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Memasuki tahun ajaran baru, awal masuk sekolah, seorang guru kimia dibunuh oleh 
seseorang. Terdapat  lima orang yang dicurigai oleh pihak kepolisian yaitu: tukang 
kebun, petugas laboratorium, guru fisika, guru olahraga, dan wakil kepala sekolah. 
Ini adalah keterangan mereka:

1.Tukang kebun mengatakan dia berada di kebun belakang sekolah menyirami 

tanaman;

2. Petugas laboratorium mengatakan dia sedang mendampingi siswa-siswa 

melakukan praktikum; 

3. Guru fisika mengatakan dia sedang di kelas memberikan ujian tengah semester;

4. Guru olahraga mengatakan dia sedang berada di lapangan melatih siswa-siswa 

olahraga bola voli;

5. Wakil kepala sekolah mengatakan dia berada di ruangannya.

Pihak kepolisian segera menangkap pelakunya setelah mendengar keterangan-
keterangan tersebut.

Siapa pelaku pembunuhan tersebut dan bagaimana pihak kepolisian tahu?

Kirimkan jawabannya ke email 
Tim Redaksi Majalah Paris LC untuk 
mendapatkan souvenir cantik… 
fujigilanggrahandini@gmail.com
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Nah bagaimana cara membuat tiktok? Cukup mudah untuk dicoba ya, 

1. Unduh aplikasi TikTok pada Play Store atau App Store 

2. Membuat akun 

3. Pilih lagu dan gerakan yang ingin dibuat, bisa dilakukan sendiri atau bersama teman. 

4. Rekam videomu 

5. Edit video untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

6. Masukkan juga caption untuk video yang akan kamu unggah 

7. Lalu lihat video feed yang ada 

Bagaimana? Tertarik untuk bermain TikTok? Kalo iya, silahkan coba cara diatas dan 
praktekan bersama keluarga atau sahabat kalian ya…… (Intan) 
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Selamat jumpa kembali Sobat 
Pengawasan di seluruh penjuru 
Indonesia, jumpa lagi bersama 

tim Library Cafe Perwakilan BPKP 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sharing 
Session pada kesempatan ini akan 
mengambil topik bahasan mengenai 
‘Budaya Sadar Risiko’ . Apa sih 
sebenarnya budaya sadar risiko itu? 
Nah di acara sharing session kali ini 
menghadirkan influencer yang sudah cukup malang melintang di dunia manajemen risiko. 
Beliau adalah Mutia Rizal, Ak. M.Acc, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di BPKP yang 
sedang melaksanakan tugas belajar Program Doktoral jurusan Administrasi Publik (Fisipol) di 
UGM. Beliau pernah bertugas di beberapa Kantor Perwakilan BPKP serta Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 

Kesibukan beliau saat ini, selain sebagai ASN juga aktif sebagai Executive Editor di 
birokratmenulis.org sebuah situs pergerakan birokrat kritis yang menuangkan berbagai 
gagasannya dengan cara menulis. Selain itu Beliau juga aktif dengan berbagai analisis tentang 
pos birokrasi di situs kumparan.com dengan melihat birokrasi dari sisi lain untuk membongkar 
modernitasnya, yang tujuannya agar birokrasi menjadi lebih humanis, lebih bermakna, dan 
lebih bernilai bagi publik).  

Owh iya, pada acara ini turut berpartisipasi segenap APIP di wilayah DIY dan sebagian Jawa 
Tengah, SPI UIN Sunan Kalijaga, Auditor BKKBN Perwakilan DIY, KPU Kota Magelang, Kanwil 
Kemenkumham DIY serta Perwakilan BPKP Jawa Tengah via zoom meeting secara online. 

Library cafe  
Budaya risiko



Apa sih yang dimaksud dengan budaya risiko?  

Menurut The Institute of Risk Managemet, budaya risiko diartikan sebagai nilai, 
keyakinan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh 
sekelompok orang untuk sebuah tujuan bersama, khususnya pimpinan dan pegawai 
dalam sebuah organisasi. 

Budaya risiko sebagai nilai yang dimiliki bersama, artinya bahwa budaya risiko sebuah 
organisasi tersebut berlaku baik bagi pegawai sebagai bawahan/ staf maupun pegawai 
sebagai atasan/ pimpinan. 

Sedangkan Majalah Warta Pengawasan di tahun 2018 menguraikan bahwa budaya 
risiko dapat menjadi katalisator bagi seluruh pihak di dalam organisasi untuk dapat 
memahami manajemen (pengelolaan) risiko dan mengintegrasikan kebijakan tersebut 
dalam aktivitas operasional organisasi sehari-hari. Budaya risiko sebagai katalisator 
bagi seluruh pihak, artinya bahwa dalam membangun budaya risiko tidak hanya 
menyuruh orang lain untuk berubah akan tetapi harus ikut serta benjadi bagian dalam 
perubahan itu sendiri. 

Kerangka Konseptual Budaya Risiko 

1. Personal Predisposition To Risk 

Adalah bagaimana setiap individu menghadapi risiko, apakah risk aware atau risk taker. 

2. Personal Ethics 

Berhubungan dengan nilai-nilai etika yang dianut di lingkungan. 

3. Behaviours 

Berhubungan dengan bagaimana  perlikau sehari-hari yang berlangsung di organisasi. 

4. Organizational Culture 

Berhubungan dengan pelaksanaan nilai-nilai fisik dan non fisik yang dianut dalam 
lingkungan organisasi. 

5. Risk Culture 

Digambarkan sebagai produk dari kebudayaan keseluruhan organisasi. 
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Awal tahun 2020, Indonesia bahkan dunia 
dihebohkan dengan adanya pandemi 
Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.  

Rencana yang sudah disusun di awal tahun menjadi 
berubah karena diber lakukannya protokol 
k e s e h a t a n p e n c e g a h a n C o v i d - 1 9 d a n 
mengharuskan kita untuk #dirumahaja serta 
#socialdistancing. Hampir semua perkantoran 
menerapkan sistem Work From Home (WFH) dan 
Work From Office (WFO) untuk membatasi interaksi pegawai yang bekerja di kantor. Selain 
yang sedang bekerja, berlaku juga sistem #belajardirumah #ibadahdirumah 
#belanjadarirumah. Sebisa mungkin kegiatan dilakukan di rumah untuk mengurangi 
penyebaran Covid-19. 

Selama itu tentunya membuat kita krisis hiburan ya, karena tidak bisa berkumpul bersama 
temen ataupun keluarga. Beruntung, kita saat ini sudah ditemani berbagai teknologi yang 
membantu mengusir rasa bosan di rumah. Salah satunya adalah bermain TikTok. TikTok 
saat ini tengah digandrungi oleh semua kalangan baik muda, orang tua, maupun anak-anak. 
 TikTok merupakan jejaring sosial media dalam bentuk video, dimana dalam durasi 15 detik 
kamu dapat membuat video dengan filter-filter yang spesial dengan menggunakan lagu 
yang tengah tenar. 

Tiktok juga bisa menjadi platform untuk berbagi informasi dalam bentuk video, yang pastinya 
akan lebih eye catching dan mudah dipahami oleh pengguna. Banyak challenge atau video 
yang bisa di coba dan mengharuskan kita untuk bergerak dan melakukan tarian ringan. 
Ya… hitung- hitung olahraga ya gaes…

[NOWADAYS UPDATE] 
Tiktok-an Ditengah Pandemi 



Berikut saya jabarkan menu yang ada di Pondok Dhahar 
Mbok Wongso. Menu lengkap ada ingkung ayam beserta 
nasi gurih, telur, terancam, dan aneka gorengan seperti 
tempe garit, tempe mendoan, tahu, dan pisang goreng.  

Penyajian ayam ingkung berupa ayam utuh ditaburi 
bawang goreng yang dilengkapi telur pindang, lalapan, 
sambal bawang dan kuah ingkung yang khas rasanya. 
Untuk menu bakmi jowo berupa bakmi godog, bakmi 
goreng, nasi goreng, magelangan, dan cap cay. Penyajian 

bakmi jowo berupa bakmi ditaburi bawang goreng yang dilengkapi dengan acar timun 
dan cabe rawit. Sedangkan untuk minuman tersedia teh, kopi, susu, teh poci, wedang 
tape, wedang uwuh, bajigur, dan aneka jus buah. 

Fasilitas di Pondok Dhahar Mbok Wongso yaitu tempat ibadah sholat, walaupun kecil 
namun bersih. Fasilitas pelengkap lainnya berupa kamar kecil yang bersih, wangi, dan 
dilengkapi tisu, serta area parkir yang luas di halaman depan. 

