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LC Sharing Session

The Voyage in Reaching Dreams
Hai Sobat Paris-LC. Tiap orang pasti punya
impian, namun untuk meraih impian tersebut
bukanlah hal yang mudah, banyak ikhtiar yang
harus diupayakan. Nah pada kesempatan library
café kali ini, kita mendapatkan kesempatan
sharing session dari tiga sobat Paris LC yang
mendapatkan amanah baru dan meninggalkan
BPKP DIY. Siapa sajakah sosok Sobat kita?
Yang pertama, Ilham Nurhidayat, promosi
mendapat amanah sebagai Kepala Perwakilan
BPKP NTB. Yang kedua, Heru Setiawan,
mendapatkan beasiswa S2 di Universitas
Andalas. Yang ketiga, Setya Pramana,
berkesempatan mendapatkan beasiswa S2
Universitas Gadjah Mada.

Ketiga sobat kita tersebut berbagi tips dan triks
bagaimana meraih impian mereka dalam
meningkatkan kapasitas diri dengan terus
bersemangat belajar dan berjuang mewujudkan
impian. Apa saja tips dan triks yang dibagi? Yuk
kita simak Sharing Session bertajuk “The Voyage
in reaching dreams”.

Beberapa hal penting yang menjadi poin sharing
session  adalah bagaimana perlunya life goal,
memiliki impian (dreams), meyakini (believed)
dan berjuang mewujudkan (achieved) impian-
impian terbaik dalam hidup kita. 01PARIS LC EDISI 3 TAHUN 2021

Life Goal
Pernahkah Sobat mendengar istilah life
goal? Tentu mayoritas pernah
mendengar, mengetahui, memahami
bahkan sudah menentukan, atau justru
kini sudah memilikinya? Life goal
merujuk kepada kondisi ideal yang
paling kita inginkan. Berbeda dengan
cita-cita, life goal lebih mengarah
kepada kondisi dimana kita benar-
benar akan merasa puas dalam
menjalani hidup jika sudah mencapai
titik tersebut. Menariknya, life goal
tidak sekedar bicara tentang materi
atau karir, ada kalanya dapat berwujud
sebuah kemudahan dalam menikmati
sesuatu yang diinginkan, hidup
nyaman, tenang dan sebagainya.
Pertanyaannya, kapan kita harus punya
life goal? Tidak ada rumusan pasti di
usia berapa kita harus punya life goal.
Tentu, idealnya semakin cepat
mengetahui apa yang menjadi tujuan
hidup, kita akan semakin mudah
menentukan strategi untuk berusaha
mencapai kondisi paling ideal yang
dinginkan dalam hidup ini.
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Sebagai catatan, terkadang meski kita telah
berhasil meraih cita-cita, belum tentu
dikatakan kita telah berhasil meraih life
goal. 
Sebagai contoh, banyak orang yang berhasil
mencapai posisi jabatan strategis atau
puncak karir namun merasa belum cukup
bahagia ketika menjalani hidup, karena
keberadaan dan kehadirannya belum dapat
memberikan manfaat yang seluas-luasnya
bagi banyak orang di sekitarnya. Salah satu
petuah bijak adalah “Sebaik-baiknya
manusia adalah mereka yang bisa
memberikan manfaat kepada manusia
lainnya” (Khoirunnas anfauhum linnas).
Apakah ini yang menjadi life goal sobat
semua? Tentu sobat masing-masing yang
bisa menjawabnya dan semua tentu telah
memiliki life goal terbaik menurut perspektif
masing-masing.

Apa itu Dream, Believed and Achieve
(Make it Happen)?
Dream dimaknai sebagai mimpi, impian,
atau cita-cita yang diharapkan dapat
terwujud di suatu saat nanti. Pada kondisi
tertentu, impian seseorang mungkin
terdengar bagi orang lain sesuatu yang
muluk-muluk atau terlalu mustahil. Namun,
sangat wajar apabila sepanjang manusia
hidup tentu memiliki keinginan di masa
depan. Itulah mengapa manusia bertahan
hidup karena masih memiliki ”dream”.
Believe berarti percaya atau yakin.
Keyakinan diri muncul dari keimanan
kepada Tuhan YME dan kepercayaan diri
atas kemampuan dan potensi diri. Dengan
adanya ”believe” di dalam hati, kita dapat
memupuk harapan bahwa ”dream” kita
adalah tepat dan dapat diraih dan menjadi
kenyataan.

Achieve (Make It Happen) berarti meraih
atau mewujudkan impian. Untuk
mewujudkan impian yang kita percayai
adalah sebuah kebaikan, tentu kita harus
berusaha dan berjuang meraihnya. Ada
pepatah mengatakan bahwa iman tanpa
adanya aksi (perbuatan) adalah sia-sia,
sehingga perlu ada aksi untuk mencoba
dan terus berjuang hingga impian yang kita
miliki jadi kenyataan bukan hanya sekadar
angan-angan.

