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LC SHARING SESSION

WORKING WOMAN, REAL WONDER WOMAN:
Menjalani Peran Domestik dan Peran Publik dengan Happy dan Prestasi

Pada akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita
di Indonesia hanya dianggap sebagai konco
wingking, tidak diberi hak untuk mengasah
kemampuan diri, dianggap lemah dan segala
aktivitasnya dibatasi. Sekolah saja tidak boleh,
paling tinggi hanya sampai tingkat sekolah dasar
atau dulu disebut E.L.S. (Europese Lagere
School). Menikah di usia sangat muda pun
menjadi hal yang lumrah, tanpa berbekal
pendidikan yang cukup.

Sampai akhirnya, muncul Raden
Ajeng Kartini sebagai sosok
pejuang dan pelopor kemajuan
perempuan Indonesia. RA Kartini
berjuang agar wanita diberi
kebebasan, sehingga bisa
bersekolah, menuntut ilmu, dan
melakukan peran-peran sosial
secara luas seperti halnya yang
dilakukan oleh kaum laki-laki.
Perjuangan RA Kartini pun tak sia-
sia. RA Kartini berhasil
memperjuangkan emansipasi
wanita kala itu. Tak hanya bisa
sekolah tinggi, bahkan wanita bisa
berkarier di luar rumah, tidak lagi
hanya mengerjakan pekerjaan
domestik di lingkungan keluarga.

Seiring waktu, peran wanita
semakin diakui dan harkat
martabatnya pun dijunjung tinggi.
Terlihat dari munculnya aturan-
aturan terkait perlindungan hak-
hak wanita.



Namun, bagaimanapun menjadi wanita
karier atau working woman tetap memiliki
peran-peran sebagaimana kodratnya.
Terlebih bagi wanita karier yang telah
berkeluarga, tanggung jawab menjadi istri
sekaligus ibu tak bisa ditawar. Bagi yang
pintar mensiasati waktu, sukses dalam
menjalankan dua peran tersebut bukanlah
hal yang mustahil. Namun untuk mencapai
kesuksesan keduanya, diperlukan usaha
yang tak main-main. Pertanyaan yang sering
muncul di benak para working woman,
bagaimana ya agar semua peran bisa
berjalan harmonis, menjalani peran domestik
dengan happy dan menjalani peran publik
dengan penuh prestasi?.

2. Dapatkan Dukungan dari Keluarga dan Kenali Waktu

Dukungan dari keluarga terutama pasangan, anak dan
orang tua merupakan hal utama. Tanggung jawab utama
wanita adalah keluarga, pasangan dan anak sehingga kita
harus bisa membagi waktu antara keperluan kantor dan
keluarga. Jika pekerjaan kantor belum selesai dan kita
terpaksa pulang terlambat, berikan “reward” untuk
keluarga, misalnya dengan ngobrol, nonton film, makan
malam di rumah bersama dan lain-lain. Hal yang sederhana
namun sangat bermakna bagi anggota keluarga.

1. Bulatkan Tekad dan Ikhlaskan Hati

Setiap pilihan tentu memiliki konsekuensi,
tak terkecuali dengan pilihan untuk mejadi
wanita karier. Pastikan bahwa apa yang telah
menjadi pilihan kita, akan kita lakukan
dengan sebaik-baiknya, penuh tekad dan
ikhlas.
Melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas
bisa memberikan energi positif sehingga kita
bisa bekerja dengan bersemangat,
menikmati, dan tentu hasilnya pun lebih
optimal.
Jiwa senang melayani yang dimiliki oleh Ibu
Ika menjadi sumber semangat bagi Ibu Ika
untuk terus berkarya dan bermanfaat bagi
sesama, baik di kantor maupun di
masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh
Ibu Ika dan Ibu Cissy, keberadaan kita yang
bermanfaat bagi sesama bisa menjadi
sumber kebahagiaan untuk orang lain.
Diperlukan juga niat yang kuat untuk dapat
menjalankan peran ganda tersebut, bahwa
kita bukan milik keluarga semata, namun
sebagian jiwa raga kita adalah milik
masyarakat.
Selain itu, menurut influencer, dengan
menjadi working woman banyak manfaat
yang dirasakan, yaitu dapat menjalin
silaturahmi dengan semua kalangan dan
melatih kesabaran.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini,
Kamis (9/4/2021) Library Cafe BPKP DIY
mengadakan kegiatan bincang santai dan
seru secara daring dengan menghadirkan
influencer dari BPKP Pusat, Ika Aprilia
Kuswororini selaku Kabag di Biro Umum dan
Cissy Fransiska Susanti selaku Kasubdit di
Deputi AN.

Dalam sharingnya, Ibu Ika dan Ibu Cissy
membagikan pengalamannya dalam
menjalankan peran ganda, menjadi auditor
profesional dan juga menjadi wonder woman
bagi keluarga.
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4. Jaga Kesehatan dan Kebugaran

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan dan memelihara kesehatan
dan kebugaran tubuh di tengah pekerjaan
kantor dan pekerjaan rumah yang dirasa tak
kunjung usai. Dalam sharingnya, Ibu Ika
menyampaikan bahwa working woman harus
memiliki “me time” supaya kita selalu merasa
bahagia. Jika merasa lelah dengan tekanan
pekerjaan, beristirahat sejenak dan jangan
berusaha menjadi orang yang perfect di mata
orang lain. Selain itu, lakukan olahraga atau
aktivitas fisik yang digemari, seperti gowes,
jogging, berenang, yoga dan lain-lain.
Mengkonsumi makanan yang sehat dan
perbanyak minum air putih juga tak kalah
penting. Dan last but not least adalah stay
positive :)

Ladies, menjadi wanita karier itu pilihan. Tapi
menjadi bahagia itu wajib. Seperti yang
disampaikan oleh Ibu Ika dan Ibu Cissy,
bahagia itu bukan berasal dari orang lain,
bahagia itu ada dari dalam diri kita masing-
masing, kita sendiri yang bisa menciptakan
kebahagian itu. Yakin dan sadarilah semua
wanita itu adalah wonder woman, dimanapun
berada. v-ra

3. Tentukan Prioritas

Bagi working woman, semua pekerjaan itu
penting dan harus bisa menjalankannya
dengan seimbang. Jika kita telah
memutuskan untuk berkarier, kita harus
memiliki komitmen dan sikap konsisten
terhadap pilihan yang kita ambil. Dengan
bertanggung jawab penuh terhadap tugas-
tugas yang diberikan oleh atasan di kantor
kepada kita tanpa melalaikan tugas sebagai
ibu rumah tangga. 
Namun, dalam kondisi tertentu, kita harus
bisa memutuskan pekerjaan apa yang
menjadi prioritas kita, apakah tugas kantor
atau tugas kita sebagai ibu rumah tangga.
Misalnya, ketika jam kantor namun ada
keperluan keluarga yang bersifat mendesak,
ijin ke atasan merupakan hal yang manusiawi
dan dapat dimaklumi. Tapi kita juga harus
tetap menyelesaikan pekerjaan kantor yang
sudah menjadi tugas kita. 

Contributor Quotes

"Being a working mom
doesn’t make you a bad
mom and being a mom
doesn’t make you a bad

employee".



LC SHARING SESSION

SPIP dalam PP 60 Tahun 2008 bukan hanya terkait dengan pengendalian intern, namun
juga mencakup proses tata kelola dan manajemen risiko. SPIP yang kita kenal selama ini
menitikberatkan pada pembangunan struktur dan proses pengendalian intern. Namun
seiring dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin dinamis,
serta untuk menjawab tantangan-tantangan atas permasalahan dalam penyelenggaraan
SPIP maka diperlukan pembaharuan metodologi penilaian maturitas penyelenggaraan
SPIP. Pedoman terkait penerapan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi ini telah disusun
dan ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud upaya memperkenalkan SPIP yang baru, Library Café BPKP DIY mengkreasi
sebuah acara dengan konsep santai namun tetap serius yang berjudul “KEMISAN : KEnali
pahaMI SPIP bersama capai tujuAN”. Sesuai namanya, KEMISAN dilangsungkan setiap
hari Kamis mulai pukul 08.30 s.d. 10.00 WIB dan bisa disaksikan secara langsung di
Library Café BPKP DIY atau secara online melalui zoom meeting.

KEMISAN launching pada 22 April 2021 dengan menghadirkan influencer Dr. Ilham
Nurhidayat, Ak.,CA.,M.Ec.Dev.,CSEP.,CRMP, yang merupakan Koordinator Pengawasan
Bidang Akuntabiltas Pemerintah Daerah (APD) BPKP DIY dan dipandu oleh Topaz
Mardiarto, SIP.,M.Acc.,CRMP; yang merupakan auditor muda pada Inspektorat DIY.

Nah lho? Kok ada Inspektorat?
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“LAUNCHING KEMISAN”
PENILAIAN 

MATURITAS SPIP 
TERINTEGRASI



Memang program KEMISAN ini dikonsep
dengan mengedepankan kolaborasi antara
BPKP dengan APIP Daerah. Jadi bukan
hanya sebagai peserta, KEMISAN mengajak
APIP untuk turut aktif berpartisipasi,
tujuannya agar SPIP bisa dirasakan sebagai
milik bersama, bukan hanya milik BPKP
semata. Melalui KEMISAN, selain
pengenalan konsep SPIP yang baru, APIP
Daerah juga bisa menyampaikan
pertanyaan, uneg-uneg, atau sekedar
sharing pengalaman implementasi SPIP di
wilayahnya masing-masing.