Yang istimewa di Pondok Dhahar Mbok Wongso, yaitu memiliki alat tenun oglek jadul 
yang digunakan untuk membuat stagen oleh para ibu-ibu sepuh tetangga sekitar Pondok 
Dhahar Mbok Wongso.Tak sedikit perempuan yang percaya bahwa dengan 
menggunakan stagen dan minum jamu khusus bisa memperkecil dan memperkencang 
perut. Alat tenun oglek jadul di Pondok Dhahar Mbok Wongso ada empat, namun yang 
digunakan hanya tiga. 

Review untuk keseluruhan makanan di Pondok Dhahar Mbok Wongso adalah enak dan 
tidak mengecewakan, ditambah pelayanan yang cepat dan harga yang standar. Yang 
membuat saya senang makan di sini adalah tempatnya yang berupa rumah joglo 
tradisional membuat suasana homey dan nyaman dengan nilai tambah free wi-fi, hehe, 
lumayan buat yang lagi abis kuota. 

Dalam masa new normal, Pondok Dhahar Mbok Wongso telah buka kembali dengan 
mengikuti protokol kesehatan. Jam buka dari 10.00- 20.00 WIB. Untuk teman teman 
yang membutuhkan reservasi bisa menghubungi nomor whatsapp 0877-3429-7227 atau  
0818-0419-5115. Selamat berkunjung sobat! (evie) 
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Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Budaya Risiko 

Ada 4 nilai yang terkandung dalam budaya risiko, yaitu sadar diri, pengendalian diri, 
kebersamaan dan terbuka akan komplain. Dengan demikian, diharapkan dalam organisasi 
baik atasan maupun bawahan sudah mempersiapkan diri untuk “deal with the bad news”. 
Artinya bahwa seluruh kritik yang masuk harus ditanggapi secara positif untuk ditemukan 
solusi perbaikannya. 

Empat Kuadran Proses Perubahan 

Mindset 

Jika nilai-nilai hanya disepakati secara 
individual di lingkungan internal organisasi. 

Behaviour 

Jika nilai-nilai hanya disepakati secara 
ind iv idua l d i l i ngkungan eks te rna l 
organisasi. 

System 

Jika nilai-nilai disepakati secara kolektif/ 
bersama-sama namun di tataran lingkungan 
eksternal organisasi. 

Culture 

Jika nilai-nilai disepakati secara kolektif/ bersama-sama di lingkungan internal organisasi 

Tantangan yang ditemui dalam implementasi Budaya Risiko dalam suatu organisasi dapat 
ditaklukan dengan terjalinnya komunikasi yang baik diantara pegawai, baik secara vertikal 
maupun horizontal. Komunikasi tersebut terjalin bukan karena adanya paksaan dari sebuah 
aturan namun merupakan kebutuhan yang muncul dengan sendirinya. Pada akhirnya 
implementasi budaya risiko pada suatu organisasi akan menunjukkan identitas/ image dari 
organisasi itu sendiri dalam pandangan lingkungan eksternal organisasi.



Selama ini manusia dalam organisasi ditempatkan sebagai obyek “penderita” pengendalian 
yang ada dalam organisasi melalui aturan-aturan yang ada. Implementasi budaya risiko 
menempatkan pegawai sebagai pelaku/ subyek dalam praktek pengendalian organisasi. 

Implementasi budaya risiko akan mengurangi/ memangkas kesenjangan birokrasi/ gap 
hierarki antara atasan dan bawahan.  Diharapkan hubungan antara atasan dan bawahan 
lebih egaliter dan mengedepankan kolektivitas/ kebersamaan. 

Knowledge risiko dalam pengembangan budaya risiko harus disharing kepada seluruh 
pegawai yang belum memiliki pemahaman. Dalam implementasi budaya risiko jangan 
bersifat elitis atau hanya satu orang saja yang paham, yang lain ikut mengekor. 

Dalam pengembangan budaya risiko, maka sebisa mungkin aturan/ rules harus 
dikesampingkan terlebih dahulu, supaya budaya risiko memiliki jalan untuk berkembang. 
Budaya risiko yang kita bangun bukan karena adanya aturan, tapi berawal dari dampak 
risiko yang akan mengganggu kepentingan stakeholder. 
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Tugas kantor yang paling menyenangkan 
adalah ketika harus melakukan cek fisik untuk 
m e m a s t i k a n s u a t u p e k e r j a a n t e l a h 
dilaksanakan. Lokasi daerahnya tentu berbeda-
beda, karenanya bisa sekalian jalan-jalan 
melihat daerah lain yang belum pernah kita 
kunjungi sebelumnya. Hal ini sering saya 
gunakan untuk mencari tempat penghasil 
kerajinan, kuliner, tempat wisata atau hal-hal 
menarik lain. Yang pasti hunting foto paling 
penting! 

Rejeki siang terik kala itu, saat melakukan cek fisik reviu atas hibah air bersih perkotaan 
atau sering disebut MBR PDAM di rumah-rumah warga, ternyata lokasinya berada di depan 
Pondok Dhahar Mbok Wongso. Ah, perut bergejolak rasanya ingin cepat-cepat 
menyelesaikan cek fisik dan mampir ishoma di pondok tersebut. 

Pondok Dhahar Mbok Wongso terletak masuk ke dalam gang jalan, tepatnya berada di 
Jalan Godean Kenteng, Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 55671. Di sepanjang Jalan Godean terdapat petunjuk berupa banner 
Pondok Dhahar Mbok Wongso, memudahkan bagi pecinta kuliner untuk menemukan lokasi 
tersebut. 

Bentuk bangunannya berupa rumah joglo dipadu dengan batu bata ekspos. Meja dan kursi 
atau lincak jati besar terkesan rapi, bersih, dan sejuk. Pondok Dhahar Mbok Wongso 
menyediakan menu spesial ingkung dan bakmi jowo. Untuk penggemar bakmi jowo tidak 
perlu menunggu sore hari untuk menikmatinya, di sini tersedia sepanjang hari.

[ADVENTURE JOGJA] 
Sambil Menyelam Minum Air, Sambil Bekerja 

Boleh ya Kulineran!



In addition, students have very little knowledge about entrepreneurship so that only a few 
students want to become an entrepreneur. Through parent’s career day, a class can 
invite parents who are entrepreneurs to share any tips and tricks about how to be a 
successful young entrepreneur. 

According to an article titled “Host a Career Day Celebration” by F. Barrington, Ph.D., 
Parent’s Career Day can have several valuable benefits. First and foremost, it provides 
students with an up-close and personal view of a wide variety of jobs. In addition, it offers 
parents who may not normally be active in their child's school to get involved. students, 
As a result, Career Day allows students to take pride in their parents and their parent’s 
support. 

But in Indonesia, parent’s career day has not yet become a common activity and has not 
been included as a curriculum. In my opinion, a parent’s career day could help every 
stakeholder in our education system. 

For students, a parent’s career day could offer them some description of which career 
they want to choose. The sooner students know what career they want in the future, the 
better prepared they can prepare to achieve their goals. 

For teachers, a parent’s career day could help them to figure out their student's interests 
and potential. It would help teachers to guide their students to understand their interests 
and potential and fulfill them. 

For parents, the parent’s career day could give them extra time to meet with their kids. 
We often hear that parents are too busy in the office to have time with their kids and it 
could have a negative impact on their relationships. With the parent’s career day, parents 
could show their daily work to the kids and their classmates, so the kids could understand 
their parent's business and could take pride in the work their parents have done. Maybe, 
it could impact the parent's work motivation, knows that their kids finally understand their 
business, and proud of them. 

In the end, the parent’s career day is just one of so many ways for students or children to 
know what they want and prepare for their future. Parents still hold the most significant 
role in their children’s future. But if one small thing can be helpful, why don’t we give it a 
try? (v.ra) 
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Tone at The Top Dalam Budaya Risiko 

Tone at the top dalam budaya risiko bukan sekedar menentukan aturan lalu memberi contoh/
tauladan karena keteladanan/ contoh tersebut adalah atas aturan yang ditetapkannya sendiri 
(elitis). 

Sebaiknya: 

Aturan disepakati bersama  

Artinya bahwa rules of the game nya harus disepakati bersama, tidak hanya satu arah 
berupa mandatory dari atasan kepada bawahan. Dalam hal ini merupakan penerapan 
Demokrasi Deliberatif (melalui konsensus), bukan partisipatif (diwakilkan)



Tidak Anti Resistensi 

Ketidaksepakatan anggota perlu diperhatikan, jangan dibuang dan disingkirkan, namun 
perlu dicarikan jalan tengah terbaik. Karena pelaksanaan budaya risiko dilakukan secara 
bersama-sama dan telah disepakati bersama pula. 