Kesuksesan (Keberuntungan):
Pertemuan antara Persiapan dan
Kesempatan
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi
kesuksesan seseorang. Dari sekian banyak
faktor, salah satunya adalah
keberuntungan (orang jawa sering
menyebutnya dengan istilah “Bejo”).
Namun yang perlu digarisbawahi adalah
keberuntungan disini bukan keberuntungan
yang datang secara tiba-tiba, bukan cuma
secara kebetulan, namun karena ada faktor
persiapan luar biasa yang telah dijalani
selama ini. Maka, tak mengherankan jika
Anthony Robbins, seorang motivator dunia
pernah mengatakan bahwa “What is LUCK?
Luck is when preparation meets
opportunity!”. Apakah keberuntungan itu?
Keberuntungan adalah pertemuan antara
persiapan dan kesempatan. Itulah
keberutungan!
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Intinya, keberuntungan terkadang harus
dibantu dengan adanya persiapan dan
perjuangan. Inilah yang juga kita saksikan
pada banyak figur-figur terkenal seperti
atlit, artis, bintang film, politisi, pebisnis
dan juga para birokrat profesional yang
sering kita anggap bernasib baik (bejo).
Kebanyakan dari mereka akan
menceritakan bagaimana susah payahnya
perjuangan mereka untuk mempersiapkan
diri sehingga pada saat ‘pintu kesempatan’
datang, mereka siap dengan semangat
menyongsong keberuntungan atau
kesuksesan tersebut. 

Persiapan (preparation) merupakan
manifestasi riil dari sebuah IKHTIAR dan
kesempatan (opportunity) muncul berkat
adanya DOA. Kesuksesan atau
keberuntungan merupakan pertemuan
antara IKHTIAR dan DOA. Ikhtiar dapat
dilakukan melalui berbagai upaya. Salah
satu yang jamak dilakukan adalah belajar
dan belajar terkait hal-hal positif dan
bermanfaat serta mengembangkan potensi
dan kompetensi melalui berbagai cara
salah satunya adalah dengan mentoring
dan coaching. Adapun kesempatan bisa
datang berkat adanya dukungan dan doa
restu orang tua, doa dan dukungan anak
istri suami, orang lain secara diam-diam
mendoakan kita, buah kebaikan kedua oang
tua yang berbuat kebaikan dan kemudahan
bagi anak-anaknya, serta buah amal
kebaikan dan ridho dari Tuhan YME.
Jadi Intinya “Ketika kita mempersiapkan
diri, kemungkinan besar kita diberikan
kemudahan meraih keberhasilan ketika
kesempatan itu datang”.

Memaknai Kesuksesan?
Banyak ragam orang memaknai kesuksesan
dalam kehidupannya. Hal ini tergantung
dari life goal yang dimilikinya. Kesuksesan
merupakan kesempatan lebih luas untuk
dapat memberi kebermanfaatan.
Kesuksesan dalam bentuk peningkatan
karir dan jabatan semestinya dimaknai
sebagai media atau kesempatan yang lebih
luas untuk dapat memberikan pelayanan
terbaik pada stakeholder kita (Leadership is
an opportunity to serve). Selain itu, satu hal
yang perlu diingat bahwa Before you are a
leader, success is all about growing
yourself. When you become a leader,
success is all about growing others.

Nah Sobat Paris-LC, gimana? Semoga
sharing session ini dapat menginspirasi
sobat semua untuk terus semangat
berikhtiar meraih impian ya. (nis@)



Pandemi COVID-19 masih melanda
Indonesia hingga saat ini. Hingga kini
Indonesia masih menerapkan kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat atau PPKM. Kebijakan PPKM ini
sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak
awal Januari 2021. Kegiatan pembatasan
ini dimaksudkan untuk membendung laju
kenaikan angka positif Covid-19. Melalui
PPKM, Pemerintah menerapkan aturan
pembatasan dalam perjalanan baik melalui
darat, laut maupun udara.
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TU's Corner
HADAPI  PANDEMI ,  

BPKP DIY BAGIKAN SUPLEMEN 
UNTUK LINDUNGI  PEGAWAI

Kebijakan PPKM sendiri secara khusus
dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Imendagri) dan selalu disesuaikan
dengan kondisi pandemi. Imendagri untuk
PPKM wilayah Jawa dan Bali yang berlaku
kini adalah Imendagri nomor 60 tahun
2021 yang berlaku mulai tanggal 16
November s.d 29 November 2021, dimana
untuk 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
berada pada level 2. Langkah tegas yang
diambil oleh Pemerintah Indonesia ini
tentu juga harus didukung dari berbagai
elemen pemerintahan hingga masyarakat.
Dengan turunnya level PPKM Provinsi DIY
dari level 3 ke level 2, bukan berarti kita
lantas melonggarkan protokol kesehatan.
Terinfeksi Covid-19 masih menjadi risiko
melekat bagi pegawai yang bekerja di
lapangan. Dan hal tersebut masih
memerlukan perhatian khusus bagi
masing-masing instansi terhadap risiko
tersebut.

Penugasan pengawasan yang tetap berjalan
semasa pandemi ini, tentunya sangat
berisiko bagi auditor di lingkungan BPKP D. I.
Yogyakarta pada saat penugasan di
lapangan. Namun, pandemi ini tidak
menghalangi rutinitas pekerjaan baik selama
di lapangan maupun di lingkungan kantor. 