Sejauh ini (sampai 30 Juni 2021) KEMISAN
sudah berlangsung sebanyak 5 seri, diawali
dengan seri 1 “Launching Kemisan” yang
memperkenalkan kerangka New SPIP
secara umum, dilanjutkan dengan seri 2
“Penetapan Tujuan”, seri 3 “Struktur dan
Proses: Lingkungan Pengendalian”, seri 4
“Struktur dan Proses: Penilaian Risiko” dan
seri 5 “Talk Story: Membangun SPIP”. 

Kalau di seri 1 s.d. 4 yang menjadi
influencer adalah auditor BPKP, khusus seri
5 ada yang berbeda nih. Di seri ke 5 ini,
KEMISAN menghadirkan Sekretaris
Inspektorat Kab. Kebumen, Sukamto,
S.Sos,. MT., sebagai influencer. Dalam seri
tersebut, influencer membagikan kisah lika-
liku penerapan SPIP di pemerintah daerah,
strategi penerapan SPIP sampai dengan
manfaat yang dirasakan dari diterapkannya
SPIP. Sekali lagi, ini mejadi wujud konkret
upaya BPKP dalam mengajak APIP untuk
bersama merasa ikut memiliki SPIP melalui
berbagai bentuk kolaborasi.
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Kehadiran KEMISAN ini mendapat apresiasi
dari teman-teman APIP daerah lho. Hal ini
terlihat dari antusiasme teman-teman APIP
daerah dalam mengikuti setiap seri
KEMISAN. Bahkan tak jarang APIP dari luar
wilayah kerja BPKP DIY juga ingin mengikuti
acara KEMISAN ini. 
Apresiasi tak hanya datang dari teman-
teman APIP. Dalam rangka perayaan HUT
BPKP ke-38 yang lalu, program KEMISAN ini
juga mendapat penghargaan dalam kategori
“Inovasi (Non Aplikasi)” dari BPKP Pusat.
Sebuah prestasi yang membanggakan dan di
sisi lain hal tersebut menjadi “bahan bakar”
tersendiri bagi tim KEMISAN untuk
mengemas acara dengan semakin apik dan
istimewa.

Dalam masa pandemi seperti ini, BPKP ingin
dapat hadir dan bermanfaat baik untuk
masyarakat maupun untuk stakeholder.
KEMISAN hadir sebagai tempat belajar
bersama mengenai pelaksanaan SPIP dalam
rangka mengawal akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan. Semoga
kelak manfaat dari KEMISAN ini tak hanya
dirasakan oleh APIP, tetapi juga oleh
masyarakat walau mungkin tak terlihat
secara langsung. Seperti gula dalam kopi,
walau tak terlihat namun ia dapat merubah
yang pahit menjadi manis. (brown)



LC SHARING SESSION
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Acara yang dilaksanakan pada
hari Jumat, 28 Mei 2021,
dipandu oleh Setya Pramana
dan narasumber/influencer
Slamet Tulus Wahyana yang
dihadiri oleh pegawai BPKP
secara luring di Aula Kantor
Perwakilan BPKP DIY maupun
secara daring di perangkat
elektronik masing-masing.
Selama pelaksanaan, peserta
laki-laki mengenakan pakaian
surjan/beskap dan peserta
perempuan mengenakan
kebaya. Selain itu, Karawitan
BPKP Gumregah mengiringi
jalannya acara dengan alunan
musik gamelan yang
menambah suasana khas
Jawa.

Kita sering mendengar ungkapan "Pengalaman Adalah
Guru Terbaik". Ungkapan tersebut mempunyai makna
bahwa dalam hidup dibutuhkan bekal pengalaman agar
dapat menjalani hidup dengan baik. Belajar dari
pengalaman sama artinya dengan mempelajari dan
mengambil hikmah dari kejadian atau peristiwa yang telah
dialami. Kali ini LC berkesempatan belajar dari seorang
auditor yang telah mempunyai pengalaman lebih dari 30
tahun dan merupakan Kepala Perwakilan BPKP DIY, yaitu
Slamet Tulus Wahyana.

Tansah Nyawiji Sanadyan 
Ora Dadi Siji 



Berbicara mengenai pencapaian tujuan, tenyata masih ada dua target dari mantan
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016-2017 yang belum
tercapai. Target yang pertama yaitu menjadikan Perwakilan BPKP DIY konsisten dalam
pembangunan Zona Integritas sehingga mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 
Target yang kedua adalah Perwakilan BPKP DIY mendapatkan penghargaan atas kinerja
pelaksanaan anggaran pada kategori Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Beliau menyampaikan
alasan tidak tercapainya target tersebut adalah karena perencanaan yang dilakukan
kurang matang. Sehingga beliau menghimbau ke para pegawai khususnya para milenial,
dalam melaksanakan segala sesuatu harus direncanakan dengan matang.

Sewaktu disinggung mengenai banyaknya pegawai milenial, beliau menyampaikan
awalnya heran dengan unggah-ungguh atau sikap pegawai milenial yang menurut beliau
lebih banyak acuh dan cuek. Namun, dengan berjalannya waktu, beliau menyadari bahwa
saat ini di dalam organisasi diperlukan kemajemukan antara golongan milenial (muda)
dan tua, dimana golongan muda mempunyai kelebihan dalam teknologi dan golongan tua
mempunyai kelebihan dari sisi pengalaman kerja, sehingga apabila digabungkan akan
membentuk organisasi yang bisa mengikuti perkembangan jaman dan tetap eksis.
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Tansah Nyawiji Sanadyan Ora
Dadi Siji atau Selalu Bersatu
Meski Tak Bersama merupakan
tema LC pada bulan Mei 2021.
Menurut Slamet Tulus Wahyana,
tema tersebut sangat sesuai
dengan kondisi saat pandemi ini,
khususnya kondisi Perwakilan
BPKP DIY yaitu pegawai bisa
saling bertukar pikiran, saling
bekerja sama dan saling
membantu dalam mencapai
tujuan organisasi meskipun
secara fisik tidak berada di
tempat yang sama. Meskipun
dalam kondisi pandemi, tujuan
organisasi tetap harus dicapai. 
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Namun begitu, beliau tetap berpesan
bagi golongan muda dan tua untuk
tetap meningkatkan kompetensinya
karena BPKP selalu dituntut untuk
memberikan atensi perbaikan kepada
mitra kerja. Beliau sangat suka dengan
pegawai yang selalu siap. Siap apabila
ditugaskan apa saja dan kritis terhadap
kebijakan pimpinan untuk kebaikan
bersama, bukan pegawai yang “sendiko
dawuh”.

Pada acara ini, Kepala Perwakilan yang
mempunyai ketertarikan terhadap
budaya jawa, khususnya wayang,
berkesempatan mendalang dengan
lakon Goro-Goro. Melalui dialog antara
tokoh Semar dan Petruk, Slamet Tulus
Wahyana memberikan piweling-nya
khususnya bagi para milenial yang di
masa depan akan menerima tongkat
estafet kepemimpinan.

Acara diakhiri dengan perpisahan 21
pegawai Perwakilan BPKP DIY yang
mutasi ke unit kerja lain dan Grand
Launching Si-Lapisketan atau Sistem
Layanan Pengaduan Praktis Ketaatan,
aplikasi yang dikembangkan dalam
rangka mewujudkan zona integritas
menuju tata Kelola yang baik atau good
governance di Perwakilan BPKP D.I
Yogyakarta. (hrstwn)

"Siap apabila
ditugaskan apa saja
dan kritis terhadap
kebijakan pimpinan

untuk kebaikan
bersama."



RAKORWASIN 2021

Paris LC Edisi 2 Tahun 2021 | 09

Oleh karena itu BPKP bersama-sama dengan APIP Daerah menyelenggarakan Rapat
Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat D.I. Yogyakarta
Tahun 2021.

B P K P  D A N  S E L U R U H  P E M D A  D I Y

S I N E R G I  K A W A L  P E M U L I H A N

S E K T O R  P A R I W I S A T A  

Di masa pandemi covid-19 sektor
pariwisata mengalami penurunan cukup
signifikan. Namun demikian sektor
pariwisata tetap akan menjadi andalan
penggerak utama ekonomi di DIY pada
tahun 2021. Masyarakat diharapkan
mampu mengembangkan pariwisata
secara mandiri untuk mendorong
pemulihan ekonomi serta peluang
pemasukan bagi daerah. 