Bersedia menjadi sumber risiko 

Hierarki birokrasi atasan dan bawahan harus mulai mencair. Kesalahan tidak selalu 
bersumber pada bawahan akan tetapi dapat pula kesalahan bersumber pada atasan. 

Strategi Pengembangan Manajemen Risiko 

Manajemen risiko 
akan berkembang 
dan matang,  jika 
b u d a y a r i s i k o 
d i b e n t u k d a n 
d i p u p u k . 
Menciptakan cara 
a l te rna t i f da lam 
m e m p e r c e p a t 
p e n g e m b a n g a n 
budaya sadar risiko 
secara alami: 

1. Membentuk komunitas risiko 

2. Keterlibatan seluruh anggota komunitas dalam setiap proses 

3. Demokrasi deliberatif (melalui konsensus) 

4. Daftar risiko (risiko prioritas) setiap komunitas dapat terlihat oleh siapa saja 

5. Menciptakan gimmick agar setiap komunitas berlomba memitigasi risiko 
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Do you remember your childhood thoughts about what you wanted to be when you grow 
up?  

Students in preschools, kindergarten, elementary school, even junior and senior high school 
have difficulty answering the big question asked over and over again. What do you want to 
be when you grow up? Most of them answer a teacher, doctor, pilot, etc. 

Now, in developed countries, a parent’s career day becomes an annual tradition that must 
be carried out.  

Teachers can set up times for a Career Day, invite parents to attend and participate in the 
classroom. When parents come to school, they should wear their work attire, bring any 
special work tools or equipment to show what they do at work.  

For example, a doctor might bring a stethoscope so children can listen to each other's 
heartbeats; an architect might bring a set of drawing pens and pencils, sketchbook and 
drawing tube so children can draw sketches of a school building; a chef might bring a 
cooking ware to demonstrate how to cook and serve it to a consumer; a musician or anyone 
who plays an instrument might bring a guitar to demonstrate how to play the guitar 

Parent’s Career Day activities can also be carried out as a field trip, besides getting 
knowledge, it can be a rewarding treat for students. If the parent is a goat breeder, he may 
be able to invite the students to learn how to feed the goats, view the goat cages, and clean 
it up. A farmer could let the students visit their fields, go down to the fields, see the process 
of plowing the fields, and take a part in planting and harvesting the ripped rice. 

The other activities of the parent’s career day, students might learn about sharing and 
caring. They can invite a volunteer from a foundation or visit an orphanage. 

[ENGLISH CORNER] 
Parent’s Career Day: A Way to Help Children 

Learn What They Want to Be



Sedihnya, sampai saat ini masih 
banyak orang yang melumrahkan 
verbal abuse ini. Gak terpikir kalo 
dampaknya bisa bikin orang gila 
bahkan bunuh diri. Seringkali, 
baik yang melakukan maupun 
yang menerima, ga sadar kalo 
mereka udah melakukan atau jadi 
korban verbal abuse. Ya ini 
karena gak ada bentuk menyakiti 

secara fisik. Ada lho kasus remaja 
usia 14 taun yang bunuh diri gara-gara gak tahan karena diejek temen-temen 
sekolahnya? Ada makk. Tragis banget.  

Masih inget juga gak kabar bunuh diri beberapa artis negeri ginseng? Kabarnya 
selain emang tuntutan kerja di sana yang super wow, penyebab lainnya adalah 
banyaknya komentar jahat di akun sosmednya. Dengan gampangnya orang menulis 
judgement seenak udelnya, tak memikirkan apa dampaknya buat orang lain. Kalo 
ada yang komen, ”Ya tapi kan artis harus siap dikritik, itu kan risiko.” Yaelahhh… kritik 
membangun dan celaan itu beda keless. Mon maap ngegas #emosijiwa. 

Gak jarang juga verbal abuse ini dilakukan oleh orang-orang terdekat, kayak orang 
tua ke anak, suami ke istri. Kakak ke adek. Guru ke murid. Dan yaa…itu banyak 
orang yang GAK SADAR kalo dia udah jadi pelaku. Miris kan. 

Jadi… yuk mulai sekarang kita lebih jaga perkataan kita biar gak menyakiti orang 
lain. Hati-hati dalam berucap. Setuju? (nee) 
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Membangun Budaya Risiko Dengan Pin Risiko 

Pin risiko adalah sebuah media komunikasi dan pemantauan 
risiko yang dimiliki oleh kelompok (komunitas) terkecil 
dalam organisasi, dapat di  eselon 4 ataupun eselon 3 
tergantung besar kecilnya lingkup instansi. Media 
dapat berupa sebuah papan yang berisi uraian risiko, 
dampak, dan penempatan pin sebagai tanda risiko 
tidak tertangani dengan baik. Papan dipasang di 
masing-masing ruangan kelompok agar dapat terlihat 
oleh seluruh anggota kelompok maupun stakeholder lain 
di luar kelompok. Pin risiko diartikan juga sebagai upaya 
membudayakan manajemen risiko dengan cara yang menyenangkan. 

Cara Kerja Pin Risiko 

1. Kelompok mengidentifikasikan risiko, konsultasi ke satgas manajemen risiko  

2. Buat media dengan kreasi masing-masing kelompok, dipasang di sekitar ruangan 
(tempat strategis) 

3. Stakeholder dapat melakukan komplain, diserahkan ke satgas SPIP/MR 

4. Satgas SPIP/MR memasang pin komplain 

5. Jumlah pin paling sedikit, mendapat penghargaan di setiap periode 

6. Penghitungan akumulasi tiap periode untuk mendapatkan reward 

Manfaat Pin Risiko 

1. Identifikasi risiko semakin jelas dan tajam 

2. Memotivasi Individu dan kelompok untuk menjaga kinerja dan mengendalikan risiko 

3. Terbiasa mengingat dan menyadari risiko 



Terbiasa mengendalikan diri: tahu penyebab dan kegiatan pengendalian risiko (ability 
dan awareness meningkat) 

Sarana informasi, komunikasi dan pemantauan 

Komunikasi informal lebih mudah dan cair antara bawahan dan atasan 

Satgas SPIP/ MR semakin berperan dan efektif bekerja 
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Pelaku verbal abuse berusaha merendahkan lawan bicaranya dengan cara menyatakan si 
korban bersalah, membuat penghakiman, melontarkan kritikan, manipulasi, mempermalukan 
di depan umum, dan bahkan membuat si korban merasa bersalah terus-menerus. 
Kekerasan verbal juga bisa terwujud dalam bentuk ancaman, candaan yang merendahkan, 
teriakan, pembatasan dan pengalihan saat hendak mengutarakan pendapat, ejekan pada 
seseorang tanpa diketahuinya, dan aksi menyuruh dengan sewenang-wenang. 

Verbal Abuse dan Kebutuhan Wanita untuk Didengar 

Udah tau kaaan kalo wanita itu kabarnya harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. 
Sedangkan laki-laki hanya cukup 7.000 kata per hari. Kalo ini gak disalurkan di tempat yang 
tepat, ya itu jatuhnya trus pada meninggalkan jejak berupa komen gak baik di sosmed. 
Solusinya? Carilah tempat curhatmu. Yang suaminya sabar dan tipe pendengar, curhatlah ke 
suaminya. Inget, suami sendiri ya buuu, jangan suami orang lain. Bisa berabe kalo curhat ke 
suami tetangga.  

Maaak…suamiku cuek, gimana dongggg? Ya karna kita gak mungkin bisa tuker tambah 
suami ya buibu, jadi carilah sahabat yang bisa dipercaya untuk menampung segala keluh 
kesahmu. Yang lebih nyaman nulis, bisa juga curhat lewat tulisan. Kali-kali bisa jadi buku kan 
malah keren. Buat para jomblo, curhatlah kepada Sang Pemilik Hati, agar Dia membuka hati 
si dia untuk menerimamu #uhuy.  

Makanya, kita sebagai wanita harus ekstra hati-hati yaaa…  

Dampak Verbal Abuse 

Akibat verbal abuse ini gak main-main gaes. Bisa bikin kepercayaan diri seseorang anjlok, 
gak bisa percaya sama orang lain, bahkan depresi. Dan kalau verbal abuse ini dialami dari 
dia kecil, besar kemungkinan akan terbawa sampai dewasa dan nantinya mempengaruhi dia 
ketika menjalani kehidupan rumah tangganya. Bisa berimbas ke cara dia mendidik anak-
anak. Jadi ntar kayak lingkaran setan yang ga abis-abis karena turun-temurun gitu. 

Plis, be AWARE!



