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Siapa bilang kalau berbicara tentang

pengawasan harus dalam forum yang

formal dan kaku?

Pada tanggal 23 Maret 2022 lalu

Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta

menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Pimpinan APIP se-wilayah kerjanya

dengan tema “Sinergitas APIP dalam

Pengendalian Korupsi, Tingkatkan

Evektivitas Pengendalian Intern”. Acara

yang dikemas dalam bentuk bicang

santai “Yuk, Ngangkring Bareng

Inspektur” tersebut dihadiri para

Inspektur, Sekretaris dan Inspektur

Pembantu di wilayah kerja Perwakilan

BPKP D.I Yogyakarta. Namanya juga

ngobrol di angkringan. Topik bahasan

pengawasan yang “berat” mengalir

dengan santai dan gayeng, 

Rakor Pimpinan APIP: 

1

Memperoleh Dukungan Kepala Daerah
Inspektorat harus mampu memberikan

keyakinan kepada Kepala Daerah

sebagai stakeholder utama bahwa apa

yang dilakukannya memberi manfaat

bagi Pemerintah Daerah. Apalagi selama

ini Inspektorat selalu menjadi rujukan

dari Perangkat Daerah lain sehingga

dalam memberikan pernyataan atau

pendapat harus jelas dan memiliki dasar

(maton), 

Sobat LC, selama ini Perwakilan BPKP

D.I Yogyakarta dan Inspektorat telah

bersinergi dalam melaksanakan

pengawasan dan meningkatkan kinerja

Perangkat Daerah. Di daerah peran

Inspektorat sangat penting dalam

mewujudkan Good Governance and

Clean Government. Agar peran tersebut

dapat dijalankan dengan baik, maka

APIP harus memperkuat dirinya.

Gimana caranya?

Sumber :
Deputi 
PPKD

Membangun Sinergitas
dari Angkringan

diselingi dengan guyon maton dan

suguhan lagu-lagu. Apa saja yang

diobrolin? Yuk kita simak bersama…
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tidak asal bicara (waton). Dalam konteks

kearifan lokal Jawa, Inspektorat harus

memiliki sifat Sawiji (konsentrasi),

Greget (semangat), Sengguh (percaya

diri tapi rendah hati), dan Ora Mingkuh

(bertanggung jawab). 

Mencapai Kapabilitas APIP Level 3
Menuju Level 4
Kapabilitas APIP adalah kemampuan

APIP untuk melaksanakan tugas-tugas

pengawasan untuk mendukung

pencapaian tujuan strategis organisasi.

Kapabilitas Level 3 berarti APIP telah

melaksanakan aktivitas pengawasan

(assurance dan consulting) sesuai

dengan standar dan hasil pengawasan 

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8

Tahun 2021 tanggal 19 November 2021

tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada

K/L/D menggantikan Peraturan Kepala

BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Pedoman Teknis Peningkatan

Kapabilitas APIP, aktivitas pengawasan

yang diberikan oleh Inspektorat berupa

Audit Ketaatan (Compliance Auditing),

Audit Kinerja (Performance Auditing),

assurance atas Tata Kelola

(Governance), 

manajemen risiko, dan pengendalian

(GRC) telah secara berkelanjutan

mendukung pencapaian tujuan

organisasi.

APIP sudah berkualitas

dalam memberikan

keyakinan memadai atas

ketataan dan 3E,

peringatan dini dan

peningkatan efektivitas

MR, serta perbaikan tata

kelola. Sedangkan

Kapabilitas Level 4

artinya APIP telah

menjadi mitra strategis

organisasi dan hasil

pengawasan APIP terkait

tata kelola, manajemen

Manajemen Risiko (Risk), dan

Pengendalian (Control), serta

memberikan jasa konsultasi, dengan

dilandasi prinsip-prinsip etika integritas,

objektivitas, dan profesionalisme. 

Sedangkan Kapabilitas Level 4 artinya

APIP telah menjadi mitra strategis

organisasi dan hasil pengawasan APIP

terkait tata kelola, 

risiko, dan pengendalian (GRC) telah

secara berkelanjutan mendukung

pencapaian tujuan organisasi.

Foto : Acara Rakor Pimpinan APIP  
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Assurance
Audit intern memberikan jaminan (assurance)
yang objektif serta informasi dan pandangan

mengenai efektivitas serta efisiensi proses tata

kelola (governance), manajemen risiko (risk) dan

pengendalian internal (control) untuk membantu

organisasi mencapai tujuan strategis, operasional,

keuangan, dan kepatuhan.

