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LEBIH DARI 14.000 MAHASISWA UNY MENDAPAT PENYESUAIAN UKT 
16 Jan 2021 

Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A. selaku plt. Rektor UNY dalam berbagai 
kesempatan selalu menegaskan bahwa UNY adalah perguruan tinggi 
rakyat. Sebagai perguruan tinggi rakyat, UNY senantiasa membantu 
mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, apalagi di saat pandemi 
wabah covid-19 saat ini. 
Sejalan dengan hal tersebut, ketika ditemui di ruang kerjanya, Sabtu 
(16/1) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAKK) 
UNY, Drs. Setyo Budi Takarina mengatakan, “Pada semester gasal 
2020/2021 yang lalu UNY memfasilitasi sebanyak 11.046 orang 
mahasiswa mendapatkan layanan penyesuaian pembayaran uang kuliah 
tunggal (UKT)/biaya pendidikan dengan berbagai skim yg disediakan. 
Jumlah tersebut belum termasuk penerima beasiswa bidikmisi/KIPK 

(Kartu Indonesia Pintar Kuliah) sebelum tahun 2020 sebanyak 3.774 orang. Dengan kebijakan fasilitasi tersebut 
penerimaan UNY di tahun anggaran 2020 turun tidak kurang dari Rp 10 milyar.” 
Lebih lanjut, Setyo Budi mengatakan, “Lima skim penyesuaian UKT tahun 2020/2021 terdiri dari (1) Penurunan UKT secara 
permanen (mulai sm gasal 2020/2021 sampai dengan selesai) sebanyak 55 mhs yang mengusulkan semua disetujui. Alasan 
penurunan karena orang tua/wali yang membiayai meninggal dunia atau usahanya bangkrut, atau kena PHK. (2) 
Pembebasan UKT sementara pada semester tersebut akibat penghasilan orang tua/wali yang membiayai turun, namun 
diharapkan akan kembali pulih lagi. Jumlah pemohon 2.421 orang, yang memenuhi syarat dan disetujui sebanyak 2.286 
orang. (3) Pembebasan UKT bagi mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi sampai dengan bukan Oktober 2020. Dari 
4.170 pemohon, 3.760 memenuhi syarat dan disetujui bebas UKT. (4) Bagi yang secara ekonomi mampu namun karena 
pengeluaran biaya di masa pandemi meningkat, diberikan kesempatan untukm mengangsur sesuai kemampuan masing-
masing. Skim ini sebanyak 1.177 mahasiswa mendapatkan kesempatan mengangsur. (5) Bagi mahasiswa yang tinggal 
menyelesaikan tugas akhir dengan jumlah beban 6 sks diberikan keringanan biaya UKT sebesar 50%.” 
“Di samping 5 skim kebijakan UNY, semester gasal yang lalu Kemendikbud memberikan bantuan UKT dari Program KIPK 
sebesar UKT yang berlaku di UNY, dengan maksimal bantuan sebesar Rp2.400.000,00. Kuota UNY sebanyak 2.156 
terpenuhi sejumlah 2.104 memenuhi syarat dan disetujui. Tahun 2020 UNY mendapatkan kuota KIPK (bidikmisi) sebanyak 
1.451. Karena yang mengajukan sebanyak 1.933, UNY mengajukan tambahan kuota, total disetujui KIPK tahun 2020 
sebanyak 1.859 orang mahasiswa, “jelas Setyo Budi. 
Setyo Budi menambahkan, “Penyesuaian UKT/biaya pendidikan maupun KIPK pengajuan dan prosesnya verifikasi data 
semuanya dilakukan secara daring, sehingga mahasiswa tidak perlu ke kampus. Proses verifikasi usulan dilakukan oleh tim 
masing-masing fakultas/pascasarjana. Untuk menjaga transparansi proses baik verifikasi di tingkat fakultas/pasca maupun 
penentuan akhir di tingkat universitas  melibatkan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).” 
Setyo Budi juga menegaskan bahwa, “Sejak awal pandemi covid-19 di semester genap 2019/2020 sampai dengan semester 
gasal 2020/2021 (April sd Agustus 2020), sebelum ada bantuan paket data dari Kemendikbud, untuk memperlancar 
pembelajaran daring/online UNY telah memberikan bantuan paket data internet bagi sedikitnya 20.000 mahasiswa 
dengan nilai 3 milyar rupiah lebih. Bantuan paket data internet ini berlanjut di semester genap 2020/2021  mulai awal 
Februari 2021, karena pembelajaran masih daring/online.” 
“Lima skim fasilitasi penyesuaian UKT/biaya pendidikan tersebut dilanjutkan untuk pembayaran  UKT/biaya pendidikan 
semester Genap 2020/2021 yang saat ini sedang berjalan proses usulan dan verifikasi. Bantuan UKT KIPK dari 
Kemendikbud juga dilanjutkan bagi yang telah menerima bantuan di semester gasal yang lalu. Untuk yang sudah lulus 
bantuan UKT KIPK dapat diberikan kepada mahasiswa yang lain yang memerlukan, “jelasnya.   
Disinggung tentang layanan di masa Pandemi Covid-19 ini, Setyo Budi mengatakan, “Di tengah pandemi dan pembatasan 
kegiatan masyarakat layanan administrasi akademik dilakukan secara daring baik layanan fakultas/pascasarjana maupun 
layanan di tingkat rektorat. Termasuk di dalamnya layanan registrasi dan pengisian KRS bagi mahasiswa yang belum dapat 
melakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan denga berbagai alasan. Pelaksanaan wisuda sejak periode Mei s.d. 
Nopember 2020 dilaksanakan secara daring. Demikian pula wisuda Februari 2021 direncanakan secara daring, dengan 
pertimbangan penyebaran dan penularan covid-19 masih tinggi.” 
“Sebagai PTN Badan Layanan Umum (BLU) UNY berkewajiban untuk setiap tahun anggaran dilakukan audit oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP). Sejak awal sebagai BLU tahun anggaran 2009, UNY selalu mendapatkan opini audit tertinggi yaitu 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk hasil audit KAP terakhir tahun 2019. Audit tahun anggaran 2020 akan 
dilaksanakan bulan April s.d. Mei 2021. Selain opini WTP setiap tahun sejak tahun anggaran 2009, setiap tahun UNY 
diaudit oleh Auditor Internal Pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor internal 
Kemendikbud yaitu Inspektorat Jenderal Kemendikbud, juga oleh Auditor Eksternal Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), “pungkasnya. (Sud). 
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UNY Fasilitasi 14.000 Lebih Mahasiswa & Mengedepankan 
Akuntabilitas Pengelolaan 