Ladies, udah pernah denger lagu baru yang ngehits di Yotube belum? Yang judulnya 
Lathi. Hayoo…yang ngira itu lagu luar negeri, ngacung! Itu lagu asli made in Indonesia 
loh. Di sepenggal liriknya ada kata-kata seperti ini: Ajining diri ana ing lathi. Artinya dah 
tau lah ya. Dah tau belum? Baiklah, karna saya baik, tidak sombong dan rajin menabung 
#ditimpukwajan, saya artiin yaa. Kurang lebih artinya harga diri seseorang itu terletak 
pada lidahnya (perkataannya). 

Maksudnya apa? Ya itu, seseorang itu terhormat atau tidak, baik atau tidak, salah 
satunya bisa dilihat dari perkataan yang keluar dari lisannya. Duh, ini mah self reminder 
banget buat saya yang masih celalakan kalo ngomong. You know lah, orang kalo udah 
tersakiti hatinya karena ucapan kita tuh ibaratnya forgiven but not forgotten. Kalo di 
masa menjamurnya sosmed saat ini, ketikan jari kita pun juga bisa dianggap sebagai 
ucapan. Ya kan jari mewakili mulut. Semoga pegawai BPKP DIY ga ada yang suka 
komentar jahat di lapak Mbak Krisdayanti dan Om Raul yaaa... Aamiin… 

Nyambung tentang lisan dan perkataan, pernah denger nggak istilah verbal abuse?  

Verbal abuse atau kekerasan secara verbal ini adalah suatu tindakan ketika si 
pembicara menunjukkan suatu penghinaan lewat tuduhan dan pemberian predikat 
tertentu kepada orang lain. Jadi gaees, kalian manggil temen kalian si kriting, si ndut, si 
anu, si inu, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan verbal ya. Iya kalo dia kuat mental, 
maybe ga akan diambil hati. Tapi kalo hatinya rapuh atau pas dia stress berat, duh…bisa 
fatal akibatnya. Mangkanye, watch your mouth! 

Di Indonesia sendiri, salah satu definisi kekerasan psikis ada dalam UU Nomor 23 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 7 yang berbunyi, 
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. 
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Hari Ulang Tahun adalah momen istimewa bagi yang merayakannya karena hari itu 
adalah hari bersejarah, hari jadi dan  tanggal keberadaannya di dunia. Tak terkecuali 
BPKP. Tahun ini adalah 37 tahun BPKP hadir dan berkontribusi membangun negeri 

ini. Selaras dengan tema yang diusung “Transformasi Pengawasan untuk Hasil yang Lebih 
Berkualitas, 37 Tahun BPKP Hadir Bermanfaat”. Kepala BPKP berpesan agar insan BPKP 
harus hadir dalam setiap permasalahan bangsa, tidak sekedar hadir namun harus 
bermanfaat bagi masyarakat luas.  

Peringatan ulang tahun BPKP tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan 
mungkin akan terus tertinggal di memori kita. Menjelang perayaan ulang tahun merupakan 
hari-hari yang berat. Bukan hanya bagi rakyat Indonesia namun juga masyarakat di dunia 
dengan merebaknya wabah virus covid-19. Bukan hanya itu, hari-hari menjelang perayaan 
HUT BPKP bertepatan juga dengan bulan Ramadhan. Bahkan puncak hari ulang tahun. 
Yaitu tanggal 30 Mei masih dalam suasana perayaan Idhul Fitri Tahun 1441 H. Sungguh 
istimewa bukan? 

Masa pandemi covid-19 membuat mobilitas setiap orang terbatas, harus menerapkan 
physical distancing dan konsentrasi pada penanganan dampak wabah covid-19. Ternyata hal 
tersebut tidak menghalangi insan BPKP untuk tetap bergembira merayakan hari jadi instansi 
yang dicintainya dengan menggelar berbagai lomba. Bahkan jauh lebih banyak dibandingkan 
tahun sebelumnya. Tak tanggung-tanggung! 13 jenis lomba digelar. Mulai dari fotografi, cipta 
Mars BPKP, catur, sepak bola online, kahoot, karya tulis ilmiah, infografis, creative content 
instagram, Inovasi Enabler Pengawasan, kolase lagu dengan tema cinta tanah air dan 
kepedulian kepada sesama, video pendek dengan tema sehari bersama auditor, yel-yel unit 
kerja, dan pemilihan pegawai berprestasi, serta eksibisi/pameran inovasi pengawasan 
berbasis teknologi informasi. Luar biasa kan?

[LADIES CORNER] 
Senjata Berbahaya Jaman Now

37 TAHUN BPKP 

HADIR BERMANFAAT



Bagaimana dengan Perwakilan BPKP DIY? Rangkaian kegiatan HUT BPKP dibuka 
tanggal 14 Mei 2020 ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Perwakilan dan 
pelepasan balon di halaman depan Kantor Perwakilan BPKP DIY. Sedangkan lomba-
lomba yang diikuti oleh Perwakilan BPKP D.I. 
Yogyakarta adalah: 

1. Fotografi.  

BPKP DIY mengirimkan 6 foto dengan tema 
bantuan sosial dan work from home. Namun 
kemudian dikembalikan oleh panitia karena 
maksimal kirim hanya 3 foto saja. Akhirnya 
dipilihlah foto bertema WFH hasil jepretan 
Gadis Fithri Aviana dan M. Yasril Friansi, 
serta bertema bantuan sosial oleh Rosalia 
K. 

2. Cipta Mars BPKP.  

Ini adalah lomba yang langka, belum pernah 
dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. 
BPKP DIY antusias mengirimkan Mars 

B P K P 
gubahan Bambang Kardiono, Korwas Bidang 
IPP dengan dukungan paduan suara BPKP DIY. 
Bahkan untuk menghasilkan suara yang 
maksimal, tim paduan suara merekam suaranya 
bekerja sama dengan Jurusan Media Rekam ISI 
Yogyakarta. 

3.Infografis.  

Perwakilan BPKP DIY hanya mengirimkan satu 
infografis karya Nila Putri Nuraini dengan judul 
“BPKP Punya Gawe” 

10 	 31

4. Monitoring dan Pendampingan Reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 oleh APIP. 

Dalam rangka percepatan penanganan 
Covid-19, Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan DIY 
melakukan Pengadaan Barang dan Jasa 
berupa Alat Pelindung Diri (APD) termasuk di 
dalamnya obat-obatan untuk penanganan 
pasien Covid-19 di Rumah Sakit Rujukan. 
B P K P m e l a k u k a n m o n i t o r i n g d a n 
pendampingan terhadap proses PBJ agar 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, walaupun di masa darurat seperti sekarang ini. 

5. Pendampingan Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Arjuna dan Yudhistira 
pada Rumah Sakit Akademik UGM (RSA UGM). 

Sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19 di DIY, RSA UGM melaksanakan 
kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Arjuna dan Yudhistira untuk digunakan sebagai 
ruang rawat pasien Covid-19. BPKP melakukan pendampingan untuk memastikan tertib 
administrasi, aspek hukum, teknis, dan keuangan serta taat aturan dalam pelaksanaannya. 

6. Pemantauan atas Pemanfaatan Realokasi APBN Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk Penanganan Epidemi Covid-19 pada RS Pendidikan dan Fakultas 
Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri. 

Tujuan dari penugasan ini adalah mengetahui dan mendapat informasi terkait realokasi 
anggaran serta pemanfaatannya dalam rangka mendukung penanganan epidemi 
Covid-19 pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ditunjuk 
sebagai Rumah Sakit Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan 
membantu penanganan Covid-19.


Hidup adalah suatu Tantangan yang harus dihadapi dan Perjuangan yang harus 
dimenangkan. (Retno)



Selanjutnya bagi tenaga kesehatan yang berhubungan langsung menangani pasien 
Covid-19, negara mengapresiasi dengan memberikan insentif tambahan bagi dokter, 
perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit maupun Puskesmas. 
Untuk tenaga medis yang gugur dalam menangani Covid-19, diberikan juga santunan 
kematian. Alhamdulillah dari hasil monitoring yang kami lakukan tidak ada tenaga 
kesehatan yang gugur, semoga selalu diberikan kesehatan ya sobat, Aamiin. 

4. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD 2020 Pemda DIY di 
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon progo. 

Tugas kali ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Penyaluran BST yang 
dilakukan oleh Pemda DIY sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan 
pemerintah dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi 
Penerima Program PKH, Sembako Reguler dan Sembako Perluasan yang Terdampak 
Bencana Corona Virus Disease 2019 Tahap I Penyaluran Kedua Belanja Tidak Terduga 
Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2020, yang antara lain menunjukkan KTP yang sesuai 
saat pengambilan BST, merupakan KPM PKH dengan penerimaan kurang dari 
Rp600.000,00, dst. 