Insight
Audit intern merupakan katalis (catalyst) untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi

dengan memberikan wawasan dan rekomendasi

berdasarkan analisis (analyses) dan penilaian

(assessment) data dan proses bisnis.

Objectivity
Audit intern berperan sebagai sumber yang

objektif dalam memberikan saran‐saran yang

independen (independence) atas proses tata

kelola, manajemen risiko dan pengenalian

internal organisasi, berlandaskan integritas

(integrity) dan akuntabilitas (accountability).

Sumber: IIA

Acara Rakor Pimpinan APIP  

Hasil yang diharapkan dari pengawasn tersebut antara lain adanya temuan, rekomendasi,

tindak lanjut, kemanfaatan, rencana aksi, dan atensi kepada stakeholder.

Sobat LC jangan lupa ya,

bahwa BPKP juga bagian

dari APIP. Pembina APIP

malahan. Yuk introspeksi,

apakah kita sudah

memenuhi persyaratan

atau ciri-ciri APIP yang

kapabilitasnya minimal ada

di Level 3… (Mei)
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TU'S CORNER

SOLUSI ‘BOCOR ALUS'
 
 
 

Air merupakan sumber daya yang sangat
penting bagi kehidupan manusia, bahkan
air juga merupakan komponen yang
mengisi kurang lebih 60%-70% tubuh
manusia. Begitu juga di kantor Perwakilan
BPKP D.I. Yogyakarta, air menjadi
kebutuhan dasar para pegawainya. Air di
kantor Perwakilan digunakan selain untuk
menyiram tanaman, mencuci piring dan
gelas, membersihkan lantai juga untuk
keperluan toilet karyawan. 
Untuk menjaga kontinuitas layanan
ketersediaan air di gedung kantor
perwakilan, pemeliharaan sarana prasarana
menjadi hal yang sangat krusial. Dengan
keterbatasan anggaran setiap tahun,
dimana dalam tahun 2022 ini Perwakilan
tidak memiliki anggaran belanja modal,
Bagian Umum memilah-milah dan memilih
sarana prasarana yang menjadi prioritas
untuk dilakukan pemeliharaan.

Gedung kantor perwakilan memiliki satu instalasi air bersih dan berada di ruang pompa.
Ruang pompa terdiri atas tiga pompa utama, satu reservoir dan instalasi filter air. Di
tahun 2022 ini, memasuki bulan Januari akhir, sudah terjadi tiga kali air tidak bisa
terdorong ke gedung dan tentu yang paling terganggu adalah aktivitas pertoiletan
karyawan. Gangguan distribusi air saat itu terjadi karena ada kebocoran halus pada pipa
di ruang pompa karena korosi pipa air yang ada. Awalnya diantisipasi dengan
penambalan lubang pipa yang bocor dengan pengelasan. Namun seiring waktu, muncul
kebocoran halus lainnya.
Melihat kondisi tersebut, ditambah dengan penampakan instalasi pipa yang sudah
pernah mengalami banyak penambalan. Instalasi pipa sudah berusia sama dengan
gedung kantor perwakilan, membutuhkan peremajaan pipa. Peremajaan pipa dilakungan
dengan penggantian pipa lama dengan pipa berjenis PPR. 

Paris LC Edisi 1 Tahun 2022  I 

4



Banyak kelebihan pipa berjenis PPR ini
antara lain terbuat dari bahan yang tak
mudah rusak, lentur dan tahan gempa,
ramah lingkungan, bebas korosi dan usia
ekonomis pipa yang lebih lama
dibandingkan pipa besi. Seperti yang
dikutip dalam laman
https://www.pipaair.co.id/pipa-ppr/, usia
penggunaan pipa PPR bisa mencapai 50
tahun.
Selain penggantian pipa air, Bagian Umum
juga melakukan pengurasan septic tank
dengan system STP (Sewage Treatment
Plant) yang merupakan instalasi
pengolahan limbah cair domestik yang
berada di bawah tempat parkir kendaraan
bermotor. Tidak ditemukan sampah yang
berpotensi menimbulkan tersumbatnya
saluran pembuangan gedung kantor.
Terima kasih kepada para karyawan yang
turut menjaga kebersihan gedung kantor
perwakilan.

-Bendo Prayogi-
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“INFRASTRUKTUR VIA KPBU”…
 APA-AN YA?