Pemerintah daerah di wilayah DIY secara
bertahap perlu melakukan upaya untuk
mendorong pariwisata untuk kembali
tumbuh (reaktivasi) demi menekan dampak
ekonomi yang berkepanjangan, tentunya
dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan yang  aman bagi pengunjung. 
Untuk mendorong keberhasilan
pembangunan dan pengembangan sektor
pariwisata, sinergitas BPKP dengan
Inspektorat DIY dan Inspektorat
Kabupaten/Kota di wilayah DIY menjadi
sebuah kebutuhan dalam rangka mengawal
akuntabilitas pengelolaan sektor pariwisata. 
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Narasumber  dari  Inspektorat  Jendral Kementerian   Dalam   Negeri   Bapak  Dr.
Tumpak Haposan Simanjuntak, MA dengan menyampaikan Strategi pengawasan yang
diperlukan antara lain Continuous Audit Continuos Monitoring (CACM) atas hasil
pengawasan, sehingga diperlukan adanya sinkronisasi pengawasan.
Narasumber dari KPK oleh Bapak Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan
bahwa Kepala daerah dan Perangkat Daerah hendaknya berkomitmen untuk
memulihkan ekonomi daerah, sehingga dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi daerah
perlu dilakukan pengawasan.
Narasumber dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Miyono
menyampaikan bahwa pandemi menyebabkan devisa pariwisata Indonesia anjlog,
sehingga perlu kolaborasi mendukung pemulihan pariwisata.
Narasumber dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Ir. Singgih
Raharjo menyampaikan bahwa Ekonomi DIY menunjukan arah perbaikan, Triwulan
1/2021 ekonomi DIY tumbuh positif, 6,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya
namun masih mengalami tekanan, sehingga perlu dilakukan kolaborasi Provinsi dan
Kab/Kota dalam pembangunan sektor pariwisata.
Narasumber terakhir adalah Kepala Perwakilan BPKP DIY Bapak Slamet Tulus Wahyana,
Ak, CA, M.Ak, CFr.A, QIA menyampaikan BPKP telah melakukan pengawasan atas
penanganan dampak pandemi sektor pariwisata. Karena terdapat berbagai risiko di
bidang pariwisata, maka perlu adanya sinergi pengawasan antara BPKP dan APIP
Daerah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di bidang pariwisata telah
memperhatikan berbagai risiko baik strategis maupun operasional.

1.

2.

3.

4.

5.

Mengangkat tema “Wisata Gumegrah , Ekonomi Cerah: Pengawasan Sektor Pariwisata
dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta” ini, kegiatan
Rakorwasin diawali dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan rapat oleh Kepala
BPKP Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, CSFA, CGCAE yang dilanjutkan dengan
sambutan (Keynote Speaker) oleh Gubernur DIY Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Dalam sambutannya, Gubernur DIY menyampaikan Wisata Berbasis Desa Mandiri Budaya,
yaitu dengan menggali dan mengoptimalkan potensi desa yang berbasis alam dan
budaya. 
Rakorwasinkeubang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021 secara luring maupun daring
di Gedung Pracimasono, di Komplek Kepatihan Pemda DIY dengan peserta para Bupati
dan Walikota di wilayah DIY, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, para
Inspektur Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY. Pada kesempatan ini
dilaksanakan diskusi panel dengan menghadirkan lima pemateri berikut: 
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Rakorwasinkeubang DIY Tahun 2021 telah menghasilkan kesepakatan sinergi
pengawasan yang dituangkan dalam piagam komitmen bersama yaitu:

Memperkuat sinergitas antara
Perwakilan BPKP dengan APIP daerah
dalam mengawal pencapaian tujuan
pembangunan strategis pariwisata
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melakukan monitoring atas alokasi
anggaran pariwisata pada APBD di
masing-masing Pemerintah Daerah.
Melakukan reviu atas keterkaitan
antara program/kegiatan pariwisata di
daerah dengan pembangunan wisata
termasuk terkait kawasan pariwisata di
wilayah DIY.
Melakukan monitoring atas kemajuan
program/kegiatan pembangunan
sektor pariwisata di wilayah DIY.
Melakukan pengawasan peningkatan
PAD dari sektor pariwisata di wilayah
DIY.
Melakukan evaluasi atas
program/kegiatan pariwisata di
wilayah DIY.(nis@)



PERMUDAH LAYANAN PENGADUAN,
BPKP DIY LAUNCHING SI-LAPISKETAN

Selain dapat menyampaikan
keluhan, aplikasi ini juga dapat
menampung aspirasi dari seluruh
pegawai. Keluhan ataupun
pengaduan yang ingin
disampaikan tidak terbatas hanya
layanan dukungan pengawasan,
namun juga dapat berupa aduan
terkait dengan pengawasan
bahkan integritas.

TU'S CORNER

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik,
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
meluncurkan aplikasi terkait layanan pengaduan.
Bertempat di lobby kantor, grand launching aplikasi
yang dikenal dengan nama Si-Lapisketan ini,
berlangsung dengan lancar pada hari Jumat, 28 Mei
2021.
Si-Lapisketan merupakan singkatan dari Sistem
Layanan Pengaduan Praktis Ketaatan. Sistem ini
merupakan sistem aplikasi layanan pengaduan
internal yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan aplikasi ini
seluruh pegawai dapat menyampaikan keluhan-
keluhan terkait layanan internal perkantoran.

"Apa itu 
Si-Lapisketan?"
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Pegawai yang ingin menyampaikan keluhan ataupun apresiasi dan aspirasi tidak
perlu khawatir, layanan aplikasi ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Hanya
dengan mengakses link aplikasi, pelapor aduan sudah bisa menyampaikan
aduannya. Kerahasiaan identitas ini diharapkan akan membuka jalan untuk
pengelolaan layanan yang lebih baik lagi.

Namun, pengaduan yang akan diadukan melalui aplikasi juga harus didukung bukti
yang kuat. Bukti tersebut tidak harus berupa video, foto yang menggambarkan
aduan yang ingin disampaikan. Setelahnya, pelapor akan mendapatkan tiket nomor
pengaduan. Tiket nomor pengaduan ini digunakan untuk melacak sejauh mana
tindak lanjut aduan yang dilaporkan. Sehingga pelapor akan mengetahui apakah
aduan yang disampaikan telah ditindaklanjuti atau belum.

Harapan dikembangkannya aplikasi ini adalah keterlibatan pegawai yang lebih banyak
dalam pengelolaan layanan internal kantor untuk mewujudkan tata kelola yang baik. (RA)

Bagaimana sistem Si-Lapisketan?
Untuk dapat mengakses aplikasi Si-Lapisketan ini, setiap pegawai dapat
menggunakan berbagai peralatan elektronik yang terhubung dengan
internet, baik mobile phone (android dan ios), laptop maupun Personal
Computer. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur
yang baku dalam pengelolaan dan pedoman evaluasinya.
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Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, kemiskinan, dan pengangguran,
masih menjadi isu permasalahan di negeri ini. Upaya Pemerintah untuk menanganinya
tidak pernah berhenti. Dengan berbagai kebijakan dan kegiatan nasional, Pemerintah
sejak tahun 1970-an telah melaksanakan program-program pembangunan perdesaan
melalui beberapa pendekatan, dari Program P3D hingga Program PISEW sebagaimana
digambarkan berikut:

Keseluruhan program tersebut melibatkan partisipasi masyarakat, hingga saat ini beralih
menjadi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). PISEW
bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan
partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan ekonomi sosial wilayah.
Dengan PISEW diharapkan Pemerintah bersama masyarakat dapat meningkatkan dan
mengembangkan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
permukiman dalam skala perdesaan (supra desa), serta meningkatkan kualitas
permukiman perdesaan. 

Sumber: Paparan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

PISEW: PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN
BERBASIS MASYARAKAT
DIMANA PERAN BPKP?

IPP IN ACTION



Paris LC Edisi 2 Tahun 2021 | 15

Keberhasilan Program PISEW dapat diukur
dari ketercapaian indikator kinerja, baik
indikator kinerja output maupun outcome.
BPKP hadir dalam penilaian ketercapaian
indikator kinerja tersebut melalui audit
kinerja. Audit kinerja tersebut
dimaksudkan untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan atau penyelenggaraan
Program PISEW dan memberikan
rekomendasi jika dijumpai kelemahan
dalam kaitannya dengan peningkatan
efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan
program.

Peran BPKP dalam PISEW

Penilaian kinerja PISEW didasarkan pada
parameter aktivitas utama di tingkat
pelaksana kecamatan maupun provinsi
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan. Penilaian kinerja juga
dilakukan terhadap kinerja aktual terhadap
capaian indikator utama kinerja yang
terdiri dari efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program (yang meliputi
ketepatan sasaran, ketepatan jumlah,
maupun ketepatan waktu), pelaporan, dan
ketaatan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan. 

Nah yang menarik dari audit kinerja PISEW ini adalah pendekatan INTEGRATED
PERFORMANCE MODEL (IPM) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan,
kabupaten, provinsi dan pusat. Di sini BPKP melihat proses step by step dari mulai aspirasi
masyarakat hingga terlaksananya program. Tidak ada istilah program ujug-ujug datang
dan tinggal terima, namun masyarakat dilibatkan aktif dalam perencanaan dan
pelaksanaan program ini sehingga manfaat program benar-benar dirasakan dan sesuai
kebutuhan masyarakat. (nis@)



PERAN BPKP MENGAWAL
EFEKTIVITAS BELANJA

DAERAH MELALUI
EVALUASI PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH

Sobat Paris LC, mulai tahun ini setiap Perwakilan
BPKP mendapatkan amanah baru untuk mengawal
efektivitas dan efisiensi APBD melalui penugasan
evaluasi atas perencanaan dan penganggaran
pada pemerintah daerah. Penugasan tersebut
merespon kebijakan dan arahan yang dituangkan
dalam Surat Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nomor S-266.D3/I/2021 tanggal 23 April 2021
hal Petunjuk Teknis Evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021. 