Selain tugas tersebut di atas yang terkait dengan Bantuan Sosial dalam rangka percepatan 
penanganan Covid-19, Bidang IPP juga melakukan berbagai penugasan seputar Covid-19 
yang lain, yaitu 

1. Monitoring dan Pendampingan Reviu atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi 
Anggaran oleh APIP. 

Adanya epidemi Covid-19, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah tersebut 
guna percepatan penanganan Covid-19. BPKP melakukan monitoring dan 
pendampingan untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai pokok-pokok 
pelaksanaan reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah daerah 
dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat 
Daerah) dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi 
anggaran. 
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4. Video pendek 

Sudah menjadi tradisi, setiap ulang tahun 
BPKP, lomba ini selalu muncul, dan BPKP 
DIY belum pernah juara di jenis lomba ini. 
Meskipun begitu tetap aktif dan antusias 
mengikuti serta mengirimkan video pendek. 
Kali ini berjudul “Sehari dalam Pandemi”, 
dengan pemeran utama M. Fikry OR. Video 
ini bercerita tentang pengalaman auditor 
BPKP di masa pandemi yang tetap menjalankan tugas mengawal program bansos 
penanggulangan dampak covid-19, disertai pengalaman menghadapi mitra kerja dengan 
berbagai karakter, serta hubungan dengan keluarga yang 
terkendala karena jarak dan pandemi.  

5. Yel-yel unit kerja 

BPKP DIY mengangkat yel-yel yang merupakan kepanjangan 
dari kata DAHSYAT untuk membangun semangat dan menjadi 
jiwa bagi seluruh pegawai Perwakilan BPKP DIY. 

6. Creative content Instagram 

Ada 2 kategori dalam lomba ini, kategori pegawai dan Dharma 
Wanita. BPKP DIY hanya mengirimkan video konten kreatif 
dari Dharma Wanita Persatuan BPKP DIY. 

7. Pemilihan pegawai berprestasi  

Pegawai yang terpilih untuk mewakili Perwakilan BPKP DIY 
dalam ajang pemilihan pegawai berprestasi ada 3 pegawai 
yaitu Fourita Mei, Anis Suryani dan Ariesanti S. Ketiganya 
diadu lagi di BPKP Pusat melalui artikel yang mereka tulis. 

BPKP	JOGJA...	
Dahsyat...Dahsyat..	Dahsyat	

Daanumaya	:	Bekerja	dengan	
semangat	menyala	

Acitya	:	Bekerja	dengan	
nurani	dan	akal	sehat	

Harimurti	:	Bekerja	dengan	
ikhlas	

Satriya	:	Bekerja	dengan	
percaya	diri	dan	
tanggungjawab	

Yasa	:	Bekerja	untuk	
pembangunan	negeri	

Abisatya	:	Bekerja	dengan	
ramah	tapi	tegas	

Tikswa	:	Bekerja	dengan	
akurat	dan	cerdas	

DAHSYAT	adalah	jiwa	kami



8. Karya tulis ilmiah 

Lomba ini tidak hanya berlaku untuk pegawai Perwakilan BPKP DIY, tetapi juga mitra 
pegawai BPKP DIY khususnya Inspektorat. BPKP DIY mengirimkan beberapa artikel 
hasil karya pegawai inspektorat di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY. 

9. Sepak bola online 

Sepak bola online merupakan cabang olah raga dalam e-sport. Tim sepak bola online 
BPKP DIY dikomandani oleh M. Yasril Friandi.  

10. Kahoot 

Lomba kahoot menjadi salah satu acara pada penutupan rangkaian peringatan HUT 37 
BPKP yang digelar secara virtual oleh BPKP Pusat dan diikuti oleh pegawai di seluruh 
unit Perwakilan BPKP melalui kanal youtube dan zoom. BPKP DIY mengirimkan dua 
utusan untuk mengikuti lomba tersebut yaitu Evi Anggraini mewakili Dharma Wanita dan 
Hani Zulniati mewakili pegawai BPKP DIY. 

Peringatan HUT 37 BPKP di Perwakilan BPKP DIY tidak hanya dimeriahkan dengan 
mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat, tetapi juga beberapa 
kegiatan seperti: 

1. Baksos BPKP Peduli 

Merayakan ulang tahun di masa 
pandemi, Perwakilan BPKP DIY 
berbagi. Pembagian sembako kepada 
masyarakat yang membutuhkan di 
sekitar kantor dilakukan sebagai bentuk 
kepedul ian kepada masyarakat 
terdampak covid-19. 

2. Wajib Pakai Masker  

Bersama pemda DIY, Perwakilan BPKP DIY mencanangkan wajib pakai masker dengan 
melaksanakan pembagian masker kepada para pedagang dan pengunjung di pasar-
pasar yang ada di wilayah DIY, salah satunya di Pasar Godean, Kabupaten Sleman. 
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Untuk mendapatkan hasil yang akurat, tim harus taat program kerja, salah satunya 
mengambil sampling KPM yang sudah dilakukan olah data. Konfirmasi dilakukan pada 
Kelurahan/Desa/Dusun, RT/RW, dan KPM yang terindikasi ganda/ dobel menerima 
bansos. Agak berat ya sobat dalam situasi pandemi seperti ini harus bertemu dengan 
banyak orang, namun yang terpenting tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah 
dianjurkan oleh pemerintah. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ala-ala pun dilakukan, 
yang biasanya hanya memakai masker dan hand sanitizer, sekarang wajib memakai face 
shield, sarung tangan, dan disinfektan sewaktu-waktu diperlukan hehehe. 

Oya, selain konfirmasi yang sudah dilakukan di atas, konfirmasi juga dilakukan pada 
Kantor Pos Cabang setempat, karena penyaluran bansos ini dilakukan melalui Kantor 
Pos dan Bank Himbara. 

3. Monitoring Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
pada Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Gimana masih semangat ya sobat membaca pengalamanku maraton penugasan yang 
semuanya tentang dengan Covid-19? Aku pun juga semangat kok menjalaninya, serius, 
wkwkkwk. Sebenarnya saat penugasan monitoring ini dilakukan, bukan berarti dua 
penugasan yang telah lalu tadi sudah selesai, karena semua penugasan ini 
berkesinambungan. 

Monitoring kali ini ditekankan pada penanganan dampak Covid-19. Seperti diketahui, 27 
rumah sakit di DIY sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 oleh 
Kemenkes dan Gubernur DIY. Pelaksanaan perawatan pasien Covid-19 adalah gratis/ 
tidak dipungut biaya bagi pasien rawat inap yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19 
atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan ketentuan yang diatur dalam SK 
Kemenkes. Biaya tersebut nantinya akan dilakukan penggantian oleh BPJS dengan 
syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan. 


Penanganan dampak Covid-19 juga termasuk monitoring dropping alat kesehatan yang 
bersumber dari Kemenkes ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit 
Rujukan antara lain berupa, alat swab/ Polymerase Chain Reaction (PCR), alat rapid test, 
obat-obatan, baju APD, sarung tangan, masker, sepatu dll.



Tugas BPKP adalah memantau Bansos tersebut apakah sudah tepat sasaran sesuai 
dengan persyaratan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tepat waktu, tepat jumlah, dan 
tepat administrasi. 

Persyaratan KPM diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu 
kesejahteraan (DTKS) yang bukan terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga 
Harapan (PKH) ataupun Program Sembako. Adapun persyaratan bagi KPM baru yang 
diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus merupakan keluarga miskin 
yang tidak menerima program PKH atau Program Sembako, dan harus dilengkapi 
Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang 
dapat dihubungi. 

2. Audit atas Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

Nah, pengawasan tidak hanya pemantauan aja ya sobat. Meskipun ada kekhawatiran 
dengan penyebaran Covid-19, 
k a m i t e t e p s e m a n g a t 
menjalankan tugas audit. 
Ruang lingkup audit yang 
dilakukan di Perwakilan BPKP 
D I Y m e l i p u t i P r o g r a m 
Keluarga Harapan (PKH), 
Program Sembako (pengganti 
Bantuan Pangan Non Tunai/ 
BPNT), Bantuan Sosial Tunai 
( B S T ) , d a n B a n t u a n 
Langsung Tunai Dana Desa 
(BLT-DD). 

Kegiatan dilakukan dengan mengolah data KPM bansos untuk memastikan tidak terjadi 
tumpang tindih KPM yang menerima bansos bersumber dari pendanaan pusat, maupun 
dengan Bantuan Pemerintah Daerah dan Desa. 
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3. Penghijauan.  

Kegiatan penanaman pohon buah-buahan di 
sek i ta r kan to r, merupakan upaya un tuk 
memperindah halaman sekaligus meningkatkan 
kualitas udara, Selain menanam tanaman di 
halaman kantor Perwakilan BPKP DIY, penanaman 
pohon juga dilakukan di atap gedung kantor 
Perwakilan BPKP DIY. 

