahan tak berhenti 

sampai di sini... simak 

artikel-artikel 

selanjutnya hingga 

acara puncak 

berlangsung....  

BPKP Jogja never 

ending aksinya... ~rs 

 

seluruh bidang dan bagian yang menampilkan 

dramatisasi atau parodi tugas dan fungsi 

masing-masing. Acara dipandu oleh Pak Dukuh 

Wagimin yang kebetulan kenal dekat dengan 

Korwas Bidang APD dan Mbak Emprahningsih, 

auditor BPKP tetangga Pak Wagimin. Bagian 

Tata Usaha sebagai spesialis Rapat Dalam 

Kantor (RDK) menampilkan gambaran kerja 

keras mereka sehingga harus pergi pagi pulang 

pagi. Bidang IPP memparodikan salah satu 

penugasan yang mereka lakukan yaitu Audit 

Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mengusung 

tema Oemar Bakri, Bidang IPP ikut mengawal 

akuntabilitas peningkatan kesejahteraan para 

guru. 

Tampil selanjutnya Bidang APD yang 

mendramatisasikan peran mereka ikut 

mengawal pembangunan desa. Selanjutnya 

dengan diiringi lagu “Bongkar!” yang garang, 

Bidang Investigasi menampilkan perannya 

sebagai pembasmi korupsi, menangkap tangan 

kongkalikong antara pejabat dan pengusaha 

nakal. Bidang P3A menampilkan gebrakannya 

sebagai pembina APIP, melakoni peran sebagai 

narasumber demi meningkatkan level APIP di 

daerah. Penampilan ditutup oleh Bidang AN 

yang menggambarkan perannya sebagai 

pemberi solusi bagi BUMN/BUMD/BLUD. 

Di sela-sela penampilan yang mengundang 

gelak tawa, dilakukan pengumuman 

pemenang lomba-lomba antarbidang. Tampil 

sebagai juara umum Bidang IPP yang berhasil 

melengserkan Bidang Investigasi sebagai juara 

umum tahun lalu. Istimewanya, dalam HUT ke-

33 tahun ini juga diadakan Lomba Karya Tulis 

Ilmiah yang diikuti APIP kabupaten/kota. 

Tampil sebagai pemenang Ardeno Kurniawan, 

APIP dari Inspektorat Kabupaten Sleman yang 

menulis karya berjudul “APIP Masuk Desa: 

Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas 

Keuangan Desa Melalui VFM”. Selamat! 

Semoga buah pikirannya dapat menjadi 

sumbang sih yang bermanfaat bagi 

terciptanya akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. 

Kemeriahan acara ramah tamah dan 

pagelaran seni ditutup dengan makan siang 

bersama seluruh pegawai dan tamu undangan. 

Teriring doa semoga BPKP semakin jaya, 

karena di setiap tantangan yang 

menghadang.... BPKP pasti bisa!  
-Four 
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Kepala Perwakilan BPKP DIY Tytut Ratih 

Kusumo dalam sambutannya 

menginformasikan bahwa upacara 

pembukaan POR dilaksanakan serempak 

BPKP seluruh Indonesia, sebagai penanda 

dimulainya rangkaian kegiatan dalam 

rangka HUT ke 33 BPKP. Yang istimewa 

adalah kegiatan olah raga dirancang 

sederhana tanpa keahlian tertentu 

sehingga dapat diikuti seluruh pegawai. 

Berbagai lomba yang akan digelar 

diantaranya lomba kasti, tepok wulu thik 

thok, bola gaprak, volley bola plastik, 

senam, “quote on the wall”, profil SPIP 

Bidang/Bagian, karya tulis bagi APIP, serta 

lomba kebersihan ruangan dan rumah 

dinas. Kegiatan lain diantaranya donor 

H ingar bingar kemeriahan HUT ke-33 BPKP 

di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah 

usai. Mulai dari pembukaan, pertandingan-

pertandingan olahraga, berbagai kompetisi 

hingga puncaknya pada tanggal 30 Mei 2016 

kemarin.  