Tujuan dari evaluasi adalah memberikan masukan
dan atensi kepada pemerintah daerah melalui
penilaian atas kualitas arsitektur APBD, apakah
program, kegiatan dan anggaran telah dirancang
secara efektif dan efisien untuk menghasilkan
manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
(outcome/result based). Selain itu, evaluasi
ditujukan untuk menilai keselarasan perencanaan
dan penganggaran pemerintah daerah atas
penyelenggaraan sektor-sektor strategis
pembangunan, serta memberikan saran perbaikan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perencanaan dan penganggaran pemerintah
daerah. Alhamdulillah, Perwakilan BPKP DIY telah
merealisasikan evaluasi pada tiga pemerintah
daerah yaitu Pemda DIY, Kabupaten Gunungkidul,
dan Kabupaten Klaten.
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APD HOTSPOT
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Ruang lingkup evaluasi meliputi sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
program, kegiatan dan sub kegiatan OPD, serta rincian anggaran. Sedangkan untuk objek
evaluasi, pada tingkat sasaran strategis pemerintah daerah, evaluasi dilakukan atas
seluruh sasaran strategis pemerintah daerah. Sementara pada tingkat OPD evaluasi
dilakukan atas OPD yang berperan penting dalam mencapai sasaran strategis pemerintah
daerah yang terkait dengan urusan bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan
kemiskinan, pemulihan ekonomi, dan pariwisata termasuk Inspektorat dan OPD yang
menangani urusan perencanaan daerah.  Ya, untuk sekalian untuk melihat bagaimana
penanganan Covid dan pemulihan ekonomu juga kan Sobat.

Evaluasi menghasilkan beberapa catatan
penting antara lain simpulan dan
permasalahan atas efektivitas dan efisiensi
anggaran, misalnya sasaran/program/
kegiatan/sub kegiatan masih memerlukan
perbaikan, adanya anggaran belanja yang
tidak efektif. Tapi di sisi lain hasil evaluasi
juga memotret adanya praktik-praktik yang
baik yang dapat dijadikan better practices
bagi pemda lain serta memberikan saran
rekomendasi perbaikan bagi pimpinan OPD
terkait. 
Semoga hasil evaluasi bermanfaat bagi
pemda khususnya manfaat yang sebesar-
besarnya masyarakat ya Sobwas. (tin)

Evaluasi dilakukan merujuk pada Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
dengan langkah-langkah yang meliputi
pengumpulan data, analisis data melalui
desk evaluation, serta wawancara dan
konfirmasi data melalui field evaluation atau
media lainnya. Data-data yang digunakan
dalam pelaksanaan evaluasi ini diperoleh
melalui dokumen RPJMD, RKPD, APBD,
APBD-P, Renstra, Renja, Perkin, DPA, dan
DPPA. Cukup banyak dan komprehensif ya.

Contributor Quotes

“Your comfort zone is a place where
you keep yourself in a self-illusion

and nothing can grow there but your
potentiality can grow only when you

can think and grow out of that
zone.” 

 ―  Rashedur Ryan Rahman 
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AN'S COLUMN

REVIU TATA KELOLA 
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) :

 S ISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) KAMIJORO

Sobat Paris LC.... Memasuki triwulan II tahun 2021
ini, salah satu penugasan Bidang Akuntan Negara
adalah melakukan reviu tata kelola PSN SPAM
Kamijoro. SPAM Regional Kamijoro (Bantul, Kulon
Progo) berada di Sungai Progo yang secara
administrasi masuk dalam wilayah Desa Tuksono,
Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

SPAM Kamijoro yang mempunyai kapasitas
sebanyak 475 liter per detik ini merupakan suatu
sistem pengelolaan air minum untuk pemenuhan
kebutuhan air minum yang berada pada wilayah
pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu dan Kawasan Khusus Kulon Progo (KAPET
Kulon Progo) yaitu meliputi Kawasan Bandara
Internasional Baru Yogyakarta (Yogyakarta
International Airport atau YIA) dan pengembangan
Kawasan Ekonomi Strategis yaitu Pelabuhan Laut
Tanjung Adikarto dan Industri Pasir Besi.
Direncanakan pengambilan air baku SPAM
Kamijoro dari Sungai Progo dengan memanfaatkan
Bendung Kamijoro yang terletak di Pajangan,
Kabupaten Bantul.

Air baku tersebut ditransmisikan
ke unit produksi yang selanjutnya
ditransmisikan ke wilayah
pelayanan untuk pemenuhan
kebutuhan air minum Kawasan
Bandara Internasional dan
Kawasan Ekonomi Strategis
Sentolo.
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Pembangunan SPAM Kamijoro diharapkan
mempunyai berkontribusi besar dalam pembangunan
negara. Selain sebagai sumber air irigasi untuk
meningkatkan intensitas tanam, memasok kebutuhan
air baku, pengendalian banjir dan energi (PLTA),
bendungan juga dapat menjadi ikon atau landmark
kawasan, sehingga mampu membangkitkan destinasi
wisata baru dan memicu pertumbuhan ekonomi
lokal.

Reviu yang dilakukan oleh Tim Perwakilan BPKP DIY
adalah untuk memperoleh gambaran dan identifikasi
permasalahan serta solusi atas kelancaran,
akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN
sebagai bagian dari pengawasan tata kelola PSN
sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Terdapat 13 (tiga belas) aspek yang menjadi ruang
lingkup reviu, yaitu: aspek persiapan proyek, aspek
penyediaan lahan proyek, aspek tata ruang, aspek
pendanaan proyek, aspek jaminan pemerintah, aspek
perijinan/non perijinan, aspek pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, aspek pengutamaan
penggunaan komponen dalam negeri, aspek
pelaksanaan pembangunan fisik proyek, aspek
pengawasan, pengendalian proyek, aspek regulasi
proyek, aspek cipta kerja proyek, dan aspek
pemanfaatan proyek. 

BPKP mengambil peran penting dalam pengawasan
tata kelola percepatan pelaksanaan PSN agar dapat
berhasil sesuai dengan tujuan meningkatkan
pertumbuhan perekonomian Nasional. BPKP Hadir
Bermanfaat.... (Hani).



INVESTIGASI IN SIGHT
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Setiap organisasi baik Pemerintah maupun Swasta memiliki risiko terjadinya fraud
(kecurangan). Fraud merupakan perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan
cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan
perundangan yang berlaku. Salah satu contoh perilaku fraud adalah korupsi.

Pengendalian terhadap fraud dapat dilakukan melalui penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik, penguatan struktur dan fungsi pengendalian intern. BPKP
mempunyai sebuah program pengendalian yang bernama Fraud Control Plan (FCP) yang
dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah,
menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kemungkinan terjadinya
korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut
dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Atribut FCP terdiri dari Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Manajemen
Risiko Fraud, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem
Pelaporan Kejadian Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada Pihak Eksternal,
Prosedur Investigasi, dan Standar Perilaku dan Disiplin.
Ada beberapa tahapan dalam menerapkan FCP, yaitu kegiatan sosialisasi, diagnostic
assessment, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta monitoring tindak lanjut.

Nah, pada triwulan II tahun 2021 Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY melakukan
kegiatan Sosialisasi dan Diagnosstic Assessment Fraud Control Plan pada RSUD Sleman.
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Pelaksanaan Program Evaluasi Sepuluh Atribut FCP

Kegiatan sosialisasi FCP bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan
organisasi dan semua unsur yang memiliki kepentingan dalam organisasi
BUMN/BUMD/BLU/BLUD/B tentang pentingnya memiliki strategi cegah dan tangkal,
deteksi dan respon fraud pada organisasi serta mendorong pimpinan organisasi untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan FCP pada organisasinya. 

Lalu apa yang dimaksud dengan Diagnostic Assessment (DA FCP)?
Diagnostic Assessment merupakan kegiatan evaluasi awal yang dilakukan sebagai
langkah awal dalam melakukan perbaikan pada area/bidang dari atribut FCP dalam suatu
organisasi yang masih memerlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur, serta
perbaikan kelemahan atas ketahanan organisasi terhadap fraud. Inti dari pelaksanaan
diagnostic assessment adalah penilaian sepuluh atribut FCP yang dilakukan melalui
pelaksanaan Program Evaluasi. Selain itu, untuk mendukung evaluasi atribut Manajemen
Risiko, tim perlu melakukan identifikasi risiko fraud melalui pelaksanaan Fraud Risk
Assessment.

Pengujian Eksistensi dilakukan untuk memperoleh simpulan atas keberadaan atribut FCP
pada organisasi, melalui reviu dokumen dengan didukung oleh bukti berupa dokumen
dalam bentuk SK/Charter/Laporan/SOP dan sebagainya.