4. Jumuwah Guyub.  

Berupa lomba antar bidang yang dilaksanakan usai 
penanaman tanaman buah di sekitar kantor. 
Kegiatan ini bertujuan  me-refresh dan membangun 
kebersamaan pegawa i . Jumuwah guyub 
diselenggarakan dalam bentuk permainan 
membangun kerja sama tim, yaitu permainan Ular 
tangga, Tak Tik Bom, dan Pesan Berantai. 

Tepat pada tanggal 30 Mei 2020, puncak acara 
peringatan HUT 37 BPKP dilaksanakan secara virtual oleh BPKP Pusat, diikuti oleh seluruh 
unit Perwakilan BPKP. Para pegawai Perwakilan BPKP DIY yang telah ditunjuk mengikuti 
acara puncak bersama di aula kantor, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam 
rangka pencegahan penularan covid-19. Sementara pegawai lainnya mengikuti acara yang 
disiarkan live melalui kanal youtube dari tempat tinggal masing-masing. Selain sambutan dari 

Kepala BPKP, tayangan video ucapan selamat ulang 
tahun dari berbagai instansi menghiasi layar. Mulai dari 
Presiden RI, Wakil Presiden RI, para menteri, para duta 
besar, para Direktur BUMN, serta para Gubernur dan 
Kepala  Daerah. Puncak acara ditandai dengan 
pemotongan tumpeng bersama-sama baik di pusat 
maupun di seluruh unit BPKP. 



Setelah seremonial puncak acara dilanjutkan dengan acara mandiri di masing-masing unit 
BPKP. DI BPKP DIY acara dilanjutkan dengan halal bi halal dan pelepasan pegawai yang 
mutasi ke Perwakilan lain. 

Akhirnya seluruh rangkaian peringatan HUT 37 BPKP ditutup pada tanggal 15 Juni 2020 
secara online. meskipun masih dengan tetap membatasi jumlah pegawai untuk berkumpul, 
acara digelar meriah dengan adanya pengundian doorprize berupa uang tunai dengan nilai 
Rp400.000 sampai dengan Rp2.000.000,  serta berupa barang seperti TV, kulkas dan 
mesin cuci,. Acara yang paling ditunggu-tunggu adalah pengumuman hasil lomba dan unit 
yang meraih juara umum lomba dalam rangka 37 BPKP. Perwakilan BPKP DIY berhasil 
meraih Juara I lomba cipta Mars BPKP, Juara II Fotografi, dan Juara Harapan III Yel-Yel 
Unit Kerja. 

Usai sudah kemeriahan peringatan HUT 37 BPKP. Bukan hanya kemeriahan yang terasa, 
namun ada hal yang lebih penting dari rangkaian peringatan ulang tahun yaitu evaluasi, 
intropeksi, untuk terus berupaya agar keberadaan BPKP ke depan semakin 
membawa .kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Dirgahayu BPKP ku…(Rosa) 
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Walau sedang pandemi, nggak perlu khawatir 
berlebihan dan tetap semangat ya. Apalagi ada 
tugas penting yang harus kita kawal. Seperti 
kutipan dalam rapat terbatas pada 3 Juni 2020, 
Presiden RI Joko Widodo menyebutkan “Program 
pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-
hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah 
terjadinya risiko moral hazard. Ini penting sekali. 
Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada 
BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan 
pendampingan dan jika diperlukan KPK juga dilibatkan untuk memperkuat sistem 
pencegahan. Ini penting.” BPKP sangat serius dalam menanggapi hal yang disampaikan 
Presiden. Kepala BPKP Muhamad Yusuf Ateh pun menekankan kembali kepada Kepala 
Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia untuk meningkatkan lagi pengawasan pada program-
program yang menjadi concern Presiden. 

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, BPKP tetap melaksanakan tugas-tugas strategis. Bidang 
Instansi Pemerintah Pusat (IPP) pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 
melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan audit terkait hal-hal yang menjadi titik 
strategis penanganan dampak Covid-19, antara lain: 

1. Pemantauan BanSos (Bantuan Sosial) dalam rangka penanganan Covid-19 di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pandemi bukan alasan untuk tidak produktif, kami ASN di BPKP DIY berusaha 
memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka kontribusi melawan Covid-19. 

Sudah tahu belum sobat, bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai merupakan 
salah satu program jaring pengaman sosial yang disiapkan Presiden sebagai upaya 
percepatan penanganan dampak Covid-19 dalam kaitannya dengan penurunan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga kesehatan bagi rakyat Indonesia.

[IPP IN ACTION] 
IPP….The Show Must Go on…



2. Menyusun bahan ajar keinvestigasian 

Personil investigasi berinisiatif mengembangkan diri dengan memperkaya materi-
materi keinvestigasian. Personil dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing 
kelompok mengumpulkan materi, mempelajari, menyusun bahan ajar, 
mengkompilasi keseluruhan materi dan 
bahan ajar tersebut dalam database file 
bidang, yang nantinya akan diinput 
dalam paris update, yaitu media 
perpustakaan online BPKP DIY. Dan 
siapapun pegawai BPKP DIY dapat 
mengakses materi-materi tersebut, 
d i h a r a p k a n d a p a t m e m b a n t u 
m e m p e r k a y a p e n g e t a h u a n 
keinvestigasian. 

3. Aktif mengikuti webinar di berbagai kesempatan 

Di tengah pandemi corona ini, berbagai kesempatan webinar dari berbagai instansi 
menawarkan tema-tema menarik terkait tugas auditor seperti “agile audit di masa 
pandemi”, “kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi dan new 
normal”, “potensi fraud di era new normal”, “tata kelola pemerintahan yang baik 
dalam pemulihan ekonomi nasional”, dan lain-lain tema yang releavan dengan audit 
di masa pandemi. Personil investigasi aktif mengkoordinir teman-teman untuk 
mengikuti webinar tersebut. 

Nah jika kita mau kreatif, banyak yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan 
kompetensi diri di berbagai kesempatan, tak terkecuali di masa pandemi covid-19 ini 
yang justru memberikan banyak peluang ketika harus stay at home. (nis@) 
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Halo, ketemu lagi dengan kegiatan Bidang Akuntan Negara. Kali ini penulis akan 
menceritakan Evaluasi Kinerja PDAM. Evaluasi Kinerja PDAM bertujuan membantu 
manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efektif, dan 
efisien, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, dan memberikan bahan pertimbangan untuk 
pengambilan keputusan oleh manajemen.


Dalam Evaluasi Kinerja PDAM, terdapat beberapa sasaran penilaian, yaitu:


1. Penilaian atas capaian kesehatan. 

Indikator yang digunakan dalam penilaian ini disusun oleh Badan Peningkatan 
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).


Penilaian atas capaian kesehatan ini mencakup penilaian atas Aspek Keuangan, Aspek 
Pelayanan, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dan Informasi Tambahan.


Aspek Keuangan


Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM dalam menciptakan 
laba dan membiayai kegiatan operasionalnya secara efisien. Penilaian aspek 
keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu rentabilitas (kemampuan untuk 
menghasilkan laba dan memelihara kesinambungan operasi), likuiditas (kemampuan 
untuk memenuhi kewajiban jangka pendek), dan solvabilitas (kemampuan untuk 
menjamin pemenuhan kewajiban jangka Panjang dengan aset-asetnya).


Aspek Pelayanan


Penilaian atas aspek pelayanan ini bertujuan untuk menilai kemampuan PDAM 
dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya.


Aspek SDM


Penilaian atas aspek SDM bertujuan untuk menilai tingkat inovasi dan pembelajaran 
dalam pengelolaan PDAM.


[AN COLUMN] 
EVALUASI KINERJA PDAM



Informasi Tambahan


Informasi tambahan digunakan untuk melengkapi informasi yang telah 
digunakan dalam penilaian atas aspek-aspek di atas sehingga evaluator dapat 
menilai kinerja PDAM secara lebih komprehensif.


2. Penilaian atas capaian kinerja. 

Indikator penilaian yang yang digunakan disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. 
Indikator tersebut digunakan untuk menilai aspek keuangan, aspek operasional, dan 
aspek administrasi. 