Konten ini diproduksi oleh Rony K Pratama 

wawancara di ruang kerja biro, sabtu (16/1) 

Setyo Budi Takarina* 

 

Sebagai “perguruan tinggi rakyat” UNY senantiasa 

membantu mahasiswa yang kurang mampu secara 

ekonomi, apalagi di saat pandemi wabah covid-19 saat 

ini. Pada semester gasal 2020/2021 yang lalu UNY 

memfasilitasi sebanyak 11.046 orang mahasiswa 

mendapatkan layanan penyesuaian pembayaran uang 

kuliah tunggal (UKT)/biaya pendidikan dengan berbagai 

skim yang disediakan.  

Jumlah tersebut belum termasuk penerima beasiswa 

bidikmisi/KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) sebelum 

tahun 2020 sebanyak 3.774 orang. Dengan kebijakan 

fasilitasi tersebut penerimaan UNY ditahun anggaran 

2020 turun tidak kurang dari Rp 10 miliar. 

Lima skim penyesuaian UKT tahun 2020/2021 terdiri dari (1) Penurunan UKT secara permanen (mulai sm gasal 2020/2021 

sampai dengan selesai) sebanyak 55 mhs yang mengusulkan semua disetujui. Alasan penurunan karena orang tua/wali 

yang membiayai meninggal dunia atau usahanya bangkrut, atau kena PHK.  

(2) Pembebasan UKT sementara pada semester tersebut akibat penghasilan orang tua/wali yang membiayai turun, namun 

diharapkan akan kembali pulih lagi. Jumlah pemohon 2.421 orang, yang memenuhi syarat dan disetujui sebanyak 2.286 

orang.  

(3) Pembebasan UKT bagi mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi sampai dengan bukan Oktober 2020. Dari 4.170 

pemohon, 3.760 memenuhi syarat dan disetujui bebas UKT.  

ADVERTISEMENT 

(4) Bagi yang secara ekonomi mampu namun karena pengeluaran biaya di masa pandemi meningkat, diberikan 

kesempatan untukm mengangsur sesuai kemampuan masing-masing. Skim ini sebanyak 1.177 mahasiswa mendapatkan 

kesempatan mengangsur.  

(5) Bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan tugas akhir dengan jumlah beban 6 sks diberikan keringanan biaya UKT 

sebesar 50%. 

Di samping 5 skim kebijakan UNY, semester gasal yang lalu Kemendikbud memberikan bantuan UKT dari Program KIPK 

sebesar UKT yang berlaku di UNY, dengan maksimal bantuan sebesar Rp2.400.000,00. Kuota UNY sebanyak 2.156 

terpenuhi sejumlah 2.104 memenuhi syarat dan disetujui.  

Tahun 2020 UNY mendapatkan kuota KIPK (bidikmisi) sebanyak 1.451. Karena yang mengajukan sebanyak 1.933, UNY 

mengajukan tambahan kuota, total disetujui KIPK tahun 2020 sebanyak 1.859 orang mahasiswa. 

Penyesuaian UKT/biaya pendidikan maupun KIPK pengajuan dan prosesnya verifikasi data semuanya dilakukan secara 

daring, sehingga mahasiswa tidak perlu ke kampus. Proses verifikasi usulan dilakukan oleh tim masing-masing 

fakultas/pascasarjana. 

Untuk menjaga transparansi proses baik verifikasi di tingkat fakultas/pasca maupun penentuan akhir di tingkat universitas 

melibatkan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 



Sejak awal pandemi covid-19 di semester genap 2019/2020 sampai dengan semester gasal 2020/2021 (April-Agustus 

2020), sebelum ada bantuan paket data dari Kemendikbud, utk memperlancar pembelajaran daring/online UNY telah 

memberikan bantuan paket data internet bagi sedikitnya 20.000 mahasiswa dengan nilai 3 milyar rupiah lebih. Bantuan 

paket data internet ini berlanjut di semester genap 2020/2021 nmulai awal Februari 2021, karena pembejalan masih 

daring/online. 

5 (lima) skim fasilitasi penyesuaian UKT/biaya pendidikan tersebut dilanjutkan untuk pembayaran UKT/biaya pendidikan 

semester Genap 2020/2021 yang saat ini sedang berjalan proses usulan dan verifikasi.  

Bantuan UKT KIPK dari Kemendikbud juga dilanjutkan bagi yang telah menerima bantuan di semester gasal yang lalu. 

Untuk yang sudah lulus bantuan UKT KIPK dapat diberikan kepada mahasiswa yang lain yang memerlukan.  

Di tengah pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat layanan administrasi akademik dilakukan secara daring baik 

layanan fakultas/pascasarjana maupun layanan di tingkat rektorat. 

Termasuk di dalamnya layanan registrasi dan pengisian KRS bagi mahasiswa yang belum dapat melakukan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan denga berbagai alasan. Pelaksanaan wisuda sejak periode Mei s.d. November 2020 

dilaksanakan secara daring. 

Demikian pula wisuda Februari 2021 direncanakan secara daring, dengan pertimbangan penyebaran dan penularan covid-

19 masih tinggi. 

Sebagai PTN Badan Layanan Umum (BLU) UNY berkewajiban untuk setiap tahun anggaran dilakukan audit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Sejak awal sebagai BLU tahun anggaran 2009, UNY selalu mendapatkan opini audit tertinggi yaitu 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk hasil audit KAP terakhir tahun 2019. 