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta memitigasi risiko terinfeksinya
pegawai dengan membagikan suplemen
penambah daya tahan tubuh dan masker
kepada seluruh pegawainya. Didahului
pembagian masker, kemudian diikuti dengan
pembagian hand sanitizer dan multivitamin.
Dengan dibagikannya pelindung dan
penambah daya tahan tubuh ini, diharapkan
dapat melindungi karyawan BPKP D. I. dari
paparan virus Covid-19. 

Auditor Perwakilan BPKP DI Yogyakarta tetap
harus bersikap profesional dalam mengawal
akuntabilitas keuangan negara dan daerah di
masa pandemi. Beberapa penugasan
dilakukan secara daring, namun jika
dibutuhkan, maka para pegawai yang
ditugaskan akan langsung turun ke lapangan
untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
(RA)



Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan
suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa
pendidikan suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Oleh karena itu jaminan
atas pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah adalah hak
bagi setiap warga negara. Dalam studi yang dilakukan oleh UNICEF yang berjudul Global
Initiative on Out of School Children: Indonesia case study 2015, faktor yang menyebabkan
anak putus sekolah adalah daerah tempat tinggal yang terpencil, kemiskinan, serta belum
optimalnya sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. RPJMN RI tahun 2020 s.d
2024 juga menyebutkan bahwa pada tahun 2018 masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18
tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (Anak Tidak
Sekolah/ATS). 

Pada tahun 2014 pemerintah presiden jokowi meluncurkan Program Indonesia Pintar
(PIP) yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini menyasar
masyarakat usia sekolah, mulai 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak
mampu. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga
miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat
pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak
Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta
kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik
dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah
agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya
personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Lalu bagaimana peran BPKP dalam mengawal Program Indonesia
Pintar (PIP) ini??

IPP in Action
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PIP (PROGRAM INDONESIA PINTAR)  
HARAPAN BARU PEMERATAAN PENDIDIKAN

INDONESIA



Tim Kemendikbud melakukan evaluasi
pada jenjang pendidikan dasar (SD dan
SMP) dan pendidikan menengah (SMA dan
SMK) di wilayah Kota Yogyakarta serta
pendidikan tinggi di Universitas Negeri
Yogyakarta. Untuk tim Kemenag
melakukan evaluasi pada jenjang
pendidikan dasar (MI dan MTs) dan
pendidikan menengah (MA) di wilayah
Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.
Evaluasi Program Indonesia Pintar
dilakukan atas penetapan penerima PIP
dan penyaluran bantuan pendidikan pada
tahun 2021 cut off 30 Juni 2021. 
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Pada bulan Agustus tahun 2021, BPKP
telah melakukan Evaluasi atas Program
Indonesia Pintar (PIP) serempak di seluruh
Indonesia. Tim BPKP Perwakilan DIY juga
tidak ketinggalan ikut andil dalam
pelaksanaan evaluasi program ini dengan
menerjunkan dua tim yaitu tim
Kemendikbud dan tim Kemenag. 

Harapannya, evaluasi yang dilakukan oleh
tim BPKP di seluruh Indonesia ini dapat
memberikan gambaran nyata pelaksanaan
Program Indonesia Pintar di seluruh
Indonesia sehingga dapat menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan program
di tahun berikutnya serta tujuan program
dapat tercapai. (wen)



APD Hotspot

Sobat Paris LC, tentu sudah tidak asing lagi kan dengan akronim SPIP. Yap, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Seperti yang kita ketahui, dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), BPKP memiliki mandat sebagai auditor presiden yang mengawal dan
melakukan pengawasan intern tehadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai
pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. BPKP telah melakukan pengawalan dan
pengawasan dalam penilaian maturitas SPIP, diantaranya melalui bimbingan teknis,
pendampingan dan juga melakukan penilaian maturitas SPIP pada Kementerian, Lembaga
maupun Pemerintah Daerah. 

Seiring berjalannya waktu, dengan melihat realita pelaksanaan pengendalian intern di
lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah mencapai level 3
namun masih terdapat praktik korupsi, maka dari itu BPKP melakukan evaluasi terhadap
penilaian maturitas SPIP yang sudah ada. Sehingga pada tahun 2021 ini terdapat
pembaharuan dalam penilaian SPIP yang selanjutnya disebut sebagai penilaian maturitas
SPIP terintegrasi atau new SPIP. Pembaharuan penilaian SPIP telah resmi pada tahun 2021
ini setelah BPKP mengeluarkan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikenal dengan Penilaian maturitas SPIP
terintegtrasi/new SPIP.

Nah, apa saja nih yang baru di penilaian maturitas SPIP
terintegrasi/new SPIP. Mari kita cari tahu...

NEW SPIP
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Tetapi, pengendalian internal tidak hanya dilihat dari sisi prosesnya (menilai berdasarkan 5
unsur SPIP), tetapi harus juga dikaitkan dengan penetapan tujuan dan pencapaian
tujuannya. Sehingga proses penilaian maturitas SPIP terintegrasi dimulai dari penilaian
komponen Penetapan tujuan, dimana dalam proses ini akan menilai Sasaran strategis dan
apa saja strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Kemudian untuk Komponen Struktur dan Proses, kita menilai pengendalian intern melalui 5
unsur SPIP. Selain itu dalam proses penilaian maturitas SPIP terintegrasi/new SPIP
terdapat proses integrasi, dimana kita tidak hanya menilai maturitas penyelenggraan SPIP
saja, namun juga mengintegrasikan unsur-unsur SPIP tersebut dengan Indeks Manajemen
Risiko (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan juga Peningkatan
Kapailitas APIP. Dan yang terakhir, adalah penilaian komponen pencapaian tujuan dimana
kita akan menilai melalui capaian 4 tujuan SPIP (Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan
Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan).