 
 
 

Sobat Paris LC, kepikiran ngga sih
bagaimana hidup kita begitu dimudahkan
dengan infrastruktur yang sudah dibangun
oleh pemerintah. Kalian tahu kan bahwa
pembangunan infrastruktur menggunakan
dana yang tidak sedikit, kira-kira apa saja
ya yang dilakukan pemerintah, terutama
pemerintah daerah dalam mengatasi
pendanaan pembangunan infrastruktur
demi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya
saing di daerah tersebut.
Saat ini penyediaan infrastruktur di daerah
banyak mengandalkan dari transfer dana
APBN, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli
Daerah belum mampu untuk mendanai
seluruh pembangunan yang ada di daerah.
Apalagi di masa pandemi seperti saat ini
yang pasti berdampak sangat signifikan
terhadap daerah pariwisata seperti di
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Berdasarkan data dari Kementerian
PPN/Bappenas, rencana pendanaan major
project selama lima tahun (2020-2024)
adalah sekitar Rp6.555,8 triliun. Besarnya
rencana proyek infrastruktur mendorong
pemerintah pusat untuk memberikan
alternatif pembiayaan bagi pemerintah
daerah, gunanya untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan investasi di
daerah. 

IPP in Action

Alternatif tersebut antara lain dengan
pinjaman daerah melalui Bank Daerah atau
Bank Nasional, melalui PT Sarana Multi
Infrastruktur (SMI), pinjaman yang berasal
dari masyarakat dalam bentuk obligasi
daerah dan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU). Proyek-proyek
stategis di Daerah Istimewa Yogyakarta
sedang diinisiasi untuk menggunakan
skema KPBU. 
Skema KPBU merupakan pendanaan
infrastruktur yang menggabungkan
keunggulan sektor publik dan swasta yang
bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi
risiko antara sektor publik dan swasta
dalam penyediaan proyek infrastruktur
mulai dari penyiapan, pra-konstruksi,
konstruksi sampai dengan operasi dan
pemeliharaan. Instrumen pembiayaan ini
memiliki masa hingga 30 tahun. 

Gambar Skema KPBU Sumber: https://kpbu.kemenkeu.go.id/
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Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah
dimulai pelaksanaan pembangunan dengan
skema KPBU. Triwulan I Tahun 2022 Tim
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta melakukan evaluasi
optimalisasi infrastruktur KPBU di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Evaluasi mencakup
empat proyek yang ditetapkan pada
rencana strategis daerah maupun yang
telah berada pada tahapan perencanaan,
penyiapan, transaksi dan operasi yaitu
program pembangunan SPAM Regional
Kamijoro (Sektor Air Minum), program
penyelesaian pembangunan pelabuhan
Tanjung Adikarto (Sektor Infrastruktur),
program pembangunan dan
pengembangan TPA Regional Piyungan
(Sistem pengelolaan persampahan
dan/atau limbah bahan berbahaya dan
beracun) dan program pembangunan
Jogjakarta Agro Park (Sektor Agribisnis).

Sumber: Dok.Dirjend Cipta Karya/BPPW

Dari keempat proyek infrastruktur
tersebut, sampai dengan 31 Desember
2021, dua proyek telah memasuki tahap
penyiapan yaitu pada Program
Pembangunan SPAM Regional Kamijoro
serta Program Pembangunan dan
Pengembangan TPA Regional Piyungan,
sedangkan untuk dua proyek yang lainnya
masih dalam proses perbaikan rencana
untuk dapat dilaksanakan. 
Kejelian Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam memanfaatkan
alternatif-alternatif pendanaan
pembangunan infrastruktur harus kita
dukung…jadi sobat LC, mari kita kawal
pembangunan infrastruktur ini demi
Indonesia yang lebih sejahtera.  (dy)
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REVIU PENGGUNAAN PENEMPATAN
DANA PEMERINTAH 
PADA BANK BPD DIY 

 
 

Assalamu’alaikum Sobat Paris LC….... dampak pandemi COVID-19 belum berakhir dan
Pemerintah terus mengambil berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi nasional,
antara lain berupa kebijakan yang menyangkut penanganan kesehatan, perlindungan
sosial, dukungan kepada UMKM seperti subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM,
penjaminan serta penempatan dana di perbankan. Naah, memasuki Triwulan I Tahun
2022 yang lalu, salah satu penugasan Bidang Akuntan Negara adalah melakukan reviu
terhadap Penggunaan Penempatan Dana pada Bank BPD DIY.
Apa sih Penempatan Dana? Okey, Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan
bunga tertentu yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme pengelolaan uang
negara.
Trus tujuannya? Tujuan Penempatan Dana ini adalah untuk langsung disalurkan kepada
debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Non-UMKM (debitur kredit/pembiayaan
konsumsi, kredit/pembiayaan kepemilikan rumah, kredit/pembiayaan komersial, dan
kredit/pembiayaan korporasi)/Lembaga Keuangan, sehingga dapat memulihkan iklim
usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tahapannya gimana? Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
104/PMK.05/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Penempatan Dana
Dalam Rangka Pelaksanan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, secara umum
Penempatan Dana dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

AN's Column

Paris LC Edisi 1 Tahun 2022  I 

8



Penggunaan Penempatan Dana-nya? Bank Umum Mitra/Daerah menggunakan
penempatan dana untuk mengakselerasi pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur
UMKM, debitur Non-UMKM (debitur kredit/pembiayaan konsumsi, kredit/pembiayaan
kepemilikan rumah, kredit/pembiayaan komersial, dan kredit/pembiayaan korporasi),
dan Lembaga Keuangan.