Audit tahun anggaran 2020 akan dilaksanakan bulan April s.d. Mei 2021. 

Selain opini WTP setiap tahun sejak tahun anggaran 2009, setiap tahun UNY diaudit oleh Auditor Internal Pemerintah yaitu 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor internal Kemendikbud yaitu Inspektorat Jenderal 

Kemendikbud, juga oleh Auditor Eksternal Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 

Yogyakarta, 16 Januari 2021 

*Kepala Biro AKK 
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Bimbingan Teknis Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor 
Berkualitas (Si Bijak) 

 oleh dita 
 21 Januari 2021 14:28:47 

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan atau bpkp nomor 

SE-23i57JF/2020 tentang penyusunan dan 

penyampaian DUPAK ke sekretariat tim penilai 

angka kredit auditor pusat. Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kulon Progo mengikuti bimbingan 

teknis ini dipimpin oleh Hesti Suryandari,SP,Msi. 

Dalam bimbingan ini bpkp menyampaikan 

beberapa hal antara lain  DUPAK Auditor Madya 

Golongan IV/b sampai dengan Auditor Utama 

Golongan IV/e mulai periode DUPAK 1 Juli s.d. 31 

Desember 2020 dibuat dan disampaikan melalui 

aplikasi Penilaian Penetapan Angka Kredit (PPAK) 

SIBIJAK. Untuk mengoperasikan aplikasi, 

disediakan buku petunjuk penggunaan aplikasi PPAK SIBIJAK yang dapat diundung pada alamat : 

https:bit.Iy/SIBIJAK2020 dan Penggunaan Aplikasi PPAK Sibijak berlaku bagi Auditor Madya Golongan IV/b 

sampai dengan  Auditor Utama Golongan IV/e dari Lingkungan BPKP dan Kementrian / Lembaga yang proses 

penilaian DUPAKnya dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat. 
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Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIBIJAK dalam Penyusunan dan 
Penyampaian DUPAK 

 oleh dita 
 21 Januari 2021 14:32:53 

Menindaklanjuti undangan 

dari Inspektur Daerah 

Kabupaten Kulon Progo 

nomor 800/0064 tentang 

undangan dalam acara 

Sosialisasi Penerapan Aplikasi 

SIBIJAK dalam Penyusunan 

dan Penyampaian DUPAK. 

Untuk itu Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kulon Progo 

mengadakan sosialisasi 

tersebut yang dilaksanakan 

Rabu (20/1) 2021 di Aula 

Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kulon Progo 

dimulai pukul 09.00 WIB 

sampai selesai. 

SIBIJAK merupakan sebuah sistem terpadu dengan integrasi layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPKP 

(Pusbin JFA) dan dimanfaatkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor pada Kementerian, Lembaga dan Pemda. 
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Jogjapolitan  

Kanwil DJPb DIY Kumpulkan Kades Diberi Sosialisasi Dana Desa 

Pelaksanaan sosialisasi penyaluran dana desa yang digelar Kanwil 

DJPb DIY.-Harian Jogja - Ist  

22 Januari 2021 17:47 WIB Galih Eko Kurniawan 
Jogja Share :  

Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Kanwil 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 
DIY Sahat MT Panggabean menuturkan secara 
umum pelaksanaan penyaluran Dana Desa di 
DIY Tahun 2020 relatif lancar. 
Dari total pagu Dana Desa untuk DIY sebesar 
Rp 444,45 miliartelah tersalurkan 100% 
sedangkan untuk BLT Dana Desa tersalur 
sebesar Rp 163,3 miliar untuk 392 desa di 
wilayah DIY. 

Pada 2021, pagu Dana Desa DIY naik menjadi Rp460,45 miliar karena adanya penyempurnaan formula Dana 
Desa serta penguatan alokasi kinerja guna mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan 
transformasi ekonomi desa dalam rangka pemulihan perekonomian Desa dan pengembangan sektor prioritas. 
Hal ini disampaikan Sahat M.T. Panggabean dalam sambutan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)PMK 
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa via zoom meeting, Rabu (20/1/2021) di Ruang Rapat Lantai 
II Kanwil DJPb DIY. 
Kegiatan ini diikuti oleh BPKP DIY, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Pemberdayaan Setda DIY,DPKAD, 
Dinas PMD dan Inspektorat lingkup DIY, KPPN lingkup DIY, Kepala Desa lingkup DIY serta Pejabat dan 
Pegawai Bidang PPA II Kanwil DJPB DIY. 
Dengan adanya FGD tersebut diharapkan proses penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang tahun 2021 
berjalan lancar dan permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dapat diketahui sedini mungkin sehingga 
tidak menghambat proses penyaluran. 
FGD kali ini dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Arvi 
Risnawati. Bertindak sebagai narasumber M. Irfan Surya Wardana, Kasubdit Pelaksanaan Anggaran IV, 
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dalam paparannya mengenai Mekanisme Penyaluran Dana Desa sesuai 
PMK 222/PMK.07/2020 menyatakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih untuk penyaluran BLT 
Desa dan kegiatan lain di luar BLT desa. 
BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari Januari sampai Desember 2021 sebesar RP300.000 untuk tiap 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun KPM harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu 
yang berdomisili di desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, 
Bansos Tunai dan Program Bansos Pemerintah lain. 
Penyaluran Dana Desa di luar BLT Desa dilakukan dalam tiga tahap untuk Desa Reguler dan dua tahap Desa 
Mandiri. Syarat penyaluran Dana Desa tahap I yaitu :1)Perbup rincian Dana Desa setiap Desa;2)Perdes 
APBDes;3)Surat Kuasa Pemindahbukuan;dan 4) Surat pengantar dan daftar Desa yang dimintakan penyaluran 
hasil cetakan aplikasi OM-SPAN. 
Narasumber kedua, Efid Dwi Agustono dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPb 
menyampaikan teknis penyaluran dana desa melalui aplikasi OM SPAN. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan 
tanya jawab. 
Pelaksanaan sosialisasi penyaluran dana desa yang digelar Kanwil DJPb DIY. 
 