Sehingga untuk hasil akhir dari penilaian maturitas SPIP terintegrasi/new SPIP ini nanti,
tidak hanya skor SPIP saja yang akan dihasilkan tetapi kita juga akan mendapatkan skor
Manajemen Resiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan juga
Peningkatan Kapailitas APIP. Selain fokus pada perolehan skor dalam penilaian maturitas
SPIP terintegrasi/new SPIP kita juga mendapatkan rekomendasi perbakikan atas
pengendalian yang sudah kita lakukan, yang kita sebut Area of Improvement (AOI). (Vi)

Seperti yang kita ketahui dan kita
laksanakan selama ini, implementasi
penilaian maturitas SPIP kita hanya
menilai pada struktur dan proses saja,
atau menilai terhadap 5 unsur dengan
25 sub unsurnya beserta parameter-
parameternya. Selain itu, pengukuran
hanya sebatas melihat keberadaan
dokumen saja tanpa mengukur
penilaian capaian 4 tujuan SPIP dan
menilai apakah tujuan yang kita kawal
sudah efektif dan efisien.
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Contributor Quotes

"Kamu tidak akan pernah bisa kehabisan
kreativitas. Semakin kamu

menggunakannya, semakin banyak yang
kamu miliki." - Maya Angelou



AN's Column

MENGAWAL 

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

DALAM KUR DAN NON KUR
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Assalamu’alaikum  Sobat Paris LC… 
Semoga Sobat Paris LC sehat selalu dan
tetap semangat yaa... Oh ya, saat ini bidang
AN BPKP DIY sedang melaksanakan
penugasan Audit atas Tambahan Subsidi
Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dan Audit untuk Kredit/Pembiayaan
Non Kredit Usaha Rakyat (Non KUR).
Sebagian dari kita mungkin masih asing
dengan istilah KUR dan Non KUR. Mari kita
simak.......
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) secara nyata telah mengganggu aktivitas
perekonomian sebagian besar negara di
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang
mengakibatkan kegiatan dunia usaha
mengalami gangguan yang signifikan baik
dalam proses produksi, distribusi, dan
kegiatan operasional lainnya yang pada
akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.
Dalam kondisi tersebut, Pemerintah
mengambil langkah-langkah strategis melalui
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Program PEN bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku usaha
termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan
menengah, dalam menjalankan usahanya,
diantaranya dengan pemberian Subsidi
Bunga/Subsidi Margin bagi Debitur Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
terdampak COVID-19. 

Pelaksanaan pemberian Subsidi
Bunga/Subsidi Margin tersebut secara
umum diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020,
sedangkan untuk Debitur/penerima KUR
yang terdampak pandemi COVID-19,
pemerintah memberikan Subsidi
Bunga/Subsidi Margin dan tambahan
Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 6 dan 8 tahun 2020. 



Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi
kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang
produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan
belum cukup. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR sebesar selisih
antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat
bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR. Penyalur KUR wajib melakukan
kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR. Imbal Jasa
Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
Imbal Jasa Penjaminan menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
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Bagi debitur Non KUR, Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas Kredit/Pembiayaan (non KUR)
dibayarkan oleh Pemerintah kepada debitur sebagai pelaku usaha di sektor riil dan sektor
keuangan yang meliputi usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang usahanya
terdampak oleh Pandemi COVID-19. Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri
maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari
Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), dengan kriteria diantaranya adalah debitur KPR sampai dengan tipe 70 dan
debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif termasuk yang digunakan untuk
ojek dan/atau usaha informal.
Nah Sobat Paris LC, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, khususnya pada pasal 25 (1),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan tugas untuk melakukan
pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
sedangkan pada PMK Nomor 138/PMK.05/2020 pasal 24 (5) BPKP mengoordinasikan
pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Audit tersebut
bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa tambahan subsidi bunga/subsidi
margin KUR bagi Penerima KUR dan Non KUR Terdampak COVID-19 dalam rangka
mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah sesuai ketentuan
yang berlaku.

BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat berperan
dalam mendukung pelaksanaan Program Pemerintah.

dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis yang diperlukan dalam rangka
mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Demikian Sobat Paris LC... Semoga kita semua selalu sehat dan dimudahkan dalam setiap
aktivitas kita. BPKP HADIR……..BPKP BERMANFAAT…… (abahyudi)



Investigasi  in Sight

AUDIT PENYESUAIAN
HARGA
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Sobat PARIS LC, kondisi perekonomian yang fluktuatif akan berdampak pada perubahan
harga pengadaan barang/jasa Pemerintah. Perubahan ini dapat mengakibatkan harga
satuan kontrak tidak sesuai lagi dengan harga pada saat pelaksanaan pekerjaan. Untuk
menyesuaikan kondisi tersebut, Pemerintah mengatur ketentuan perubahan harga dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lalu apa yang dimaksud dengan Audit Penyesuaian Harga?
Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan
barang/jasa yang disebabkan oleh adanya perubahan harga. Audit penyesuaian harga
merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permintaan
penyesuaian harga pada suatu kegiatan untuk memperoleh simpulan sebagai bahan
pertimbangan bagi auditan untuk mengambil keputusan penyesuaian harga.