3. Evaluasi atas kinerja operasional. 

Evaluasi atas kinerja operasional bertujuan untuk menilai capaian kinerja PDAM 
yang meliputi, antara lain penilaian atas cakupan pelayanan, pencapaian 3K 
(kualitas, kuantitas, kontinuitas), ketersediaan air baku, kapasitas produksi, sistem 
distribusi dan reservoir, investasi dan hibah dari pemerintah, kontribusi fiskal, dan 
kejadian penting selama tahun buku yang dievaluasi.
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Sejak pandemi corona pertengahan Maret 2020, kantor menerapkan sistem kerja pegawai 
secara bergantian WFH dan WFO.  Target kinerja dan anggaran disesuaikan, sebagian 
dialihkan untuk penanganan covid-19. Namun demikian tugas sehari-hari tetap harus berjalan. 
Ada yang berbeda di bidang investigasi, hampir semua tugas keinvestigasian memerlukan 
tatap muka. Hal ini berkaitan dengan prosedur-prosedur kerja keinvestigasian yang tidak 
dapat dilewatkan karena ke depannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. 

Beberapa penugasan yang masih berjalan antara lain Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara (PKKN) dan pemberian keterangan ahli di hadapan penyidik. Tim pastinya tetap hadir 
di hadapan penyidik dan melakukan prosedur kerja yang seharusnya, seperti klarifikasi saksi-
saksi. Tentunya dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan ketika harus bekerja 
keluar kantor. 

Selain tugas sehari-hari yang tetap harus berjalan, yang spesial teman-teman lakukan ketika 
bekerja dari rumah adalah memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri 
dengan waktu lebih longgar dan fleksibel, antara lain: 

1. Diklat online keinvestigasian 

Seluruh pegawai BPKP diwajibkan ikut diklat online “Overview Fraud Prevention dan 
Dasar-dasar Audit Investigasi” secara bertahap, termasuk para pejabat struktural maupun 
fungsional, tidak terkecuali personil bidang investigasi BPKP DIY. Korwas, pengendali 
teknis, dan ketua tim yang telah selesai mengikuti diklat ini dan mengantongi sertifikat 
kelulusan. Target peserta berikutnya adalah anggota tim.  Dengan diklat online ini, peserta 
dengan mudah mengakses materi dimanapun berada secara online, peserta diharapkan 
memahami materi dasar-dasar audit investigasi dan fraud prevention yang meliputi, fraud 
risk assessment, fraud control plan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan audit 
investigasi, aspek hukum, dan teknik wawancara investigasi. 

[INVESTIGASI IN SIGHT] 
TINGKATKAN KOMPETENSI DI MASA PANDEMI



Untuk bulan Mei, ada nota dinas baru. Tim APD dibagi menjadi 7 kelompok yang 
masing-masing diberikan tugas untuk menyiapkan materi/ bahan ajar, termasuk 
peraturan terkait. Kelompok 1 mengenai SPIP dan penilaian maturitas SPIP, manajemen 
risiko Pemda, reformasi birokrasi/ zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, 
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan aplikasi e-SPIP. Kelompok 2 
mengenai pengelolaan keuangan daerah, reviu LKPD, dan aplikasi SIMDA Keuangan 
(Next G). Kelompok 3 mengenai perencanaan daerah, pengelolaan anggaran Pemda, 
evaluasi LAKIP, dan aplikasi SIMDA Integrated.


Kelompok 4 mengenai pengelolaan BMD, evaluasi kerjasama daerah, optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah, dan aplikasi SIMDA BMD. Kelompok 5 mengenai pengelolaan 
keuangan desa, evaluasi Dana Desa, peningkatan kualitas/ kapabilitas APBDes, dan 
aplikasi SISKEUDES. Kelompok 6 mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa 
dan aplikasi SISWASKEUDES. Kelompok 7 mengenai audit pengadaan barang/ jasa 
(probity audit), audit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, reviu penyaluran dan 
penggunaan Dana Desa, serta aplikasi reviu pengelolaan anggaran dan Dana Desa. 
Diharapkan outputnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan penugasan di masa 
mendatang.


Di akhir bulan Mei, tim APD ikut terjun dalam penugasan Audit atas Bantuan Sosial Tunai 
(BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dalam rangka Percepatan 
Penanganan Dampak Covid-19, pada 6 Pemda di wilayah Jawa Tengah yang menjadi 
ruang lingkup BPKP DIY. Beberapa aspek yang diaudit antara lain ketepatan sasaran, 
jumlah, waktu, dan administrasi penyaluran bantuan.


Dari keseluruhan penugasan yang disebutkan tadi, hampir semuanya memanfaatkan 
komunikasi jarak jauh dengan Pemda yaitu melalui telepon dan chat whatsapp. Oleh 
karena itu, pimpinan selalu mengingatkan pentingnya hubungan yang harmonis dengan 
pihak Pemda. Semoga tetap terjaga. Dan semoga pendemi corona segera berlalu.. 
Aamiin..


-tini-
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Evaluasi Kinerja PDAM tahun ini menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Tim IT 
Kedeputian Bidang Akuntan Negara.Terdapat beberapa perbedaan dalam hal data yang 
diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja menggunakan aplikasi dan tanpa aplikasi, 
antara lain:


1. Data pelanggan dan penjualan air dirinci menurut kecamatan dalam wilayah 
pelayanan.


Sebelum menggunakan aplikasi, data pelanggan dan penjualan air yang disajikan 
dalam Kertas Kerja Evaluasi hanya dirinci menurut golongan tarif. Dengan adanya 
aplikasi, data pelanggan harus dirinci juga menurut kecamatan di wilayah pelayanan.


2. Data pegawai yang mengikuti diklat dan pengujian kualitas air dirinci per bulan


Sebelum menggunakan aplikasi, data pegawai yang mengikuti diklat hanya disajikan 
jumlahnya saja, dan data pengujian kualitas air hanya disajikan jumlah yang 
memenuhi dan tidak memenuhi kriteria pengujian. Setelah menggunakan aplikasi, 
data pegawai yang mengikuti diklat dan pengujian kualitas air harus dirinci per 
bulan.


Perbedaan penyajian data ini menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi sedikit lebih 
lama karena rincian data tersebut belum tersedia, sehingga perlu diolah lagi dari data yang 
sudah ada. Selain itu, ada sedikit perbedaan terkait pola kerja. Jika biasanya tim banyak 
bekerja di lapangan/ obrik, karena kondisi pandemi lebih banyak melakukan desk audit. 
Komunikasi seperti permintaan data dan pengiriman data dilakukan melalui whatsapp dan 
email.  Bagaimanapun metodenya, Tim evaluasi kinerja PDAM berusaha untuk tetap 
produktif dan tentu saja menyelesaikan penugasan dengan sebaik-baiknya,(hani)



Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia sangat 
dirasakan bagi masyarakat dan pelaku usaha. 
K e t e r b a t a s a n a k t i fi t a s m e n y e b a b k a n 
masyarakat dan pelaku usaha tidak bisa leluasa 
dalam bekerja. Dengan adanya dampak ini 
sangat berpengaruh pada penghasilan sehari- 
hari. Dalam rangka peringatan HUT BPKP ke 
37, Perwakilan BPKP mengadakan Bakti Sosial 
berupa pembagian 200 paket sembako guna 
meringankan beban masyarak yang terkena dampak langsung Covid 19.


Adapun pelaksanaan pembagian Sembako dibagi dalam beberapa tahap yaitu : 


1. Tanggal 8 Mei 2020 untuk para Tenaga Harian Lepas dan Pengelola Koperasi dan 
kantin Perwakilan BPKP DIY


2. Tanggal 9 Mei 2020 pembagian sembako secara roadshow warga yang terkena 
dampak langsung Covid 19 di sekitar kota Yogyakarta.


3. Tanggal 11 Mei 2020 pembagian sembako diperuntukan bagi warga sekitar 
Perwakilan BPKP DIY dan pedagang kaki lima disekitar kantor Perwakilan BPKP DIY


Pembagian sembako bagi warga sekitar Kantor Perwakilan BPKP DIY dilaksanakan 
dengan protokol kesehatan berupa cuci tangan ,pengukuran suhu, wajib memakai 
masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.


4. Tanggal 12 Mei 2020 pembagian sembako bagi pengemudi ojek online


Paket  sembako berupa kebutuhan pokok sehari-hari antara lain beras, minyak, gula, 
teh, susu dan mie instan. 


Pembagian sembako ini bersumber dana dari iuran sukarela pegawai Perwakilan BPKP 
DI Yogyakarta. ( Wiwin )
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Di masa pandemi corona yang melanda Indonesia, 
semua instansi pemerintah berupaya menekan 
penyebaran virus tersebut. Salah satunya dengan 
menerapkan sistem WFH, dengan kebijakannya 
masing-masing. Tak terkecuali di BPKP DIY, yang 
memulai kebijakan WFH dari tanggal 19 Maret 
2020, dengan kombinasi WFO yang bervariasi 
setiap waktunya sesuai kondisi yang ada, agar 
pelayanan di kantor tetap berjalan.