-Harian Jogja/Ist 
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Anggap Pertemuan Wakil Ketua KPK- Sultan Tak Etis, JCW Surati KPK  

Suharjono · Selasa, 23 Februari 2021 - 15:38:00 WIB  

Anggap Pertemuan Wakil Ketua KPK- Sultan Tak Etis, JCW 

Surati KPK. Aktivis JCW Baharuddin Kamba menunjukkan surat 

yang akan dikirim ke KPK. (Foto : Ist) 

 YOGYAKARTA, iNews.id- Kritikan atas pertemuan Wakil 

Ketua KPK Alexander Marwata dengan Gubenur DIY Sri 

Sultan Hamengku Buwono X di tengah pengusutan 

dugaan korupsi stadion Mandala Krida berlanjut. Aktivis 

Jogja Corruption Watch (JCW) mengirimkan dua surat 

yang ditujukan ke Pimpinan Dewan Pengawas (Dewas) 

KPK serta ke pimpinan KPK. Aktivis JCW Baharudin 

Kamba mengatakan, pihaknya terpaksa mengirimkan 

surat kepada KPK untuk proses pemeriksaan terhadap Alexander Marwata.  

Surat yang ditujukan untuk Dewas KPK berisi permohonan agar Dewas KPK untuk dapat melakukan pemeriksaan 

terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata karena telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di tengah proses penyidikan yang hingga saat ini masih dilakukan. 

Kemudian surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK agar dapat melakukan audit investigasi terhadap seluruh 

bangunan atas pengerjaan proyek rehabiliasi pembangunan stadion Mandala Krida Krida Yogyakarta itu.  

"Hal ini penting untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan. KPK dapat bekerjasama dengan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dalam hal melakukan audit investigasi terhadap 

bangunan tersebut. Kemudian langkah Alexander Marwata ini apakah etis?" katanya kepada wartawan di Kantor 

Pos Besar Yogyakarta, Selasa (23/2/2021). Tidak hanya itu, dalam surat tersebut JCW juga mendorong KPK segera 

mengumumkan nama para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan rehabilitasi stadion 

Mandala Krida Yogyakarta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 35 miliar. 

Penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap para saksi terkait termasuk Sekda DIY Kadarmanta Baskoro Aji 

juga harus diteruskan secara cepat. "Namun semua tahu, jeda waktu yang cukup lama antara pengumuman 

adanya tersangka dengan kegiatan penggeledahan dalam kasus ini. Di khawatirkan ada barang bukti maupun 

dokumen-dokumen terkait yang dapat berubah, dapat hilang maupun dihilangkan," kata Bahar sapaan akrab 

aktivis ini. Dalam membayar perangko pengiriman, Bahar mengeluarkan biaya pengiriman surat sebanyak Rp 

31.000. Uang tersebut terdiri dari uang koin recehan pecahan Rp100, Rp200, Rp 500, dan Rp1.000. Lihat juga: 

Nostalgia Bareng Game Klasik Dari Negri China, Cobain!  

Editor : Ainun Najib 
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Surati KPK, JCW Desak Penuntasan Kasus Mandala Krida secara Transparan  
Selasa, 23 Februari 2021 Regi Yanuar Widhia Dinnata  

 
Aktivis JCW Baharuddin Kamba mengirimkan surat ke KPK, Selasa (23/2/2021). 
(Dok JCW)  
 
YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM — Jogja Corruption 
Watch (JCW) menyurati KPK terkait kasus dugaan korupsi 
proyek pembangunan Stadion Mandala Krida. Terdapat dua 
surat yang dikirimkan kali ini. Pertama surat yang ditujukan 
kepada pimpinan dewan pengawas (Dewas) KPK, sedangkan 
satu surat lainnya kepada pimpinan KPK. Dua surat tersebut 
dikirim melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Jalan P. 
Senopati Kota Yogyakarta, Selasa (23/2/2021).  

"Hari ini kami dari JCW, mengirimkan dua surat yang pertama ditujukan ke pimpinan Dewan Pengawas 
KPK dan satu surat lainnya ditujukan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata aktivis JCW 
Baharuddin Kamba. Kamba menjelaskan surat yang ditujukkan untuk Dewas KPK itu berisi permohonan 
agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pemeriksaan itu 
terkait dengan pertemuan yang telah dilakukan sebanyak dua kali dengan Gubernur DIY Sri Sultan 
Hamengku Buwono X. Pasalnya pertemuan dengan orang nomor satu di DIY itu dilangsungkan di tengah 
proses penyidikan yang hingga saat ini, bahkan masih berlangsung atas dugaan korupsi proyek 
rehabilitasi pembangunan stadion Mandala Krida Yogykarta, Tahun Anggaran 2016-2017. "Saat 
penyidikan proyek yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp35 miliar itu, justru ada 
pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yang 
sangatlah tidak etis," terangnya. Sementara itu surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK, kata Kamba, 
agar dapat melakukan audit investigasi terhadap seluruh bangunan atas pengerjaan proyek rehabilitasi 
pembangunan Stadion Mandala Krida Krida Yogyakarta tersebut. Hal ini menjadi penting untuk 
memastikan ada tidaknya penyimpangan yang terjadi. "KPK dapat bekerjasama dengan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY dalam hal melakukan audit 
investigasi terhadap bangunan tersebut," ucapnya. Dalam kesempatan ini JCW mendorong KPK untuk 
dapat segera mengumumkan nama para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan 
rehabilitasi stadion Mandala Krida Yogyakarta. Pasalnya penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap 
para saksi terkait termasuk salah satunya, Sekda DIY Kadarmanta Baskoro Aji sudah dilakukan. "Namun 
ada jeda waktu yang cukup lama antara pengumuman adanya tersangka dengan kegiatan penggeledahan. 
Dikhawatirkan ada barang bukti maupun dokumen-dokumen terkait yang dapat berubah, dapat hilang 
maupun dihilangkan," ujarnya. Dalam mengirimkan kedua surat tersebut, Kamba menggunakan uang 
koin recehan pecahan Rp100, Rp200, Rp500, Rp1.000. Pecahan ini sebagai simbol perjuangan 
masyarakat untuk terus memberantas dan mengawal kasus korupsi yang ada di Yogyakarta. "Ada uang 
koin biaya kirim surat sebesar Rp32 ribu. Uang itu dari saya sendiri. Harapannya publik turut serta 
mengawal dugaan kasus korupsi stadion Mandala Krida ini supaya tuntas. Kami komitmen kasus ini 
hingga tuntas ke pengadilan," tegasnya. Tags Terkait KPK Gubernur DIY Sri Sultan HB X Dewan 
Pengawas KPK Dewas KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja Corruption 
Watch JCW. 
Source: Suara.com  
Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata 
Penulis: Regi Yanuar Widhia Dinnata 
Editor : Regi Yanuar Widhia Dinnata  