Dalam rangka pengamanan keuangan negara maka penetapan besarnya penyesuaian
harga memerlukan penghitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku. BPKP dapat melakukan audit atas pengajuan
penyesuaian harga secara objektif dan independen berdasarkan permintaan penanggung
jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga
yaitu:

1. Penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
2. Penyesuaian harga sebagaimana
dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;

3. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost), dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran;
4. Penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak;



5. Penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut;
6. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan
baru sebagai akibat adanya adendum
kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum kontrak tersebut ditandatangani;
7. Indeks yang digunakan dalam hal
pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan
oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
terendah antara jadwal kontrak dan realisasi
pekerjaan.

Nah, pada triwulan 3 Tahun 2021 ini Bidang
Investigasi BPKP DIY melakukan Audit
Penyesuaian Harga terhadap dua paket
pekerjaan pada SNVT Pelaksanaan Jaringan
Sumber Daya Air Serayu Opak yaitu Paket
Pekerjaan Pembangunan Pengaman Muara
Sungai Ijo di Kabupaten Cilacap dan
Kebumen, serta Paket Rehabilitasi Prasarana
Pengendali Banjir Sungai Bogowonto dan
Anak Sungainya Kabupaten Purworejo. Hasil
audit ini akan menjadi salah satu bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
penyelesaian lebih lanjut atas penyesuaian
harga sesuai ketentuan yang berlaku. (L14)
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Seputar Jogja

Tumpeng Menoreh adalah sebuah
restoran yang terletak di Desa
Ngargiratno, Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Restoran ini ramai dikunjungi wisatawan
sejak dibuka pada bulan Mei 2021.
Restoran yang buka 24 jam ini menjadi
sorotan karena memiliki bentuk yang unik
yaitu bangunan heksagonal di atas bukit
yang dari jauh terlihat seperti nasi
tumpeng.

Daya tarik Tumpeng Menoreh adalah
karena tempat ini memiliki pemandangan
alam yang menakjubkan dan memiliki
udara yang sejuk. Menurut Erix Soekamti
yang merupakan pendiri Tumpeng
Menoreh yang juga merupakan vokalis
band Endank Soekamti, restoran ini
dinamakan Tumpeng Menoreh karena di
belakang tempat tersebut ada ikon yang
berbentuk seperti piramid, dan juga
karena tumpeng tersebut mempunyai
filosofi bersyukur dan banyak simbol-
simbol doa yang terdapat pada sebuah
tumpeng. 13PARIS LC EDISI 3 TAHUN 2021

Tumpeng Menoreh, 
Lokasi Hang Out Baru di Yogyakarta

Fasilitas yang ada di Tumpeng Menoreh
antara lain tempat parkir, mushola,
toilet, smoking area, spot foto, dan
warung makan yang menyediakan
berbagai kuliner. Restoran ini buka
setiap hari selama 24 jam. Harga tiket
masuk restoran ini sebesar Rp50.000,-
sudah termasuk voucher makan sebesar
Rp25.000. Parkir motor dikenakan biaya
Rp2.000,- dan parkir mobil sebesar
Rp5.000,-.



1. Kuliner Tradisional
Berbagai makanan khas jogja dapat
ditemukan di sini, antara lain gudeg, rawon,
nasi pecel, dan lain-lain
2. Udara yang Sejuk
Hal pertama yang dapat dirasakan
pengunjung saat datang ke sini adalah
udara yang sejuk. Hal ini karena lokasi
Tumpeng Menoreh yang terletak di deretan
perbukitan Menoreh dengan ketinggian 500
meter di atas permukaan laut.
3. Gardu Pandang
Biasanya pengunjung memanfaatkan Gardu
Pandang sebagai spot foto. Kombinasi
kelap-kelip lampu dengan jembatan kayu
akan menghasilkan foto yang estetik.

1. Melalui rute dari Yogyakarta
Para pengunjung disarankan untuk tidak
melalui daerah Magelang. Meski jarak
terlihat lebih dekat, namun akses jalan
terlalu ekstrim dan berbahaya.
2. Membawa jaket atau baju hangat
Lokasi Tumpeng Menoreh yang berada di
daerah perbukitan dengan ketinggian 950
meter di atas permukaan laut, membuat
udara di sana sudah pasti dingin. Apalagi
saat memasuki musim hujan, suhu udara di
malam hari bisa lebih rendah.
3. Berkunjung di Bulan Juli sampai Oktober
Waktu terbaik untuk mengunjungi Tumpeng
Menoreh adalah di bulan Juli-Oktober.
Sebab di periode tersebut intensitas hujan
sudah menurun, sehingga para pengunjung
bisa melakukan perjalanan dengan nyaman.
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Beberapa tips jika ingin berkunjung ke Tumpeng Menoreh antara lain:

Daya tarik Tumpeng Menoreh antara
lain:

4. Membawa Drone
Drone adalah alat yang tepat untuk
mengabadikan keindahan Tumpeng
Menoreh.
5. Patuhi protokol kesehatan
Semua pengunjung Tumpeng Menoreh wajib
mematuhi protokol kesehatan, seperti
memakai masker, rajin mencuci tangan, dan
menjaga jarak.
Itulah beberapa keunikan dan tips
berkunjung ke Tumpeng Menoreh, tempat
yang sedang hits di Yogyakarta. Selamat
liburan dan jangan lupa protokol kesehatan.
(hani)

Sumber:
https://www.idntimes.com/travel/destination

/naufal-al-rahman-1/wisata-tumpeng-
menoreh-yogyakarta/5;

https://www.yanacircle.com/2021/05/tumpe
ng-menoreh.html;

https://suwatu.com/tumpeng-menoreh-
kulon-progo.html;

https://travel.kompas.com/read/2021/05/2
8/185000827/5-tips-berkunjung-ke-

tumpeng-menoreh-jangan-lewat-magelang?
page=all

 



Men Cave

PANTOVEL, LET’S DRESSED UP 
YOUR SHOES  (BAGIAN 2)
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Hai Sobat Paris LC,
Pada edisi 2 tahun 2021, kita telah mengenal jenis-jenis sepatu
pantovel berikut:

Tipe Oxford
Tipe Wingtip
Tipe Derby
Tipe Brogue
Tipe Monkstrap

Nah pada edisi 3 tahun 2021 ini, kita sharing lagi jenis sepatu
pantovel yang lainnya, apa sajakah itu? Yuk kita simak.....



1. Tipe Penny Loafers
Model yang sempat diakui sebagai sepatu
resmi untuk preps seluruh dunia ini
sekarang sudah diterima sebagai sepatu
street style. Penny loafers memiliki ciri khas
penggunaan ban tali di lidah sepatunya
dengan detail tambahan bagian dalam kulit
yang dibuat celah berbentuk wajik. Kamu
bisa memasangkan sepatu ini dengan
celana panjang yang digulung dan
penampilan pun akan terlihat lebih
effortless sekaligus rapi.

2. Tipe Saddle
Untuk kamu yang ingin menggunakan oxford
shoes dengan gaya yang lebih kasual, apa
sudah coba model saddle shoes? Keduanya
memang mirip, hanya saja saddle memiliki
tambalan kulit di bagian tengah sepatu.
Tambalan tersebut bisa memiliki warna yang
sama ataupun berbeda dengan warna dasar.
Sepatu ini memang didesain khusus untuk
acara santai. Jadi jangan pernah kamu coba
gunakan ke agenda formal, ya!

3. Tipe Moccasin Shoes
Moccasin adalah model sepatu formal pria
perpaduan loafer dan boat shoes. Namun,
moccasin dinilai lebih nyaman untuk
digunakan karena dibuat dengan bahan
yang lebih lembut. Bila hendak
menggunakannya di siang hari, pilih sepatu
dengan warna netral yang lebih terang.
Rumus sebaliknya dapat kamu terapkan
saat menggunakannya di malam hari.
Kamu cukup memasangkannya dengan
celana katun, chino, atau jins untuk terlihat
lebih stylish.
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4. Budapest Toe
Model ujung sepatu ini termasuk yang
cukup populer di Jerman dan bagian Eropa
Timur. Desain budapester toe sendiri
terinspirasi dari sepatu tradisional Austro
atau Hungaria. Ciri khas model ini terletak
di bagian ujung sepatu yang memiliki
ruang lebih dari biasanya. Jika dilihat dari
atas, budapester toe memiliki bentuk yang
bulat, tapi jika dilihat dari samping akan
bagian ujung sepatu akan terlihat semakin
runcing.
Sepatu ini termasuk fleksibel untuk dipakai
pada kesempatan kasual atau formal.
Apalagi jika kamu pencinta musik rock,
bisa banget pakai sepatu ini untuk pergi
nonton konser. Banyak banget lho musisi
yang memakai sepatu ini ketika sedang
manggung.

5. Plain Toe
Untuk model sepatu kulit yang satu ini
tidak berbeda dari sepatu oxford atau
derby. Hanya saja sepatu ini tidak memiliki
lipatan atau dekorasi sebagai
penghiasnya. Meskipun polos dan
memberi kesan kesederhanaan, tapi
sepatu ini justru elegan karena kerapian
yang ditonjolkannya. Untuk kamu yang
mau tampil tidak terlalu heboh, sepatu
model ini adalah jawabannya.
Sekarang, Masvroh udah tahu kan sepatu
formal pria nggak hanya gitu-gitu aja.
Mulai koleksi sepatu formal model lainnya,
yuk! (zaenn)

credit picture by:
menfesyen.com
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Food Preparation
ATUR MENU JADI LEBIH MUDAH, BELANJA LEBIH HEMAT, 

COCOK UNTUK WORKING WOMEN AND MOMS, 
NO MORE RIBET!