Pengujian Implementasi dilakukan untuk memperoleh simpulan atas implementasi
sepuluh atribut FCP yang secara dokumen telah terbukti eksistensinya melalui tahapan
pertama. Simpulan atas implementasi FCP dilakukan dengan metode kuesioner,
wawancara, reviu proses bisnis (observasi), serta pencarian informasi melalui sumber-
sumber lain. Validasi merupakan tahapan tambahan yang dapat dilaksanakan apabila tim
merasa memerlukannya
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Pelaksanaan Fraud Risk Assessment
Fraud Risk Assessment (FRA) atau penilaian risiko fraud merupakan sebuah proses yang
dinamis dan dilakukan secara berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko fraud
yang relevan dengan organisasi.
Tujuan FRA adalah mengidentifikasi risiko fraud dalam suatu entitas/organisasi, menilai
kemungkinan terjadi (likelihood) dan dampaknya (impact), mengevaluasi aktivitas
pengendalian fraud yang sudah ada, dan mengembangkan mitigasi atas risiko-risiko
fraud tersebut.
DA FCP ini akan menghasilkan simpulan kelebihan dan kekurangan atas sepuluh atribut
FCP dan identifikasi atas area-area yang masih memerlukan penyempurnaan untuk
penguatan pengendalian intern dan tata kelola dalam rangka pengendalian fraud
perusahaan (Area of Improvement). (-L14-)
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PIBR sesuai Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2018 didefinisikan sebagai sebuah metodologi
yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang
memungkinkan audit intern memberikan keyakinan kepada pimpinan organisasi bahwa
proses manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan efektif berkaitan dengan risiko
yang dapat diterima (risk appetite). BPKP menyusun model penerapan PIBR sebagai
acuan bagi APIP K/L/Pemda dalam membangun PIBR serta untuk meningkatkan
kapabilitas pengawasan instansi pemerintah. Pendekatan IACM mensyaratkan bahwa
salah satu infrastruktur yang harus dibangun APIP untuk memenuhi level 3 Kapabilitas
APIP adalah disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. 

MENUJU LEVEL 4
KAPABILITAS APIP

DENGAN PIBR:
KENAPA TIDAK?

P3A BACKYARD

Jika di edisi pertama tahun 2021 kita membahas Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko (PPBR), maka pada edisi kali ini, kita membahas lebih jauh mengenai gambaran
umum Pengawasan Intern Berbasis Risiko atau yang disingkat dengan PIBR. PPBR masih
sebatas tahap perencanaan yang disusun berdasarkan risiko dengan mempertimbangkan
manajemen risiko auditan atau faktor risiko yang lain. Adapun PIBR sejak awal disusun
telah menetapkan tingkat kematangan manajemen risiko (MR) organisasi oleh APIP. Pada
tahap perencanaan hingga pelaksanaan PIBR menerapkan pendekatan berbasis risiko.

Nah, tentunya APIP tidak boleh berpuas diri sampai titik ini saja. Untuk dapat memenuhi
karakteristik level 4 dan memberik nilai tambah kepada pencapaian tujuan pemda maka
APIP juga harus menerapkan pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan risiko.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP, maka penerapan PIBR oleh APIP
menjadi sebuah keharusan.

Tahap pertama, APIP melakukan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko
unit organisasi;
Tahap kedua, APIP menyusun audit universe (daftar obyek audit potensial),
memperoleh peta risiko seluruh OPD (auditable unit), menetapkan skala prioritas
auditable unit, dan menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko; dan
Tahap ketiga, APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko, memperoleh umpan
balik hasil pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan.

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam mengiplementasikan PIBR, yaitu:
1.

2.

3.
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Pada tahapan pertama, APIP melakukan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko
(MR). Penilaian atas tingkat kematangan penerapan MR merupakan tahap krusial untuk
menentukan pendekatan yang digunakan dalam tahap perencanaan PIBR. Tingkat
kematangan MR meliputi initial, repeatable, defined, managed, dan optimised. 
Penilaian tingkat kematangan risiko pada organisasi juga dapat dilakukan dengan cara
self assessment menggunakan kuesioner 15 pernyataan. Pemberian skor adalah interval
0-2, dimana skor 0 adalah belum dilaksanakan, skor 1 hanya sebagian pernyataan yang
dilaksanakan, dan skor 2 untuk sepenuhnya dilaksanakan. Adapun 15 pernyataan
diuraikan sebagai berikut:

Hasil self assessment memberikan gambaran tingkatan maturitas risiko sebagai berikut:
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Pada tahap kedua, APIP menyusun audit universe (daftar seluruh kemungkinan audit yang
dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (auditable unit)) berdasarkan risk register yang
telah dinilai tingkat kematangannya pada tahap pertama. Berdasarkan register risiko yang
disusun oleh unit kerja atau organisasi serta diintegrasikan dengan audit universe, APIP
menentukan risiko-risiko yang dipilih untuk diaudit. Pada tahap kedua ini, akan dihasilkan
perencanaan pengawasan tahunan yang telah mempertimbangkan tingkat kematangan
manajemen risiko organisasi. Perencanaan pengawasan dilakukan dengan tetap
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Pada tahap terakhir, tahap ketiga, setelah perencanaan pengawasan tahunan disusun,
APIP melaksanakan audit individual. Tujuan pengawasan individual adalah memberikan
keyakinan memadai bahwa risiko-risiko pada auditi telah dikelola sampai dengan tingkat
yang dapat diterima. Hasil dari pelaksanaan pengawasan yang disampaikan dalam bentuk
laporan hasil pengawasan, menjadi umpan balik dalam menangani risiko-risiko utama
pada auditi. Setelah pelaksanaan audit selesai dilakukan, maka sebelum pembahasan
dengan auditi, APIP menyiapkan simpulan awal hasil audit yang menjelaskan efektivitas
pengelolaan setiap risiko. Pada saat pembahasan, APIP harus mencatat hasil pembahasan
mengenai tindakan yang akan dilakukan agar risiko residual yang masih di atas risk
appetite dapat berada dalam risk appetite, atau risiko-risiko akan diakhiri, ditransfer atau
dihadapi.

Jika tingkat kematangan berada pada level initial atau repeatable, APIP dapat
menjalankan peran konsultatifnya, yaitu bertindak sebagai konsultan dalam proses
pemahaman dan penerapan manajemen risiko bagi organisasi. Pada kondisi risk defined,
pelaksanaan pengawasan diawali dengan verifikasi apakah proses manajemen risiko
sudah berjalan efektif. Sedangkan pada risk managed dan optimised, APIP menggunakan
risk register yang disusun oleh manajemen. Perhatian diarahkan pada proses manajemen
risiko dan verifikasi terhadap pemantauan manajemen atas risiko-risiko kunci dalam
organisasi.

Dengan mengimplementasikan PIBR, APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang
dapat menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah, dengan cara
menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan
efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor
publik). Karenanya, PIBR merupakan suatu metodologi yang efektif dalam melakukan
pengawasan intern. Dengan PIBR, APIP juga dapat mendistribusikan sumber daya
pengawasan dengan memprioritaskan unit-unit yang memang perlu dilakukan audit
berdasarkan pertimbangan risiko yang dihadapi oleh unit kerja bersangkutan. (Ri2s)
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RAJUT
KEBERSAMAAN, 

BANGUN KREATIVITAS 
DAN SEMANGAT

KOMPETITIF

SEPUTAR HUT 38 BPKP

Euforia menyambut HUT ke-38 BPKP yang
jatuh pada tanggal 30 Mei 2021 telah
berlalu. Masih terngiang riuhnya
menyambut hari jadi BPKP. Tahun 2021
ini merupakan tahun kedua BPKP
menyambut hari kelahirannya dalam
situasi pandemi Covid-19. Ulang tahun
kali ini menjadi langkah signifikan untuk
mewujudkan semangat pengawasan
dalam rangka mempercepat pertumbuhan
ekonomi nasional, menciptakan
lingkungan kondusif dengan
menumbuhkan rasa kebersamaan,
integritas, peningkatan jiwa korsa
pegawai, semangat kerja, komitmen untuk
kompetensi, peningkatan kreatifitas dan
inovasi, serta semangat kompetitif di era
global dalam berorganisasi secara sehat.
Tema yang diusung dalam peringatan HUT
38 BPKP adalah “Orkestra-AKSI
(Akuntabilitas, Kinerja, Sinergi dan
Integritas) Pengawasan Mengawal
Indonesia Bangkit” dengan tagline “Saya
BPKP#Hadir Bermanfaat”.

Pandemi bahkan “badai mutasi” yang
melanda, khususnya panitia HUT, di tengah
hiruk pikuknya mempersiapkan rangkaian
kegiatan bukan halangan untuk terus
berkarya. Berbagai kegiatan menyongsong
HUT BPKP digelar sejak tanggal 23 April
2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Mulai
dari perlombaan dan pertandingan yang
dipandegani BPKP pusat, maupun kegiatan
alternatif yang dapat dipilih oleh unit kerja.
Teristimewa, di BPKP DIY tahun ini
kepanitiaan didominasi oleh wajah-wajah
baru para milenial yang baru bergabung di
Perwakilan BPKP DIY.