https://www.gatra.com/detail/news/504443/hukum/dugaan-korupsi-stadion-kpk-periksa-sekda-diy-dan-5-
saksi 

Dugaan Korupsi Stadion, KPK Periksa Sekda DIY dan 5 Saksi 

Gatra.com | 23 Feb 2021 10:29  

Ilustrasi atlet berlatih di trek lari di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. (GATRA/Abdus 

Somad)  

Yogyakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

memeriksa enam saksi dalam penyidikan dugaan korupsi 

pembangunan Stadion Mandala Krida, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Lima saksi di antaranya diperiksa di kantor Polres 

Sleman, DIY, Senin (22/2). 

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait dugaan 

penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh para 

subkontraktor yang mengerjakan pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun anggaran 2016-2017," kata 

Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pernyataan tertulis yang dikonfirmasi Gatra.com, Selasa (23/2). 

Dari lima saksi yang diperiksa KPK di Sleman, dua orang dari lingkup Pemda DIY, yaitu Sekretaris Daerah DIY 

Kadarmanta Baskara Aji dan PNS Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 

Sekda DIY Gutik Lestarna. 

Adapun tiga orang dari pihak swasta, yaitu Kepala Studio PT Arsigraphi Eka Yulianta, Direktur III CV Reka Kusuma 

Buana Paidi, dan Direktur PT Eka Madra Sentosa Ahmad Edi Zuhaidi. Satu saksi lagi diperiksa di Gedung Merah 

Putih KPK, Jakarta,  yakni Direktur PT Cuipta Baja Trimatra Hendrik Gosal. 

Hari ini, Selasa, pemeriksaan saksi dijadwalkan berlanjut untuk Komisaris PT Bimapatria Pradanaraya Bima 

Setyawan. Adapun saksi lagi, Agus Setijadi, mengonfirmasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan. 

Sebelumnya KPK telah menggeledah dua kantor di lingkup Pemda DIY dan dua kantor perusahaan swasta. Namun 

KPK belum mengumumkan tersangka kasus tersebut. 

Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, pun memprotes hal itu dengan melayangkan surat ke 

pimpinan KPK, Selasa ini. "Pimpinan KPK agar segera mengumumkan nama para tersangka ke publik serta 

mendorong KPK melakukan audit invetigasi bangunan," ujarnya. 

Menurutnya, KPK dapat menggelar audit investigasi itu dengan bekerjasama dengan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. 

Selain itu, Kamba juga meminta Kepada Dewan Pengawas KPK memeriksa Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. 

"Di tengah proses penyidikan atas kasus dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida, Alexander Marwata 

melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X sebanyak dua kali," kata dia.  

Editor: Arif Koes  

  



https://www.gatra.com/detail/news/504446/hukum/dewas-diminta-periksa-wakil-ketua-kpk-yang-
temui-sultan 

Dewas Diminta Periksa Wakil Ketua KPK yang Temui Sultan  
Gatra.com | 23 Feb 2021 12:39  
Pegiat antikorupsi DIY, Baharuddin Kamba, menunjukkan surat untuk 

memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang bertemu Gubernur DIY 

di tengah penyidikan kasus di DIY. (Dok. pribadi) 

Yogyakarta, Gatra.com - Pegiat antikorupsi menuntut Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) 
memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alexander 
bertemu dengan Gubernur Sultan HB X di tengah penyidikan 
kasus proyek Stadion Mandala Krida oleh KPK. 

Tuntutan itu disampaikan aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) yang mengirim dua surat untuk Dewas KPK dan 
pimpinan KPK melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Selasa (23/2). 

"Surat yang ditujukan untuk Dewas KPK berisi permohonan agar Dewas KPK melakukan pemeriksaan terhadap 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata," kata pegiat JCW Baharuddin Kamba, Selasa.  

Hal itu seiring dua kali pertemuan Alexander dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku 
Buwono X di tengah penyidikan dugaan korupsi proyek rehabilitasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta. 

Proyek untuk tahun anggaran 2016 - 2017 di lingkup Pemda DIY tersebut diduga merugikan negara hingga Rp35 
miliar. "Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X sangatlah tidak 
etis," ujar Kamba. 

Adapun surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK untuk meminta audit investigasi terhadap seluruh bangunan 
dalam proyek rehabiliasi Stadion Mandala Krida. "Hal ini penting untuk memastikan ada tidaknya 
penyimpangan," ujar Kamba. 

Menurut dia, KPK dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan 
DIY untuk audit investigasi tersebut. JCW pun mendorong KPK untuk segera mengumumkan nama para tersangka 
dalam kasus itu. 

"Ada jeda waktu yang cukup lama antara pengumuman adanya tersangka dengan kegiatan 
penggeledahan.Dikhawatirkan ada barang bukti maupun dokumen yang dapat berubah, dapat hilang, maupun 
dihilangkan," tuturnya. 