Hai Ladies, siapa yang suka bingung
mau masak apa? Bingung juga ngatur
menunya? Mau nabung, tapi hobinya
jajan terus, hihi.. mungkin kamu bisa
aplikasikan tips-tips bermanfaat berikut
ini supaya bisa menyajikan masakan
yang lebih sehat untuk keluarga, lebih
efektif dalam manajemen waktu dan
pastinya lebih irit lho. Seperti quote dari
Elbert Hubbard berikut ini, “The best
preparation for good work tomorrow is to
do good work today”.
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Ladies Corner

Sebagai seorang working woman
ataupun working mom, kita harus pandai
dalam membagi waktu agar setiap tugas
dan peran yang dijalani, dapat
terlaksana dengan baik. 

Jadwal kantor, pekerjaan rumah tangga,
memasak, belanja, menyiapkan menu
keluarga dan lain sebagainya. Rasanya
kalau semua tugas menumpuk menjadi
satu tumpang tindih, kita cenderung
menjadi mudah stres atau badmood kan,
yang akhirnya akan berpengaruh
terhadap keseharian kita, baik di kantor
maupun di rumah. Pastinya kita ingin
selalu memberikan yang terbaik dari diri
kita dimanapun kita berada kan ladies?, 

Yuk simak tips berikut ini..!!!



Susun Menu makanan untuk Keluarga dalam 1 minggu/1 bulan (sesuai kebutuhan)
mengatur menu memudahkan kita untuk membuat list belanja.

TIPS FOOD PREPARATION

Susun menu yang bergizi dan seimbang untuk asupan keluarga. Makanan yang bergizi
akan membuat tubuh kita lebih sehat dan tidak mudah sakit.

Susun Daftar belanja bulanan dan mingguan berdasarkan daftar menu yang sudah
dibuat. Perkirakan kebutuhan lauk pauk, sayuran, buah, snack dan lainnya. Hitung
jumlah porsi dan banyaknya agar lebih efektif dan efisien.
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Bagi kebutuhan belanja menjadi
belanja bulanan dan mingguan agar
lebih mudah. Belanja bulanan untuk
keperluan rumah tangga yang bisa
sebulan sekali distok. Belanja
mingguan untuk kebutuhan masak
dalam waktu seminggu.

Belanja kebutuhan mingguan sesuai
daftar menu dan daftar belanja yang
dibuat. Bisa menggunakan aplikasi
gratis yang dapat diunduh untuk
memudahkan mencatat
pengeluaran/belanja seperti aplikasi
Andromoney.

Belanja di pasar traditional agar lebih
murah dan mendapatkan bahan-bahan
yang fresh.
Untuk bahan protein, bisa dibagi dalam
wadah dan jumlah yang sesuai porsi
keluarga untuk memudahkan diolah
setiap harinya. Simpan dalam freezer
agar lebih tahan lama.
Untuk sayuran agar tidak mudah layu
bisa menggunakan plastik wrap dalam
penyimpanan di kulkasnya.
Untuk sayuran yang mudah berubah
bentuk atau layu (seperti bayam,
kangkung, brokoli) bisa dimasak di hari
ke 1-3 agar kondisi sayur tetap baik. Dan
sayuran yang lebih tahan lama seperti
wortel,kentang, buncis, sawi hijau dll,
bisa di hari ke 4-7.
Untuk menu yang akan dimasak
keesokan harinya, bahan makanan dari
freezer, bisa dikeluarkan terlebih dahulu
malam sebelumnya agar, mencair dan
siap diolah paginya.
Siapkan bumbu-bumbu yang siap diolah
agar lebih mudah untuk digunakan
memasak di pagi harinya.
Siapkan Snack/buah sesuai menu yang
sudah dipotong atu dipersiapkan agar
anak-anak tidak jajan sembarangan.

Gimana Ladies, semoga tips-tips diatas
dapat bermanfaat dalam ladies melakukan
Food Preparation ya, selamat masak
ladies…..(Gadis)

20 PARIS LC EDISI 3 TAHUN 2021



English Corner

Do you use common idioms in your daily conversation? If you don’t understand common
idioms in English, it’ll be hard to truly communicate like a native speaker and it’s almost
impossible to understand the context. 

THE KINDS OF
IDIOMS THAT

EVERYONE
SHOULD

KNOW

A piece of cake

Once in a blue moon

Don’t judge a book by its cover

No pain, no gain

There are so many idioms in English. But of course not all the idioms need to be
memorized, only idioms that are often found in daily activities that need to be memorized
with their meanings and uses. 
Some examples of idioms that you have probably heard before are:

Meaning: something that it is very easy

Meaning: Something that doesn’t happen very often

Meaning: Don’t judge someone or something by how it looks

Meaning: You have to suffer to see results.
and many others.

It is common to hear people say that studying
idiom is important. So, let’s give it a try guys!
But before diving into the world of idioms we
must understand, what exactly are idioms?
In bahasa, we know idioms as “ungkapan”.
In English, idioms are expressions that cannot
be understood from the meanings of its
separate words but that has a separate
meaning of its own. 21PARIS LC EDISI 3 TAHUN 2021

https://www.fluentu.com/blog/english/modern-english-expressions/


Cash and Money Idioms
Take a look at this list of cash and money idioms:

Break the bank 
This English idiom is a verb phrase that means
something costs too much money or use up all
of the money in a bank account.
Example: That car is very expensive. It will break
the bank.