Kesuksesan acara ini tentu melibatkan banyak 

pihak dengan masing-masing tugasnya. Bidang 

acara yang sibuk mengonsep acara yang unik 

dan berkesan, bidang konsumsi yang harus 

hunting makanan enak dengan budget 

terbatas, dan bidang-bidang yang lain.  

Ada satu bidang yang ‘tak kasat mata’ yang 

berperan  besar terhadap penyelenggaraan 

berbagai acara pada HUT BPKP di Perwakilan 

DIY. Mereka tak tampil di depan panggung 

dan mereka tetap bekerja di saat yang lain 

telah beristirahat meluruskan punggung.  

Siapakah mereka? Yap! Mereka adalah bidang 

perlengkapan. 

Kali ini akan kita bahas sedikit tentang bidang 

yang satu ini. Yuk mariii... 

 

Siapakah mereka? 

Squad bidang perlengkapan untuk HUT BPKP 

tahun ini adalah: 

1. Kokok L.W 

2. Deddy Y.S 

3. Mugiharso 

4. Bima Gautama 

Namun, ternyata tak hanya nama-nama di 

atas saja yang bekerja. Ada sosok-sosok 

misterius yang ikut mencurahkan segenap ide 

dan tenaganya demi kesuksesan acara ini. 

Merekalah para cleaning service, satpam, dan 

teman-teman dari bagian umum.    

Simak wawancara singkat Redaksi Parmin (P) 

dengan Pak Mugiharso (M), salah satu 

personil bidang Perkap di bawah ini yaa... 

 

P  : Kendala bidang Perkap apa sih pak? 

M  : Sebenarnya tidak ada kendala besar sih. 

Seringnya perubahan konsep yang 

mendadak. Biasanya dari bidang acara 

sudah menyampaikan mau konsepnya 

begini-begini. Dari situ kami diskusi 

baiknya setting tempat seperti apa. Nah, 

sudah sepakat kan. Tapi kadang tiba-tiba 

ada permintaan mendadak yang 

menginginkan A,B,C...sehingga konsep 

yang sudah matang harus diubah lagi.  

P : Trus kalo kayak gitu gimana Pak? 

M : Sebenarnya kalo saya pribadi sih 

maunya dari Perkap diberi kebebasan 

berekspresi, yang penting sesuai dengan 

konsep, kan dari bidang acara sudah jelas 

P embukaan POR dalam rangka HUT ke 

33 BPKP di Perwakilan BPKP DIY 

diselenggarakan Jumat (15/4).  Upacara yang 

dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan 

tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan 

dan diikuti oleh seluruh pegawai Perwakilan 

BPKP DIY. Semangat  mengawal program 

pembangunan Jokowi-JK, diapresiasikan 

dalam meriahnya upacara pembukaan yang 

bertema “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan 

Pembangunan, BPKP Bisa!”. Kostum para 

pejabat struktural dan Korwas pun 

menyesuaikan tema. Menggambarkan 

kesiapannya untuk bekerja, Kepala 

Perwakilan, Kabag TU, dan para Korwas 

tampil dengan kemeja putih lengkap dengan 

helm proyeknya.  

Upacara Pembukaan HUT BPKP 



 

2. Juara kedua lomba kebersihan ruang 
kerja 

3. Juara pertama lomba foto dengan 
tema “Mengawal Akuntabilitas 
Pembangunan” yang diwakili Rakhmi 
Sulistyorini 

4. Juara kedua lomba desain name tag 
BPKP yang diwakili Muhammad Yasril 
Friandi 

5. Juara ketiga lomba pegawai teladan 
kategori pelayanan prima yang 
diwakili Hanifiar Bima Retnanti 

 
Atas berbagai capaian tersebut, Perwakilan 
BPKP DIY patut bersyukur dan berbangga. 
Semoga kebanggaan itu  akan menambah 
semangat untuk berkinerja lebih baik lagi.  
Jogja memang istimewa... 