Sedikit sharing tentang WFH bidang APD, ada beberapa kegiatan yang APD lakukan. Apa 
saja? Yang pertama, di akhir Maret ada tugas untuk mempelajari tentang Comprehensive 
Assessment Methode (CAM). Selanjutnya, melalui nota dinas, untuk bulan April tim APD 
dibagi menjadi 3 kelompok, diberi tugas untuk melakukan kajian. Topiknya beda-beda. 
Kelompok 1 mengenai CAM dan penerapannya untuk SOP assurance dan consulting 
Bidang APD, serta identifikasi risiko strategis dan RTP Pemda DIY. Kelompok 2 mengenai 
pedoman bimbingan konseling evaluasi APBDes, serta identifikasi risiko strategis dan RTP 
Pemkab Purworejo. Kelompok 3 mengenai Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan LKPP 
Nomor 13 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, serta identifikasi risiko atas intervensi 
pemerintah terkait Covid-19.


Selain tugas kajian bulan April tersebut, sebagian pegawai di APD juga turut serta dalam 
penugasan monitoring dan pendampingan atas reviu refocusing kegiatan dan realokasi 
anggaran oleh Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, 
Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. Setelahnya lanjut 
dengan pendampingan dari segi PBJ-nya. Tim tersebut juga memberikan pelayanan 
konsultasi kepada pihak Inspektorat melalui WA Group yang telah dibuat oleh Korwas 
Bidang APD pada tanggal 26 Maret 2020.

[TU CORNER] 
Mari Berbagi Mari Peduli

[APD HOTSPOT] 
DISKUSI DI MASA PANDEMI



Dengan sistemnya yang terintegrasi dan terpadu antara Pusbin JFA dengan pimpinan 
APIP, bisa dibilang SIBIJAK termasuk paket komplit. Walaupun demikian, sampai saat ini 
aplikasi ini masih terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain 
menyediakan data auditor, aplikasi ini juga menyuguhkan menu-menu lainnya 
diantaranya, pendaftaran diklat, sertifikasi JFA, Ujian JFA, serta penilaian dan penyusunan 
angka kredit JFA. 

Bidang P3A, mewakili Pusbin JFA di Perwakilan, diharapkan dapat berperan dalam 
sosialisasi penerapan aplikasi SIBIJAK kepada APIP. Bukan tanpa alasan, aplikasi ini tidak 
akan bernilai apa-apa jika admin dari masing-masing unit kerja gagap teknologi dan atau 
acuh dalam melakukan pemutakhiran data.  

Karena aplikasi ini harus terus dan terus dimutakhirkan oleh admin unit kerja ketika auditor 
yang bersangkutan telah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, naik pangkat, naik 
jabatan, selesai melaksanakan diklat baik fungsional, substansi, maupun sertifikasi. 
Riwayat angka kredit pun harus selalu diupdate.  

Khusus dalam penyusunan angka kredit pada periode semester satu di tahun ini, aplikasi 
SIBIJAK diharapkan sudah diimplementasikan secara penuh bagi auditor di BPKP. Tetapi 
pada unit APIP, SIBIJAK wajib diterapkan pada semester dua tahun 2020. Untuk saat ini, 
unit APIP yang belum dapat menyampaikan DUPAK melalui aplikasi, dapat mengajukan 
secara manual dengan mengirimkan hardcopy.  

Manfaat penerapan aplikasi ini tentu meminimalisir terjadinya human error bagi tim penilai 
karena penugasan tumpang tindih dapat terdeteksi. Penjumlahan angka kredit baik 
kegiatan pendidikan, pengawasan, dan penunjang juga dilakukan secara otomatis 
sehingga tim penilai tidak memerlukan hardcopy DUPAK auditor yang dinilai. 

Selain untuk internal BPKP, SIBIJAK diharapkan dapat membawa manfaat bagi BPKP 
sebagai Pembina APIP, dan pimpinan APIP sebagai stakeholder. Semoga kita semua 
sadar bahwa teknologi informasi di saat seperti ini sejatinya lebih memudahkan, bukan 
malah menyulitkan. Karena itulah esensi sebuah aplikasi. (Riris) 
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Lihatlah sekarang, suasana  di kantor Perwakilan BPKP  terasa berbeda. Sejak virus Corona 
melanda, para pegawai seolah canggung dan tidak pandai lagi bersosialisasi. Bukan karena 
sombong, tapi karena adanya kesadaran akan bahaya virus Covid-19. Perwakilan BPKP DIY 
banyak menerapkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan, dan aktivitas tersebut 
menjadi bagian dari kebiasaan baru di lingkungan kantor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.


Perwakilan BPKP DIY aktif melakukan berbagai kegiatan pencegahan penyebaran wabah 
Corona yang meliputi penyemprotan disinfektan di ruang-ruang kantor, penyediaan hand 
sanitizer di tiap lantai, pembagian masker, vitamin, dan asupan penambah daya tahan tubuh 
kepada para pegawai. Dan yang tak kalah penting adalah pemberian informasi melalui 
banner/spanduk /video/WAG yang berisi ajakan untuk hidup sehat dan menjaga kebersihan 
untuk mencegah penyebaran virus Corona.


Setiap pegawai maupun tamu yang datang ke kantor harus melalui protokol kesehatan, 
yaitu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan diukur 
suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun, serta menjaga jarak atau physical 
distancing. Semua pegawai akhirnya mengakrabi protokol kesehatan ini dan sudah mulai 
terbiasa menggunakan masker dan hand sanitizer setiap saat.


Sebagai instansi pemerintah yang berada di lingkungan masyarakat yang terdampak virus 
corona, Perwakilan BPKP DIY selalu memberikan kontribusi nyata melalui Gerakan BPKP 
Peduli Covid. Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari warga sekitar kantor.


Perwakilan BPKP DIY juga membagikan masker untuk para pedagang dan pengunjung 
pasar di Pasar Godean. Pemakaian masker merupakan salah satu upaya untuk melindungi 
para pengunjung pasar saat berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar, sehingga para 
pengunjung dapat melakukan kegiatan di pasar dengan aman dan tenang. 

[TU CORNER] 
LAWAN COVID ALA BPKP DIY



Disamping itu, tim satgas covid juga melakukan edukasi kepada para pengunjung 
pasar tentang cara penggunaan masker yang benar. Kegiatan gerakan wajib 
memakai masker ini merupakan bagian dari kepedulian BPKP DIY dan selaras 
dengan imbauan dari Gubernur DIY yang mengharapkan instansi pemerintah untuk 
melakukan pembagian masker kepada masyarakat khususnya para pengunjung 
pasar. 

Para pegawai Perwakilan BPKP DIY juga selalu menjaga stamina dan menerapkan 
pola hidup sehat di kantor dengan mengonsumsi asupan penambah daya tahan tubuh 
yang disediakan oleh kantor setiap harinya, dan vitamin sesuai referensi dari dokter. 
Tak segan-segan, jajaran pimpinan Perwakilan BPKP DIY  juga mengimbau kepada 
para pegawainya untuk selalu bergerak dengan melakukan kegiatan olahraga baik 
dilakukan secara mandiri maupun bersama dengan komunitas olahraga, tentunya 
dengan tetap menjaga jarak. (akro) 

BPKP tidak henti-
hentinya membuat 
inovasi teknologi 

informasi yang smart, 
informatif, dan mudah 
diaplikasikan. Apalagi di 
masa pandemi Covid-19 
ini yang membuat hampir 
semua ha l d i lakukan 
secara online. Mulai dari 
belanja sampai bekerja, mulai dari sekolah sampai sedekah, semua serba online. Inovasi yang 
lahir pada masa pandemi ini antara lain adalah aplikasi presensi. Dengan aplikasi ini, finger 
print dilakukan melalui gadget masing-masing sehingga mengurangi risiko penularan 
Covid-19. Tak hanya itu, pengajuan angka kredit yang biasanya dilakukan dengan 
mengumpulkan setumpuk kertas, sekarang tak lagi dilakukan.  

SIBIJAK atau Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas, nama aplikasi baru yang 
dikembangkan PUSBIN JFA, sekarang dapat digunakan untuk pengajuan angka kredit. Tidak 
hanya sekadar itu, sistem yang digunakan untuk memonitor proses pembinaan Jabatan 
Fungsional Auditor secara efektif, efisien, dan akuntabel ini menyediakan pula informasi 
auditor secara lengkap. Mulai data auditor secara detail, jumlah auditor di setiap jenjang, dan 
sebaran auditor di setiap unit APIP disajikan di aplikasi ini. Aplikasi ini, selain digunakan oleh 
internal BPKP, juga digunakan oleh unit APIP lainnya, sehingga seluruh APIP di Indonesia 
dapat memanfaatkannya.
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DUPAK DENGAN SIBIJAK