Born with a silver spoon in your mouth 
This expression means to be born to a rich
family.
Example: He was born with a silver spoon in her
mouth so his parents give her everything he
wants.

Bring home the bacon 
This idioms means to earn money or salary for a family to live on. 
Example: Diana works from 9 to 5 to bring home the bacon for her family.
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What kinds of idioms that everyone should know?
To make it easier, we’ve organized the idioms into common themes. This is called
“grouping” an effective memorization technique that uses associations between words to
reinforce them in your mind.
We’ll start with common idioms and phrases for cash and money, body parts and food.

Pick up the tab
This English idioms means to pay for something, especially something someone else has
used or bought. 
Example: When I was with him, I knew who was picking up the tab.

Body Parts Idioms

Cost an arm and a leg
Take a look at this list of body parts idioms:

We use this phrase when we are surprises or staggered by the cost of something.
Example: I can't afford to buy tickets for the holidays. My previous house already cost me
an arm and a leg.

Cold shoulder
We use this phrase to deliberately ignore someone.
Example: Sometimes my husband even gave me the shoulder for no apparent reason.

To lend a hand
We use this phrase when someone asks us for help or we offer help to others.
Example: She is very kindly person, she is always ready to lend a hand for everybody.

http://willamette.edu/offices/lcenter/resources/study-strategies/memorization.html


Source : 
https://prepeng.com/15-english-money-
idioms/ “Learn 15 English idioms about money”.

https://www.englishlessonviaskype.com/englis
h-idioms-related-to-body-parts/ “20 English
Idioms Related to Body Parts”.

https://www.twinenglishcentres.com/blog/15-
food-idioms-that-you-need-to-know “15 food
idioms that you need to know”.
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Take a look at this list of food idioms:
Food Idioms

As cool as a cucumber
This expression means very calm and relaxed, especially in a difficult situation.
Example: He was as cool as a cucumber, considering he was talking about his household
problems.

To have a bun in the oven
This expression means to be pregnant
Example: You should be careful walking on this street. You have a bun in the oven.

To buy a lemon.
This expression means to buy something useless or defective.
Example: The handphone I bought last year is a real lemon because not working optimally.

To improve your English skills, learn more English phrases and

idioms! Let's get started guys. -V.ra-

https://prepeng.com/15-english-money-idioms/
https://www.englishlessonviaskype.com/english-idioms-related-to-body-parts/
https://www.twinenglishcentres.com/blog/15-food-idioms-that-you-need-to-know


Adi Gemawan

Bendo Prayogi

Arzad

Heru Setiawan

Setya Pramana jabatan Auditor Penyelia Tugas Belajar S2 Universitas
Gajah Mada
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Pisah Sambut Pegawai

Mutasi dan purnabakti merupakan suatu hal pasti yang dihadapi setiap pegawai di
lingkungan BPKP D. I. Yogyakarta. Triwulan ini, BPKP D. I Yogyakarta melepas beberapa
pegawainya yang memasuki purna bakti dan mutasi. Selain itu juga menyambut
kedatangan pegawai yang baru dimutasi ke Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta. 

Adi Gemawan, bapak berputra dua kelahiran Pati 27 Agustus
1965 diangkat sebagai Kepala Perwakilan menggantikan Bapak
Slamet Tulus Wahyana yang sebelumnya sebagai Direktur
Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan
daerah di Deputi PKD.

Bendo Prayogi, kelahiran Jakarta 13 Februari 1977 dilantik
sebagai Kepala Bagian Tata Usaha yang sebelumnya dari
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 

PEGAWAI DATANG

Arzad, kelahiran Batuhampar 50 kota 4 Maret 1964 dilantik
sebagai Korwas APD yang sebelumnya dari Perwakilan BPKP
Provinsi Aceh

PEGAWAI MUTASI

Setya Pramana

Heru Setiawan jabatan Auditor Muda Tugas Belajar S2 Universitas
Andalas

Ilham Nurhidayat

Ilham Nurhidayat jabatan sebelumnya Koordinator Pengawasan
Kelompok JFA Bidang APD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta, promosi sebagai Kepala Perwakilan Nusa Tenggara Barat.



Slamet Tulus Wahyana, menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta,
Slamet Tulus Wahyana memasuki masa purnabakti pada tanggal 1 Juni 2021. Selain
menjabat sebagai Kepala Perwakilan, beliau juga dikenal memiliki hobi dalang. 

Suan Kim, jabatan Korwas P3A TMT Purnabakti 1 Juni 2021

PEGAWAI PURNABAKTI

Cinta Andriani, jabatan Auditor Madya TMT Purnabakti 1 Juni 2021
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Emprah Handayani, jabatan Auditor Penyelia TMT Purnabakti 1 Juli 2021

Afrianto, jabatan Auditor Madya TMT Purnabakti 1 September 2021

Bambang Irianto, jabatan Auditor Penyelia TMT Purnabakti 1 Oktober 2021

Rendih Song, jabatan Pengadministrasi Umum Tk II TMT Purnabakti 1 November 2021

Contributor Quotes

"Anda bisa pensiun dari sebuah
pekerjaan, tapi jangan pernah berhenti
membuat kontribusi yang sangat berarti

dalam hidup." - Stephen Covey
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