Perlombaan apa saja yang d i ikut i  o leh BPKP DIY?
Yuk k ita l ihat satu per satu!
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Lomba inovasi tentang Orkestra-AKSI
Pengawasan untuk Mempercepat
Pemulihan Ekonomi Nasional. Lomba
berupa makalah/tulisan/naskah disertai
foto dan dokumen terkait. Koordinator tim
lomba ini adalah Ilham Nurhidayat dan
Fourita Mei W.
Lomba Yel Yel, berupa video dengan tema
“Orkestra-AKSI (Akuntabilitas, Kinerja,
Sinergi dan Integritas) Pengawasan
Mengawal Indonesia Bangkit”. Koordinator
tim lomba yel-yel adalah Rohmad Adi
Siaman dan Anang Zaenuddin Alfi.
Lomba Pembaruan Logo BPKP, berupa
desain logo orisinil dari pegawai
perwakilan. BPKP DIY mengirimkan desain
logo hasil karya Ardyan Chandra.
Lomba Penerapan K3 Perkantoran, berupa
self assessment dan video penerapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perkantoran (K3P). Koordinator lomba ini
adalah Rohmad Adi Siaman dan Rikha
Aditya W.
Lomba Video Pendek dan Menulis Esai
“Saya BPKP” dilaksanakan oleh tim yang
terdiri dari Rohmad Adi Siaman, Rizky
Rusdhiani, dan Yudiyanto

Lomba Pegawai Berprestasi. BPKP DIY
mengirim tiga pegawai yaitu kategori
Jabatan Administrator/Koordinator dan
Pengawas/Sub Koordinator oleh Ilham
Nurhidayat, kategori Jabatan Fungsional
Auditor oleh Ariesanti Suryaningrum,
dan kategori Jabatan Fungsional
Tertentu lainnya dan Pelaksana oleh
Danie Yanuar. Dalam lomba ini Danie
Yanuar lolos ke tahap enam besar.
Lomba Inovasi Pembelajaran/Kreasi
Microlearning, berupa video yang
menyajikan kolaborasi keahlian dan
kreativitas nyata dan bermanfaat bagi
organisasi. Pelaksana lomba ini adalah
Anis Suryani dan tim Bidang APD. 
Lomba Desain Open Working Space
Ruang Kerja Kantor Perwakilan BPKP,
berupa konsep desain ru ang kerja. BPKP
DIY mengirimkan hasil karya tim yang
terdiri dari Deri Prasetya Imana, Intan
Windika, dan Nur Aulia.
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Lomba pengelolaan arsip antar unit kerja.
Berupa self assessment dan video
pengelolaan kearsipan di unit kerja. Dalam
lomba ini Perwakilan BPKP DIY meraih
peringkat 3, hasil persembahan tim yang
beranggotakan Niken KW, Bangun, Intan
Windika, dan Sri Indarti.
Lomba foto dan infografis tentang
Orkestra-AKSI Pengawasan untuk
Mempercepat Pemulihan Ekonomi
Nasional. BPKP DIY meraih peringkat I
lomba Fotografi hasil karya Gadis Fithri
Afiana.
Lomba cipta lagu tentang BPKP dengan
tema “Aku dan BPKP yang hadir dan
bermanfaat”. BPKP DIY mengirimkan hasil
karya Bambang Kardiono dan Rayson
Virtuosi.
Pertandingan/perlombaan olahraga dan
seni internal, terdiri dari E-Sport: Pro
Evolution Soccer (PES), Gowes Virtual 38K
(Perorangan dan Beregu), Lari Virtual 38K,
Lomba Vokal Solo (BPKP's Solo Singing
Competition), Lomba Minat dan Bakat
(BPKP’s Got Talent). Tim Paris 5,5 BPKP
DIY meraih juara 2 Gowes Virtual 38K
Beregu. Siapa anggotanya? Ya.. para
pegowes sejati Paris 5,5 yatiu Ibnu Sejati,
Setiawan Wahyudiyono, dan Vivilia Agista

Ada penghargaan lain yang juga diraih
BPKP DIY lho.. Inovasi Pengawasan
Kategori Aplikasi yaitu Si-LAPISKETAN
dan kategori Non Aplikasi KEMISAN,
serta peringkat 8 ajang Reputasi Award. 

Selain kegiatan lomba-lomba, Perwakilan
BPKP DIY juga berpartisipasi dalam
kegiatan alternatif yang selenggarakan
BPKP Pusat, yaitu kegiatan penanaman
pohon pada tanggal 18 Mei 2021 di Jalan
Kusumanegara Kota Yogyakarta, donor
darah, Medical Check Up bagi pegawai
Perwakilan BPKP DIY, “BPKP Peduli” di
Panti Asuhan Nurul Haq Madania, dan
pemberian beasiswa kepada putra/putri
THL Perwakilan BPKP DIY, serta
mengirimkan testimoni mitra kerja ke
BPKP Pusat. Disamping itu Perwakilan
BPKP DIY juga menyelenggarakan
Rakornaswasinkeubang dengan tema
"Pengawasan Sektor Pariwisata Dalam
Mendukung Pemulihan Ekonomi Daerah
Istimewa Yogyakarta" bersama Gubernur
DIY Sri Sultan HB X bertempat di
Pracimosono Kepatihan Yogyakarta,
serta acara Bincang Santai dengan
Kepala Perwakilan dengan Tema
Integritas dan Keteladanan. 



Paris LC Edisi 2 Tahun 2021 | 29

Tak  cukup lomba-lomba yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat, Perwakilan BPKP DIY
juga menyelenggarakan kegiatan lomba olah raga dan non olah raga. Lomba olah raga
terdiri dari lomba badminton, tenis meja, volley, dan tenis lapangan. Lomba non olah raga
terdiri dari lomba line dance, karaoke, tebak lagu, dan tebak gambar. Dan … juara umum
tahun 2021 diraih oleh Bagian Tata Usaha.
Pengumuman dan penyerahan hadiah lomba-lomba dilaksanakan usai upacara dalam
acara resepsi puncak acara HUT sekaligus acara perpisahan dengan Kepala Perwakilan
BPKP DIY dan beberapa pegawai yang memasuki purna tugas. Acara perpisahan digelar
dalam format ala-ala opera van java sehingga menjadi memori tersendiri untuk
mengantar pegawai memasuki purna tugas.

Akhirnya.. dibawah komando Sang Ketua Panitia HUT di BPKP DIY, M. Aziz Al Hakim
Kasubbag Keuangan BPKP DIY, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan dalam
penyelenggaraan rangkaian kegiatan menyambut HUT 38 BPKP, serta terlepas dari
menang atau kalah dalam perlombaan, apa sih kesan yang paling dirasakan khususnya
oleh segenap panitia…? Dari hasil mini interview alias tanya sana sini diperoleh simpulan
bahwa melalui partisipasi dalam rangkaian HUT BPKP tahun 2021 ini, berhasil menjaring
anak-anak muda yang kreatif dan inovatif serta memiliki keahlian masing-masing
khususnya para pegawai yang baru bergabung di BPKP DIY. Menjadi media untuk lebih
saling mengenal melalui kerjasama dalam tim. Membuktikan besarnya tanggung jawab
dalam mengemban tugas yang dibebankan kepada tim khususnya anggota panitia yang
namanya terpampang dalam SK mutasi keluar dari Perwakilan BPKP DIY. Meski sudah
harus menginggalkan BPKP DIY, namun tetap melaksanakan tugas dengan baik hingga
acara berakhir. Dan yang pasti meningkatkan kebersamaan antar pegawai. Bravo
punggawa BPKP DIY!! (rosa)
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Sudahkan teman-teman rutin melakukan Gerakan SADARI (periksa
payudara sendiri) setiap bulannya?
Perlu diketahui bahwa Kanker Payudara adalah penyebab kematian kedua pada
wanita akibat kanker, setelah kanker leher Rahim (kanker serviks). Seringnya
pasien kanker payudara datang berobat ke dokter ketika kankernya sudah
ditemukan dalam kondisi stadium lanjut. Banyak faktor yang menyebabkan kanker
lebih sering ditemukan ketika sudah masuk stadium lanjut, salah satunya adalah
kurangnya pemahaman pentingnya gerakan Sadari (Periksa Payudara Sendiri)
pada wanita, padahal hal ini cukup mudah dilakukan dan merupakan early warning
bagi kita untuk mendeteksi adanya tumor/kanker payudara.
Payudara umumnya akan terasa berbeda semasa menstruasi. Sebelum dan selama
periode ini, kebanyakan wanita merasa payudaranya semakin mengencang dan
padat. Memasuki masa menopause, payudara juga akan mengalami perubahan,
yaitu menjadi lebih kendur dan lembut.
Perubahan bentuk dan kepadatan payudara pada masa tertentu normal untuk
terjadi. Namun, mewaspadai segala bentuk perubahan yang ada itu penting karena
ini bisa menjadi pertanda dari penyakit tertentu, seperti tumor atau kanker
payudara.
Oleh karenanya, wanita perlu untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) setiap 1 bulan sekali, guna mengetahui ada tidaknya perubahan bentuk
payudara dari waktu ke waktu.

Bagaimana Cara Memeriksa Payudara?
Waktu terbaik untuk melakukan SADARI adalah seminggu setelah periode
menstruasi berakhir. Melakukan pemeriksaan pada masa menstruasi kurang
disarankan karena kadar hormon sedang berfluktuasi sehingga menyebabkan
perubahan pada tubuh, termasuk pada payudara yang menjadi lebih kencang.

DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA,
MENYELAMATKAN WANITA DARI KANKER

STADIUM LANJUT

LADIES CORNER

https://www.alodokter.com/menstruasi
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>>Saat Mandi<<
Anda juga dapat melakukan SADARI saat
mandi yang dapat dimulai dengan
mengangkat satu tangan ke belakang
kepala. Kemudian, gunakan tangan lain
yang telah dilumuri sabun untuk meraba
payudara di sisi tangan yang terangkat.
Gunakan jari untuk menekan-nekan
bagian demi bagian dengan lembut.
Lakukan hal yang sama pada payudara
satunya. Pemeriksaan SADARI saat
sedang mandi terbilang cukup efektif
karena busa sabun akan memudahkan
pergerakan tangan untuk memeriksa
benjolan atau perubahan pada payudara
dan area ketiak.