Nah... BPKP hadir untuk memberikan keyakinan memadai kepada Pemerintah bahwa
proses Penempatan Dana Pemerintah dari proses permohonan sampai dengan
penggunaan penyaluran Penempatan Dana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. 
Diawali dengan melakukan prosedur Reviu Penetapan Bank Umum Mitra/Daerah
untuk meyakini bahwa Bank UmumMitra/Daerah Penempatan Danatelah sesuai
dengan kriteria PMK Nomor 104/PMK.05/2020 dan prosedur Reviu Surat Perjanjian
Kemitraan untuk  meyakini  bahwa  Penempatan  Dana  pada  Bank  Umum
Mitra/Daerah telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan dan telah
ditandatangani bersama dengan Kementerian Keuangan, sehingga Bank Umum
Mitra/Daerah mengetahui hakdan kewajibannya. Dilaksanakan juga Reviu Realisasi
Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra/Daerah, Reviu Pemanfaatan Penempatan
Dana oleh BankUmum Mitra/Daerah, Reviu Pemenuhan Kewajiban Bank Umum
Mitra/Daerah Penempatan Dana, Reviu Kinerja Bank Umum Mitra/Daerah antara lain
Ratio Loan to DepositRatio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN) dan Capital Adequacy Ratio (CAR).
BPKP memiliki peran penting dalam pengawasan berbagai Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menjamin dan memberikan keyakinan terhadap
pencapaian tujuan Program PEN dalam penempatan dana kepada Bank Umum Mitra.
Pengawasan tersebut berupa reviu yang dilaksanakan secara independen dan objektif
yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan memperbaiki tata kelola
pelaksanaan kegiatanya. 
Presiden dan/atau Menteri Keuangan merupakan pihak yang akan menggunakan hasil
kegiatan BPKP sebagai acuan dan dukungan data/informasi dalam proses pertanggung
jawaban pelaksanaan Program PEN.
Demikian Sobat Paris LC... Semoga kita semua selalu sehat dan dimudahkan dalam
setiap aktivitas kita. BPKP HADIR BPKP BERMANFAAT…… (abah yudi).
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M A J A L A H  J E L A J A H !

Photo: Tim Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran sedang
melakukan konfirmasi keselarasan sasaran hingga sub
kegiatan Pemda

             efinisi  kinerja   pemerintah  daerah

         yang sukses dapat tergambar secara

nyata dari pencapaian program dan

kegiatannya. Kesuksesan kinerja

pemerintah daerah tidak lepas dari

perencanaan dan penganggaran. Ketika

indikator kinerja dapat didefinisikan

dengan baik dan dapat dilaksanakan

dengan sesuai target indikator.

Evaluasi
Perencanaan dan

Penganggaran
pada Pemerintah

Daerah

D

Photo: Tim Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran sedang
melakukan Pembahasan dengan Bappeda

 Akan tetapi di lapangan, pada

kenyataannya, masih banyak dijumpai

kondisi dimana program atau kegiatan

dilaksanakan tidak diikuti mencapai target

atau pun indikator yang ditetapkan tidak

memadai atau selaras dengan dokumen

perencanaan yang lebih tinggi. 
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Sehingga, untuk mendorong implementasi

manajemen pemerintahan yang

berorientasi hasil, BPKP melakukan

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah. 

Pada BPKP DIY terdapat 3 pemerintah

daerah yang dipilih untuk dievaluasi yaitu

pemerintah provinsi DIY, pemerintah

kabupaten Magelang, dan pemerintah

Kabupaten kulon Progo. Evaluasi meliputi

dokumen perencanaan dan penganggaran

pemerintah daerah yang telah disahkan

untuk Tahun Anggaran 2022, difokuskan

pada 3 (tiga) sektor, yaitu: Pendidikan,

Kesehatan dan Ketahanan Pangan, yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap Agenda Prioritas Pengawasan

(APP) BPKP. 