-Indr 

D i pertengahan kesibukan menyambut 
HUT 33 BPKP, bidang P3A Perwakilan 

BPKP DIY bertambah kekuatannya dengan 
hadirnya Ivone Noor Rizky. Perempuan yang 
biasa dipanggil Ivone ini merupakan pegawai 
BPKP yang baru dimutasi dari Perwakilan BPKP 
Papua karena mengikuti  suaminya yang 
sedang menjalani tugas belajar di UNS 
Surakarta. Mahmud cantik berputra satu ini 

mempunyai hobi 
membaca dan 
memasak. Dengan 
mottonya “Always 
b e  p o s i t i v e ” 
berharap dapat  
selalu berkontribusi 
positif untuk kantor 
k i ta tercinta. . 
Wilujeng sumping 
Ivone... Selamat 

berkarya... 
 
Kehadiran Ivone menjadi tambahan amunisi 
bagi Perwakilan BPKP DIY untuk terus 
mempertahankan serta meningkatkan kinerja 
dan prestasi yang telah banyak dibuktikan 
melalui berbagai lomba, khususnya lomba yang 
diselenggarakan BPKP Pusat.  
Dalam rangka memeriahkan HUT tahun ini, 
Perwakilan BPKP DIY turut  berpartisipasi 
dalam  berbagai lomba yang diadakan BPKP 
Pusat, dan berhasil memperoleh piala dan 
piagam untuk berbagai kemenangan, yaitu: 

1. Juara pertama penyelenggaraan PKS/
PPM di lingkungan BPKP Tahun 2016 
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gimana bentuk acaranya, nanti dari 

perkap yang action. Seni itu kan tidak 

bisa diatur. Tapi namanya dalam satu 

tim, ya harus bisa bekerjasama agar 

acara bisa lancar. 

P : Kalo masalah biaya, dibatesin nggak 

pak? 

M : Biaya no problem. Tapi perkap memang 

mengusahakan mencari bahan-bahan 

yang gak terlalu mahal. Paling kami main 

di kayu dan tali aja. Dan kita juga 

mengusahakan bahan-bahan yang bisa 

dipakai beberapa kali. Jadi bisa untuk 

acara berikutnya, gak hanya sekali pakai. 

P : Setting perlengkapan gitu berarti 

sampai malam ya pak? 

M : Iya kalau tempat pas dipakai saat jam 

kantor, bisa sampai jam 8 atau 9 malam. 

Misalnya di aula, siangnya masih dipakai 

buat acara lain. Kan tidak bisa kita 

setting langsung, bisanya malam. Tapi 

kalau pas gak dipakai sih, sore juga udah 

selesai. 

P : Cerita pengalaman yang menarik dong 

pak 

M : Apa ya...biasa-biasa aja sih. O iya, ada 

satu, pas kemarin mau family gathering. 

Malam sebelum acara, saya nginep di 

kantor cuma 

buat nyapu 

halaman 

(tertawa). Gini, 

saya 

pengennya pas 

acara family 

gathering itu, 

termasuk 

cleaning 

service juga 

bisa ikut menikmati acara, bisa ikut 

seneng-seneng, jangan disuruh-suruh 

terus. Padahal halaman kantor kotor dan 

perlu disapu. Pengalaman tahun lalu, 

saya datang jam 6 pagi gak keburu buat 

nyapu semuanya. 

 Trus pernah juga mau iseng ngerjain 

pejabat pas hari H. Jadi pas hari-H nanti 

disetting ada insiden kecil gitu buat 

heboh-hebohan. Tapi gak jadi dieksekusi, 

khawatir kenapa-kenapa (tertawa). 

P : Kalau suka duka nya jadi bidang Perkap 

apa pak? 

M : Suka nya yaa..jelas lah ya, acara bisa 

berlangsung lancar, meriah, dan BPKP 

DIY tetap punya keunikan dan ciri khas 

setiap ada event. Jadi kan tim humas 

BPKP DIY punya berita (tertawa). Kalau 

dukanya, kadang bidang Perkap seperti 

terlupakan. Ngerjain sampai malam tapi 

gak ada yang nungguin atau sekadar 

nyiapin teh anget (tertawa lagi). Tapi 

secara umum sih seneng-seneng aja di 

Perkap, jadi bisa berkreasi menyalurkan 

bakat. 