Perhatikan payudara Anda. Kebanyakan
wanita memiliki payudara yang
ukurannya tidak sama besar (payudara
kanan lebih besar atau lebih kecil
daripada yang kiri).
Berdirilah dengan posisi lengan
dibiarkan lurus ke bawah. Perhatikan
bentuk, ukuran, permukaan dan warna
kulit, juga bentuk puting payudara.
Lihatlah ada perubahan atau tidak.
Letakkan tangan pada pinggang dan
tekan kuat-kuat untuk mengencangkan
otot dada. Perhatikan payudara sambil
berkaca dari sisi kiri ke kanan dan
sebaliknya.
Membungkuklah di depan kaca, sehingga
payudara terjulur ke bawah. Perhatikan
dan raba untuk memeriksa apakah ada
perubahan tertentu pada payudara.
Tautkan kedua tangan di belakang
kepala dan tekan ke dalam. Perhatikan
kedua payudara Anda, termasuk di
bagian bawah.
Periksa apakah terdapat cairan yang
keluar dari puting Anda. 
Tempatkan jempol dan jari telunjuk Anda
di sekitar puting, lalu tekan perlahan dan
perhatikan apakah ada cairan yang
keluar. Ulangi pada payudara yang lain.

>>Di depan cermin<<
Anda bisa melakukan SADARI di depan
cermin. Anda cukup berdiri di depan kaca,
lalu buka pakaian dari pinggang ke atas.
Pastikan terdapat cukup pencahayaan dalam
ruangan, kemudian lakukan langkah berikut:
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>>Berbaring<<
Pemeriksaan SADARI juga dapat dilakukan dengan berbaring. Caranya mudah, yaitu
cukup baringkan tubuh Anda di tempat tidur atau permukaan datar lain yang nyaman,
lalu tempatkan gulungan handuk atau bantal kecil di bawah pundak.
Kemudian, tempatkan tangan kanan di bawah kepala. Lumuri tangan kiri dengan losion
dan gunakan jari tangan untuk meraba payudara kanan.
Lakukan perabaan payudara mengikuti arah jarum jam dengan gerakan melingkar.
Setelah mencapai satu lingkaran, geser jari dan mulailah kembali hingga seluruh
permukaan payudara terjamah, termasuk putingnya.
Tidak perlu terburu-buru saat melakukan pemeriksaan. Pastikan semua permukaan
payudara telah teraba dengan seksama. Pemeriksaan SADARI dengan cara berbaring ini
membuat payudara melebar sehingga memudahkan untuk diperiksa.
Saat dan setelah melakukan pemeriksaan SADARI Anda harus tetap tenang jika
mendapati adanya perubahan pada payudara. Meski harus tetap waspada, sebagian
besar perubahan fisik tidak mengarah pada kanker payudara.

>>Ini yang Harus Dilakukan jika Terdapat Perubahan pada Payudara<<
Jika ditemui adanya benjolan atau perubahan pada payudara, jangan panik karena ini
dapat disebabkan oleh banyak hal. Sebagian besar kasus pun tidak mengarah pada
penyakit yang serius. Dari 10 kasus yang ada, hanya 1 kasus benjolan yang bersifat
kanker.

Meski demikian, Anda tetap harus segera memeriksakan segala perubahan yang ada ke
dokter. Pasalnya, jika disebabkan oleh kanker, Anda harus segera mendapatkan
penanganan yang tepat.
Beberapa tanda bahwa Anda perlu segera melakukan pemeriksaan ke dokter pasca
melakukan SADARI adalah:

Adanya benjolan keras pada payudara
atau ketiak.
Terlihat adanya perubahan pada
permukaan kulit payudara, seperti kulit
menjadi berkerut atau terdapat
cekungan.
Terlihat adanya perubahan ukuran dan
bentuk payudara, terutama ketika Anda
mengangkat payudara atau
menggerakkan lengan.
Keluar cairan dari puting payudara, tapi
bukan ASI.

Keluar darah dari puting.
Terdapat bagian puting yang
memerah dan menjadi lembap, serta
tidak kunjung berubah menjadi
seperti semula.
Puting berubah bentuk, misalnya
menjadi masuk ke dalam.
Adanya ruam di sekitar puting.
Ada rasa sakit atau tidak nyaman
yang berkelanjutan pada payudara.

https://www.alodokter.com/cari-dokter
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Pemeriksaan payudara secara klinis juga mungkin diperlukan untuk menentukan apakah
benjolan dan penyebab perubahan pada payudara merupakan tanda dan gejala awal
dari kanker payudara.
Pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh dokter meliputi pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan penunjang, seperti mammogram, magnetic resonance imaging (MRI), dan
USG. Jika dari hasil pemeriksaan terdapat kecurigaan akan adanya kanker, dokter
mungkin akan menyarankan pemeriksaan biopsi.
Periksa payudara sendiri atau SADARI sebaiknya sudah dilakukan sejak usia 20 tahun
dan diperlukan pemeriksaan yang lebih sering jika usia Anda telah mencapai 50 tahun
ke atas atau jika terdapat riwayat kanker payudara dalam keluarga.
Pemeriksaan untuk mendeteksi potensi kanker juga perlu dilakukan secara teratur agar
kelainan pada payudara dapat diketahui sejak dini. (Gadis)

Yuk ladies, lakukan SADARI secara rutin. :) 

Contributor Quotes

“Every day you wake up is
another opportunity to be

a blessing to someone
else.”

— Jacqueline Wallace

https://www.alodokter.com/lindungi-dirimu-sendiri-waspadai-gejala-awal-kanker-payudara
https://www.alodokter.com/cari-tahu-penyebab-ketidaknormalan-tubuh-dengan-biopsi
https://www.alodokter.com/mendeteksi-kanker-sejak-dini
https://www.mdanderson.org/cancerwise/non-hodgkins-b-cell-lymphoma-survivor-confronts-cancer-with-faith--attitude.h00-159227301.html


Ada idiom bahasa inggris yang terkenal “put yourself in my shoes” yang artinya cobalah
untuk menempatkan diri kita pada kondisi orang lain alias mencoba berempati kepada
orang lain. Tapi kali ini bukan tentang empati yang akan kita bahas, tapi tentang sepatu
khususnya sepatu pantovel yang sehari-hari biasa Masvroh pakai ke kantor maupun
dalam acara formal lainnya.

Sebelum mengetahui jenis-jenis sepatu pantovel, kamu harus mengetahui arti dari sepatu
ini. Istilah pantovel disematkan terhadap sebuah sepatu yang memiliki model dengan
sifat formal. Hal itu menunjukan bahwa sepatu tersebut sangat cocok digunakan sebagai
pelengkap busana formal dan profesional. Kamu bisa mengandalkan sepatu ini untuk
melamar kerja, ke kantor, atau bahkan saat pernikahan.

Secara internasional, sepatu ini disebut dengan “dress shoes”. Pantovel sendiri berasal
dari sebuah kata serapan yang diambil dari Bahasa Belanda yaitu “pantoffel” yang berarti
sandal. Meski artinya sandal, jika dipadankan dengan Bahasa Inggris, pantofel sama
artinya dengan slipper. Kata slipper didefinisikan “a low shoe that can be slipped on and
off easily and usually wornd indoors” atau berarti sepatu pendek yang dapat
memudahkan keluar masuknya kaki dan biasa dipakai di dalam ruangan.

Masvroh rubric Men Cave harus paham nih jenis-jenis sepatu pantovel yang cocok untuk
dipakai ke kantor maupun acara-acara formal lainnya. Let’s check this out…..
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PANTOVEL, LET’S DRESSED
UP YOUR SHOES 

(BAGIAN 1)

MEN CAVE
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Tipe Oxford
Kalau kamu ingin mencari sepatu formal paling klasik,
jawabannya adalah oxford shoes. Kebanyakan orang
sudah mengetahui model sepatu oxford karena
desainnya yang timeless. Jadi, sepatu oxford pria
tepat untuk dibeli bagi kamu yang ingin membeli
sepatu formal untuk pertama kalinya.
Ikatan tali sepatu tertutup (closed lacing) membuat
model sepatu ini tidak begitu lentur. Namun justru ini
yang membuat oxford shoes menjadi lebih formal
dibanding yang lainnya. Coba pilih oxford shoes
dengan kualitas terbaik agar lebih awet saat
digunakan.

Tipe Wingtip
Sepatu model ini tidak seformal oxford shoes, tapi
masih bisa memberikan kesan berkelas bagi
penggunanya. Tentu karena adanya detail pointed
toecap berbentuk “M” atau “W” yang dimiliki sepatu
ini yang masih memberikan kesan formal. Coba pilih
sepatu berwarna cokelat yang tidak kalah versatile
dan dapat dengan mudah dipadukan dengan pakaian
kamu.