Sebelumnya KPK telah menggeledah dua kantor di lingkup Pemda DIY dan dua kantor perusahaan swasta. 
Kemarin, Senin (22/2), enam saksi telah diperiksa KPK di Sleman dan Jakarta,  termasuk Sekda DIY. 

KPK dijadwalkan memeriksa lima saksi lagi di Sleman. "Hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana 
korupsi) pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017di pemerintah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta," tutur Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis, Selasa. 

Kelima saksi itu antara lain Aminto Mangun Diprojo sebagai pemilik tiga PT, yakni Kenanga Mulya, Bimapatria 
Pradanaraya, dan Tata Analisa Multi Mulya; serta Thomas Hartono dari pihak swasta. 

Selain itu, ada tiga saksi dari lingkup Pemda DIY, yakni Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY Erlina Hidayati 
Sumardi, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Dikpora DIY Suroyo, dan Inspektorat DIY Sumadi. 

 



https://jogja.tribunnews.com/2021/02/23/aktivis-jogja-corruption-watch-jcw-surati-kpk-minta-audit-investigasi-

stadion-mandala-krida 

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Surati KPK, Minta Audit Investigasi 

Stadion Mandala Krida 
Selasa, 23 Februari 2021 11:27 

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengirimkan surat 

kepada KPK melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta.  

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aktivis 
Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba 
mengirimkan dua surat yang ditujukan ke pimpinan dewan 
pengawas (Dewas) KPK dan satu surat lainnya ditujukan ke 
pimpinan KPK. 

Dua surat tersebut dikirim melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Jalan P Senopati Kota Yogyakarta, 
Selasa (23/2/2021). 

Surat yang ditujukan untuk Dewas KPK berisi permohonan agar Dewas KPK untuk dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata karena telah melakukan pertemuan 
sebanyak dua kali dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

"Seperti yang telah diketahui, proses penyidikan hingga saat ini masih berlangsung atas dugaan korupsi 
proyek rehabilitasi pembangunan stadion Mandala Krida Yogyakarta, tahun anggaran 2016 - 2017 di 
pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta," bebernya, Selasa (23/2/2021). 

Atas tindakan tersebut, lanjutnya, ada dugaan merugikan keuangan negara sebesar Rp 35 miliar. 

"Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono 
X, sangatlah tidak etis," tambahnya. 

Sementara itu surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK berisi imbauan agar dapat melakukan audit 
investigasi terhadap seluruh bangunan atas pengerjaan proyek rehabilitasi pembangunan stadion Mandala 
Krida Yogyakarta itu. 

"Hal ini penting untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan. KPK dapat bekerjasama dengan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY dalam hal melakukan audit 
investigasi terhadap bangunan tersebut," tegas Kamba. 

JCW mendorong KPK untuk dapat segera mengumumkan nama para tersangka dalam kasus dugaan 
korupsi pada pembangunan rehabilitasi stadion Mandala Krida Yogyakarta. 

Penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap para saksi terkait termasuk Sekda DIY Kadarmanta 
Baskoro Aji yang juga turut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi stadion Mandala Krida Yogyakarta. 

"Namun ada jeda waktu yang cukup lama antara pengumuman adanya tersangka dengan kegiatan 
penggeledahan. Dikhawatirkan ada barang bukti (barbuk) maupun dokumen-dokumen terkait yang dapat 
berubah, dapat hilang maupun dihilangkan," sesalnya. (*) 

Editor: Kurniatul Hidayah  



https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/dugaan-korupsi-mandala-krida-aktivis-kritik-pertemuan-sultan-dengan-
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Dugaan Korupsi Mandala Krida, Aktivis Kritik Pertemuan 
Sultan dengan Wakil Ketua KPK 

Editor: Danar Widiyanto   23 Februari 2021 WIB1 Menit Waktu Baca 

Aktivis anti korupsi mengirimkan surat ke KPK. 

YOGYA, KRJOGJA.com – Aktivis Jogja Corruption 
Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengirimkan dua surat 
yang ditujukan ke pimpinan dewan pengawas (Dewas) 
KPK dan satu surat lainnya ditujukan ke pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua surat tersebut 
dikirim sebagai kritik dan kekecewaan atas pertemuan 
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dengan Gubernur 
DIY, Sri Sultan HB X. 

Kamba mengatakan ia mengirim surat pada Dewas KPK untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan 
Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Hal tersebut memancing pertanyaan karena proses penyidikan dugaan 
korupsi proyek rehabilitasi pembangunan stadion Mandala Krida Yogyakarta, tahun anggaran 2016 – 
2017 masih dilaksanakan. 

“Korupsi ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 35 miliar. Pertemuan Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, sangatlah tidak etis. Karena itu saya 
berkirim surat pada dewan pengawas KPK,” ungkapnya usai mengirim surat di kantor pos besar 
Yogyakarta, Selasa (23/2/2021). 

Sementara, satu surat lainnya ditujukan kepada pimpinan KPK agar dapat melakukan audit investigasi 
terhadap seluruh bangunan atas pengerjaan proyek rehabiliasi pembangunan stadion Mandala Krida 
Yogyakarta. Hal ini menurut Kamba sangat penting untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan. 

“KPK dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan 
DIY dalam hal melakukan audit investigasi terhadap bangunan tersebut. JCW mendorong KPK untuk 
dapat segera mengumumkan nama para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan 
rehabilitasi stadion Mandala Krida Yogyakarta. Penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap para saksi 
terkait termasuk Sekda DIY Kadarmanta Baskoro Aji juga turut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi 
stadion Mandala Krida Yogyakarta. Namun ada jedah waktu yang cukup lama antara pengumuman 
adanya tersangka dengan kegiatan penggeledahan. Di khawatirkan ada barang bukti (barbuk) maupun 
dokumen-dokumen terkait yang dapat berubah, dapat hilang maupun dihilangkan,” terang Kamba. 