P : Ada tips buat selanjutnya ga Pak? Kali 

aja nanti ada regenerasi, gak pak Mugi 

melulu yang di Perkap 

M : Bidang Perkap harus pinter ambil hati 

temen-temen cleaning service. Gini, kan 

mereka di sini itu udah ada tugasnya. 

Dan untuk bantuin setting tempat untuk 

acara-acara itu bukan termasuk jobdesk 

mereka. Kasian juga kan, udah capek-

capek bantuin tapi kitanya ga kasih im-

balan. Jadi ya, kita perhatikan lah 

mereka. Nasi bungkus sama teh anget aja 

mereka udah seneng kok (tertawa). 
-Nee 



 

bidang/bagian berkreasi dan berinovasi untuk 
membangun dan menampilkan profil SPIP 
nya. Lomba Quote juga menjadi tantangan 
tersendiri untuk teman-teman yang cukup 
kreatif. Selain lomba-lomba yang digelar un-
tuk intern pegawai, juga diselenggarakan 
lomba karya tulis untuk APIP di wilayah kerja 
perwakilan. Tidak ketinggalan kegiatan ke-
bersamaan dengan keluarga dalam family 
gathering, dan peduli kesehatan dengan pe-
laksanaan medical chek up bersama. 
Di samping itu, Perwakilan BPKP DIY juga me-
lakukan kegiatan peduli dan berbagi de-ngan 
pelaksanaan donor darah, pembagian sem-
bako dan kunjungan ke panti sosial. 
Dan yang paling membanggakan, beberapa 
pegawai Perwakilan BPKP DIY menjadi juara 
lomba yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat. 
Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan BPKP 
DIY tidak hanya jago kandang tetapi juga siap 
bersaing dengan perwakilan-perwakilan di 
seluruh Indonesia. 
Untuk itu di usia 33 ini marilah kita saling 
memberi dan mendukung sebagai satu ke-
luarga, untuk mencapai prestasi setinggi-
tingginya.                          
           ~Nik 

T ahun ini BPKP memasuki usia 33 tahun. 
Bila digambarkan sebagai seseorang, de-

ngan usia 33 tahun seharusnya sudah men-
jadi sosok yang dewasa dan stabil baik dalam 
sikap maupun pikiran. Dengan dukungan 
keluarga dia akan mampu untuk meraih pres-
tasi setinggi-tingginya. 
Demikian juga dengan BPKP kita, Perwakilan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak 
prestasi yang diukir baik oleh organisasi 
maupun anggota organisasi nya. 
Apa yang kita lakukan dalam menyambut 
usia ke 33 ini, tahun ini panitia HUT BPKP 
lebih mengajak anggotanya untuk bersenang
-senang dalam perlombaan yang tidak 
menuntut keahlian, jadi siapa saja yang se-
hat kondisinya dapat berpartisipasi dalam 
perlombaan olah raga,yaitu bola volley plas-
tic, kasti dengan bola plastik dan senam hasil 
kreasi masing-masing bidang/bagian. Keber-
sihan yang sudah menjadi budaya dikantor 
juga diperlombakan, bahkan kebersihan 
rumah dinas, dengan harapan budaya bersih 
dan indah selalu mewarnai lingkungan 
rumah dinas. Tidak hanya perlombaan yang 
bersifat senang-senang, panitia juga men-
coba untuk menantang masing-masing 
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Bagaimana caranya anda 

melempar sebuah bola 

sekeras-kerasnya hingga 

bola tersebut kembali 

kepada anda dengan 

syarat bola tersebut 

tidak menempel pada 

apapun, bola tersebut 

tidak mengenai apapun 

dan tidak ada orang lain 

yang menangkap bola 

tersebut?   

            -Rs 

QUIZ 

 

Jawaban QUIZ PARMIN  
Edisi I/2016 

 

E, tanda panah yang menghadap 
ke bawah sama dengan jumlah 

segitiga di dalam kotak di atasnya. 

 

Pemenang QUIZ PARMIN  

Edisi I 2016: 

 
Rizka Irawati (BPKP DIY) 

Edisi II Tahun 2016 

Bulletin Triwulan Perwakilan BPKP  DIY 

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

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lambat tanggal  

15 Juli  2016. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 
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