Tipe Derby
Jika sebelumnya ada oxford shoes yang sebaiknya
hanya dipakai untuk acara formal saja, kali ini ada
model derby shoes. Sepatu ini desainnya tidak jauh
berbeda dengan model sebelumnya. Bahkan
kebanyakan orang sering tertukar membedakan
antara satu dengan lainnya. Perbedaannya ada pada
ikatan tali sepatu terbuka (open lacing) khas derby
shoes.
Ikatan tali sepatu yang terbuka ini memberikan kesan
fleksibel, tapi sedikit kurang formal. Jadi tepat
digunakan untuk kamu yang ingin menggunakannya
dengan gaya smart-casual.
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Tipe Brogue
Jenis sepatu formal yang satu ini sebenarnya dapat
kamu temukan pada oxford dan derby. Karena brogue
shoes berkaitan dengan ciri khas aksen dekorasi
perforasi pada sepatu formal. Ada fungsi unik dalam
brogue shoes, lubang-lubang pada sepatu ini
berguna untuk membantu mengeluarkan air pada
sepatu.
Namun saat ini manfaatnya lebih dari itu karena
dapat membuat sepatu kamu lebih stand out dan
berkarakter berkat detail yang dimilikinya. Untuk
tingkatan formalnya, brogue shoes tidak seformal
oxford shoes. Biasanya sepatu ini lebih pas digunakan
untuk ke kantor.

Tipe Monkstrap
Mencari sepatu formal yang lebih trendi dan stylish?
Coba tengok model monk strap. Perbedaan yang
paling mencolok dengan model-model sebelumnya
ada pada tali kulit bahu pengikat sepatu yang cukup
lebar. Itulah alasan sepatu ini diberi nama “strap”
yang berguna untuk mengencangkan sepatu. Strap
tersebut ada yang memiliki satu atau dua tali bahu.
Keduanya sama-sama dapat dipakai pada acara
formal dan smart-casual. Penampilan kamu pun akan
meninggalkan kesan gaya ala Eropa yang kuat ketika
memakai monk strap. 

Bersambung edisi 3, 2021......stay tune (Zain)

menfesyen.com

review.bukalapak.com

credit picture by:

Contributor Quotes

"Ilmu tanpa akal ibarat seperti
memiliki sepatu tanpa kaki. Dan
akal tanpa ilmu ibarat seperti
memiliki kaki tanpa sepatu. "

— Ali bin Abi Thalib



HOW TO ASK FOR 
AND 

GIVE ADVICE OR SUGGESTION?

ENGLISH CORNER

What do you think I should do?
Please tell me, what should I do?
What do you suggest?
What do you advise me to do? 
If you were me what would you do?
Can you give me some advice about it?
Do you have any ideas?
Will you give me some suggestion, please?
If you were me, what would you do?
etc.

In daily activity, we   often encounter various problems and sometimes we need advice
or suggestion from others to solve those problems. On the other hand, sometimes we
are also asked for advice or suggestion by others.
It is easy for Indonesians to ask for advice or suggestion from others in Indonesian.
So how about in English?

There are various kinds of phrases or sentences pattern in English that can be used
to ask, give, receive, and refuse advice or suggestion to someone. We often find this
phrases or sentences pattern in daily conversation. However, in English there are
separate rules when we want to advice or suggest others or ask for advice or
suggestion from others. 

Therefore, on this occasion we will discuss examples of conversations asking for and
giving advice or sugguestion in English. 
To ask for advice or suggestions in English, we can use the commonly used patterns
as follows:

All of those questions can be answered in various ways. According to the article on
www.englishlive.ef.com entitled “5 Simple ways to give advice in English”, there are
five simple ways to give advice or suggestions in English, (1) use a modal verb, (2)
make it into a question, (3) put yourself in the person’s position, (4) make a
suggestion, and (5) advise in a stronger way.
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http://www.englishlive.ef.com/
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Use a Modal Verb
We can use the modal ‘should’ and ‘ought to’ to give advice or suggestions in English.
The structure to give advice or suggestions with ‘should’ and ‘ought to’ is Subject +
should/ought to + Verb1.
Both mean the same thing but work in slightly different ways. Some examples of
suggestions with ‘should’ and ‘ought to’ are following:

Make It Into a Question
We can use a question to make a less direct recommendation. We can use ‘why don’t
you’ and ‘how about’, some examples below:

The structure to give advice or suggestions with ‘why don’t you’ use an infinitive
without ‘to’ and advice or suggestions with ‘why don’t you’ we use a gerund after it.

If I were you, I would enjoy my work.
If I were you, I would make that appointment right now.
If I were you, I would take care of him.

Put Yourself in the Person’s Position
Sometimes you need to imagine yourself in someone else’s situation or
circumstances when you are asked for advice or suggestions.
“If I were you” is used when giving advice about what you would do in the same
situation as the other person.
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You had better go to the doctor now. If you don’t go to the doctor immediately,
your life is in danger!.
You had better not forget to pay the electricity bill. If you forget, your home will be
black out!.

Advise in a Stronger Way
These examples have the same basic advice message, but ‘had better’ is a bit
stronger. It includes the idea of a warning: something bad will happen if you do not
follow my advice. Let’s look at some examples below:

We use an infinitive after ‘better’ to explain our advice and add ‘not’ after ‘better’ to
make the sentence negative. ’You had better’ can be contracted to become ‘You'd
better’ This is correct grammar, and very common in speaking. Some native speakers
say, ‘You better’ but this is incorrect. 
So, now you know how to ask for and give advice or suggest in English. Easy isn’t it?
Let’s try guys! -V.ra-

Source : 
www.englishlive.ef.com “5 Simple ways to give advice in English”
picture by www.google.com

I would suggest taking a vacation for a
while.
I would suggest improving your work steps.
I would recommend cleaning the backyard.
I would recommend doing the homework
immediately.

Make a Suggestion
A suggestion or recommendation is another
good way of giving advice that isn’t to direct.
Some Example of suggestions are:

The structure to give advice or suggestions with
‘suggest’ and ‘recommend’, use ‘verb+ing’ after
‘suggest’ or ‘recommend’ to explain your advice
to the listener. To make these negative, put ‘not’
before your ‘verb+ing’.

http://www.englishlive.ef.com/
http://www.google.com/


...Pegawai Baru...
Sutaa’at dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Tarcicius Harjuno Sigit Nugroho dari Perwakilan BPKP
Provinsi Banten
Aprinia Sholikhatun Nisa dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Tenggara
Dewi Asih Kurnia dari Pusinfowas BPKP
Rizka Choirunnisa dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat
Dyah Qonita Estymilla dari Perwakilan BPKP Provinsi NTB
Dedi Fafanto dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan
Winata Masniari Samosir dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara

Evi Anggraini Soeryanti Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
M Miftachul Arifin Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo
Dalhar Shofiansyah Perwakilan BPKP
Kalimantan Tengah
Warsita Perwakilan BPKP
Kalimantan Tengah
Arief Prabowo Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku
Sri Maryanti Deputi Bidang
Perekonomian
Edhy Santoso Perwakilan BPKP
Provinsi NTT
Tinny Sumartini Perwakilan BPKP
Provinsi Banten
Yohanes Yuli Ari Wibowo Perwakilan
BPKP Provinsi NTB
Kartika Asri Deputi Bidang Investigasi
Ivone Noor Rizky Inspektorat

PISAH SAMBUT PEGAWAI

Elisabeth Ambar Anindita Deputi
Bidang Investigasi
Dwi Atmoko Deputi Bidang
Investigasi
Wahyujati Aryono Widi Deputi
Bidang Akuntan Negara 
Redjo Eko Warsito Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat
Eko Nurcahyani Deputi Polhukan
PMK
Nila Putri Nur’aini Deputi Polhukam
PMK
Titik Dyah Retnaningsih Deputi
Polhukam PMK
Soeatmi Hariyati Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat
Agus Subiyantoro Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat
Muhammad Yasril Friandi
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Tengah
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...Pegawai Mutasi...



Sebut aku BPKP
Mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan
Aku sedang berubah Aku sedang berbenah
Menjadi darah perubahan yang menggenggam lintas sektoral
Bergerak bersama-sama bersinergi dan bersatu
Aku akan menjadi mata dan roda gerak pengawasan pemulihan ekonomi
nasional
Memperbaiki tata kelola negeri
Supaya engkaulah yang setiap saat bisa bertanya kepadaku
Wahai Presiden Republik Indonesia, percayakan padaku
Kita akan bisa mengatasi semuanya bersama

Jika saja aku mampu bertanya padamu
Buah manakah yang busuk itu?
Apakah dia yang bernama pembangunan terhambat?
Lalu batang rusak mana yang kau maksud?
Apakah dia yang bernama korupsi? 
Saat ini bukanlah saatnya bermain sesuka hati 
Bergerak kesana kemari namun tidak menyalurkan nutrisi
Tenanglah, tenanglah
Aku akan segera berubah dan berbenah
Menjadi tangan perubahan yang menggenggam yang lain
Sebut aku BPKP, Sebuah akar perubahan dari pohon kemerdekaan Indonesia

“SEBUAH AKAR POHON KEMERDEKAAN”
OLEH RAYSON VIRTUOSI

Dengarlah dengarlah kita adalah satu
Genggamlah genggamlah bersama
Kita mencipta buah yang manis untuk rakyatku Indonesia

PUISI
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Lirik pada Musikalisasi
Puisi BPKP

Juara I Lomba Dalam
Rangka HUT RI-76
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