Surat-surat tersebut dikirimkan Kamba dengan biaya Rp 31 ribu dengan seluruhnya pecahan uang logam. 
Ia mengumpulkan pecahan Rp 100, Rp 200, Rp 500 dan Rp 1000 sebagai bentuk kritik berharganya uang 
sekecil apapun nominalnya. (Fxh) 

  



https://today.line.me/id/v2/article/7rvw1r 

Soroti Pertemuan Alexander Marwata dan 
Sultan HB X, JCW Surati KPK  
SINDOnews Dipublikasikan 17.24, 23/02 • Suharjono  

Aktivis JCW Baharuddin Kamba menunjukkan surat yang akan 

dikirim ke KPK, Selasa (23/2/2021). 

FOTO/SINDOnews/SUHARJONO 

Jogja Corruption Watch (JCW) menyurati Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul adanya 
pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander 
Marwata dengan Gubernur DIY Sri Sultan 
Hamengku Buwono (HB) X. Seperti diketahui 
saat ini KPK sedang melakukan pengusutan kasus 
korupsi Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta. 

Ada dua surat yang dikirimkan. Pertama ditujukan 
kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, dan kedua kepada pimpinan KPK. Aktivis JCW Baharuddin 
Kamba mengatakan, pihaknya terpaksa mengirimkan surat kepada Dewas KPK untuk memeriksa 
Alexander Marwata yang telah melakukan dua kali pertemuan dengan Sri Sultan. Adapun surat kepada 
pimpinan KPK berisi desakan melakukan audit investigasi terhadap seluruh bangunan atas pengerjaan 
proyek rehabiliasi pembangunan stadion Mandala Krida Krida. 

"Hal ini penting untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan. KPK dapat bekerja sama dengan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY dalam hal melakukan audit 
investigasi terhadap bangunan tersebut. Kemudian langkah Alexander Marwata ini apakah etis?," katanya 
kepada wartawan di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Selasa (23/2/2021). 

Dalam surat itu, JCW juga mendorong KPK segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan 
korupsi pembangunan rehabilitasi Stadion Mandala Krida yang merugikan keuangan negara sebesar 
Rp35 miliar. Penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap para saksi terkait, termasuk Sekda DIY 
Kadarmanta Baskoro Aji juga harus diteruskan secara cepat. 

"Namun semua tahu, jeda waktu yang cukup lama antara pengumuman adanya tersangka dengan 
kegiatan penggeledahan dalam kasus ini. Dikhawatirkan ada barang bukti maupun dokumen-dokumen 
terkait yang dapat berubah, dapat hilang maupun dihilangkan," kata Bahar, sapaan akrab aktivis ini. 

Dalam membayar perangko pengiriman, Bahar mengeluarkan biaya pengiriman surat sebanyak 
Rp31.000. Uang tersebut terdiri dari uang koin recehan pecahan Rp100, Rp200, Rp500, dan RP1.000. 

  



https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/02/24/lima-orang-ganti-diperiksa-kpk/ 

Lima Orang Ganti Diperiksa KPK.  
Dari Inspektorat, Subkonktraktor, hingga Swasta  
Radar Jogja 24 February 2021 8:57 AM  
 
RADAR JOGJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bekerja di Jogjakarta untuk menyidik kasus 
dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida yang merugikan negara Rp 35 miliar itu. Pemeriksaan terhadap 
pihak-pihak yang terkait proyek ini terus dilanjutkan. 

Setelah enam orang Senin (22/2) diperiksa di Mapolres Sleman, penyidik KPK ganti memeriksa lima orang lagi di 
tempat yang sama Selasa (23/2). Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, kelimanya adalah Aminto Mangun Diprojo 
(pemilik PT Kenanga Mulya, PT Bimapatria Pradanaraya, dan PT Tata Analisa Multi Mulya), Thomas Hartono 
(karyawan swasta), Erlina Hidayati (sekretaris Dinas Kebudayaan DIJ), Suroyo (kepala Bidang Perencanaan 
Disdikpora DIJ) dan Sumadi (Inspektorat DIJ). 

Ali Fikri juga membenarkan KPK telah memeriksa enam orang pada Senin (22/2) lalu di Mapolres Sleman. 
Mereka adalah Eka Yulianta (kepala studio PT Arsigraphi), Gutik Lestarna (PNS di Biro Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Provinsi DIJ), Paidi (direktur III dari CV Reka 
Kusuma Buana), Ahmad Edi Zuhaidi (direktur dari PT Eka Madra Sentosa). Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta 
Baskara Aji juga termasuk yang ikut diperiksa. 

 
Sedangkan satu sosok lain lagi adalah Hendrik Gosal, direktur utama 
PT Cipta Baja Trimarta. Bedanya Hendrik diperiksa di Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta. “Semua masih berstatus saksi. Kami mendalami 
pengetahuan mereka terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan 
pekerjaan oleh para subkontraktor yang mengerjakan proyek renovasi 
Stadion Mandala Krida,” jelas Ali Fikri. 
 
Sementara itu, secara terpisah aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) 

Baharuddin Kamba mengirimkan dua surat. Kedua surat itu untuk pimpinan dewan pengawas (Dewas) KPK dan 
pimpinan KPK. 
Dua surat dikirim melalui Kantor Pos Besar Jogja Selasa (23/2) pagi. Surat yang ditujukan untuk Dewas KPK 
berisi dorongan agar Dewas KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata karena 
telah melakukan pertemuan dua kali dengan Gubernur Hamengku Buwono X. Proses penyidikan kasus ini masih 
berlangsung, sehingga pertemuan pimpinan KPK dengan gubernur DIJ itu dinilai tidak perlu dilakukan. 
“Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Gubernur HB X sangatlah tidak etis,” tandas Kamba. 
Sementara itu surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK berisi imbauan agar dapat melakukan audit investigasi 
terhadap seluruh bangunan di Stadion Mandala Krida. Hal itu penting dilakukan guna memastikan ada tidaknya 
penyimpangan. “KPK dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Perwakilan DIJ dalam hal melakukan audit investigasi terhadap bangunanitu,” tegas Kamba. 
JCC juga mendorong KPK segera mengumumkan nama para tersangka dalam kasus korupsi proyek renovasi 
Stadion Mandala Krida Jogja ini. 

Dalam pengiriman dua surat kepada Dewas KPK dan pimpinan KPK ini, Baharuddin Kamba sengaja membawa 
uang pecahan Rp. 1000 dan Rp. 500 untuk membayar biaya pengiriman. Total biayanya Rp 32 ribu. “Ini simbol 
perlawanan rakyat terhadap kasus korupsi. Saya minta kepada masyarakat untuk terus mengawal kasus korupsi 
ini,” tandas Kamba. (kur/laz). 
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Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 
di Wilayah Provinsi DIY 

18 Maret 2021  

YOGYAKARTA, Humas BPK – Pertemuan antara Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DI 

Yogyakarta, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) DI Yogyakarta bertempat di Aula BPKP DI 

Yogyakarta, pada Jumat (19/02). Pertemuan tersebut 

dalam rangka memenuhi undangan dari KPK Nomor: 

B/876/KOR.01.00/70-74/02/2021 tanggal 10 Februari 

2021 perihal Koordinasi Program Pemberantasan 

Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Pertemuan tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI 
Yogyakarta, Jariyatna. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Dan Kepala BPKP DI Yogyakarta, 
Slamet Tulus Wahyana. 

Dalam pertemuan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta berkesempatan 
memberikan sambutannya. Bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melaksanakan tiga jenis 
pemeriksaan dalam setahun yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Selain hal tersebut Jariyatna juga menyampaikan peran aktif BPK dalam pencegahan korupsi, 
pemeriksaan BPK mendorong penguatan internal kontrol pemerintah secara signifikan dalam tata 
kelola keuangan negara. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) baik 
dari BPK maupun dari inspektorat juga mempunyai kontribusi konstruktif bagi peningkatan 
pencegahan korupsi. Selaras dengan penerapan audit berbasis resiko, pemeriksaan dapat mendorong 
pemerintah daerah untuk mengelola resiko/menerapkan manajemen resiko khususnya peningkatan 
kesadaran bersama terkait mitigasi resiko kecurangan/korupsi. 

Selanjutnya Wakil Ketua KPK, menyampaikan paparan materi terkait delapan program intervensi 
pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah, terdiri atas APIP, Manajemen ASN, Perizinan, 
Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kelola Dana Desa, Perencanan dan Penganggaran APBD, 
Manajemen Aset Daerah, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah. 

Pemaparan materi juga disampaikan oleh Kepala BPKP DI Yogyakarta, perihal makna penting sinergi 
dan kolaborasi dalam konteks pengendalian fraud. Dimana terdapat beberapa poin penting terkait 
sinergi dan kolaborasi, yaitu pengendalian fraud merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan kerja 
bersama dari manajemen, APIP, pemeriksa eksternal, dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, 
pengendalian fraud yang efektif memerlukan komitmen bersama untuk memahami peran masing-
masing pihak, baik APIP, pemeriksa eksternal, dan aparat penegak hukum. Terahkir dalam mengawal 
akuntabilitas keuangan negara/daerah dalam masa darurat, kolaborasi dan sinergi peran APIP-BPK-
APH harus dilakukan sejak awal, tidak menunggu adanya permasalahan/pelanggaran, serta 
berorientasi pada pencegahan bocornya uang negara/daerah, untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat. 



https://www.facebook.com/panggungharjo.go.id/ 
Selasa, 23 Maret 2021 
 
-Evaluasi PPKM Mikro- 
Pada hari Senin, 22 Maret 2021 dilaksanakan pertemuan evaluasi atas PPKM Mikro di 
tinggkat desa pada Kabupaten Bantul Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan 
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DIY di Kalurahan Panggungharjo. 
Acara dihadiri oleh Jagabaya Muhammad Ali Yahya, S.H. Perwakilan Tim PSID Fajar 
Budiaji sebagai pengolah data Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo. 

 
 

 

 
  



https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5306-kanwil-diy-koordinasi-
dengan-bpkp-diy-bahas-manajemen-risiko-pembinaan-satker-menuju-wbk-wbbm 

 

Kanwil DIY Koordinasi dengan BPKP DIY, Bahas Manajemen 
Risiko-Pembinaan Satker Menuju WBK/WBBM 

Kanwil Jogja  25 Maret 2021   Dilihat: 36 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM (Kemenkumham) DIY berkoordinasi 
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) DIY. Koordinasi 
terkait pelaksanaan workshop Manajemen 
Risiko dan sosialisasi maturitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor 
BPKP Perwakilan DIY, Jalan Parangtritis, 

Kamis (25/3/2021). Tim dari Kanwil DIY dipimpin Kepala Bagian Program dan Humas, F 
Surya Kumara, Kepala Subbag Program dan Pelaporan, Prasetyo Nugroho, serta Kepala 
Subbag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Dwinarso Nugroho. 

"Koordinasi terkait pelaksanaan workshop Manajemen Risiko dan sosialisasi maturitas 
SPIP, sebagai fungsi peningkatan pengawasan bagi satker yang menuju WBK maupun 
WBBM," ujar Surya. 

Kedatangan Tim dari Kanwil DIY disambut Ibnu dan Ambar selaku Auditor Madya BPKP. 
Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa BPKP juga akan melakukan pembinaan dan 
berbagi pengalaman kepada satker di lingkungan Kanwil yang menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK), serta mendorong satker yang telah memperoleh predikat WBK dan tengah 
menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam maturitas SPIP dan analisis 
risiko dalam MR. 

Kegiatan ini juga dilakukan dalam 
rangka peningkatan target capaian 
kinerja Kantor Wilayah. Agenda 
workshop rencanya akan 
dilaksanakan dalam waktu dekat. 

 

Humas Kanwil Kemenkumham D.I. 
Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa 
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