Terdapat beberapa permasalahan atau

Hambatan Perencanaan dan

Penganggaran Pemerintah Daerah antara

lain, 

Dalam pengawalan akuntabilitas keuangan

dan kinerja (akuntabilitas pembangunan),

BPKP merupakan instansi yang

melaksanakan kegiatan pengawasan

intern terhadap perencanaan, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban akuntabilitas

keuangan dan pembangunan. 

Photo: Suasana Panel Hasil Evaluasi perencanaan dan
Penganggaran dengan Rendal Pusat

Pelaksanaan program dan kegiatan yang

tidak sesuai dengan target indikator

tersebut artinya masih adanya indikasi

bahwa masih adanya instansi pemerintahan

yang berorientasi input, di mana masih

berfokus pada input atau anggaran yang

direncanakan. Perlu perubahan paradigma

manajemen pemerintahan dari yang

berbasis pada input, menjadi berbasis pada

hasil. Instansi pemerintah yang berorientasi

pada hasil akan fokus pada pencapaian

kinerja yang telah dihasilkan agar tujuan

instansi tersebut dapat dicapai pada akhir

periode perencanaan.
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Selain itu, Terdapat belanja yang tidak

efisien dikarenakan Belanja tidak relevan

dengan indikator kinerja dan Sasaran

program dan subkegiatan yang tidak

relevan dengan tujuan program.

Permasalahan mengenai perencanaan

dan penganggaran, tidak serta merta

yang dapat dilihat pada tingkat ketepatan

dan keselarasan pada dokumen

perencanaan, yang meliputi pada: 

ketidaktepatan sasaran strategis

Perangkat Daerah, program,  dan kegiatan

serta ketidakefektifan sub kegiatan,

contohnya adalah sasaran strategis

perangkat daerah belum mendukung

capaian sasaran strategis Pemda, Program

atau kegiatan tidak disertai indikator yang

menggambarkan outcome dari

pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan,

Indikator sub kegiatan tidak dapat

mengukur ketercapaian output

subkegiatan, Output subkegiatan tidak

mendukung terhadap pencapaian Sasaran

Strategis Perangkat Daerah, Program

Perangkat Daerah, atau Kegiatan

Perangkat Daerah, Sasaran program dan

sasaran kegiatan, tidak dirumuskan

mengakibatkan penetapan indikator pada

Kegiatan dan Subkegiatan berpotensi

tidak akurat. 

Gambar : Aplikasi SIERA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

atau yang disebut RKPD;

RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah)

merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka

periode selama 5 (lima) tahunan;

Rencana Kerja (Renja) dokumen

perencanaan yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan;
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Seluruh dokumen perencanaan juga telah

disahkan secara hukum, baik dalam

bentuk peraturan daerah atau bupati

atau kepala perangkat daerah. Dalam hal

rekomendasi dan saran yang diberikan

BPKP dalam hal menyarankan perubahan

dokumen perencanaan, maka hal

tersebut sulit untuk dilakukan. Hal ini

disebabkan mengingat apabila dokumen

perencanaan dalam proses revisi, maka

seluruh kegiatan dibekukan dan tidak

dapat dilaksanakan semestinya. Hal ini

kemudian akan dinilai menghambat

pencapaian kinerja daerah.. Kemudian,

saran dan rekomendasi untuk

perencanaan dan penganggaran dapat

ditindaklanjuti dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran pada

tahun mendatang. (smkn)

Perjanjian kinerja yang merupakan

lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator

kinerja. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) merupakan dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja

setiap perangkat daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan

oleh pengguna anggaran  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,

adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah di Indonesia yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah; serta 

Proses Panjang penyusunan dokumen

perencanaan tergantung pada visi misi

pemerintah daerah, yang mana harus

disetujui oleh wakil rakyat baik dalam

perencanaan maupun penetapan

anggaran. 
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ICW juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2010 sampai dengan Juni 2018, tidak kurang

dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.

Di awal tahun 2022 saja, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak

empat kali, yaitu pada 3 orang Bupati dan seorang Hakim.

Kasus Korupsi Indonesia
Terkini

Investigasi in Sight

PENYUSUNAN PROFIL RISIKO
FRAUD: UPAYA CEGAH DAN

DETEKSI DINI FRAUD
 Sobat PARIS LC, kita tahu bahwa upaya memerangi korupsi telah dilakukan sejak awal

kemerdekaan. Secara yuridis, upaya tersebut dimulai sejak Orde Lama dengan
dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Setiap pergantian
periode pemerintahan, mulai dari orde lama, orde baru, reformasi hingga saat ini,
berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan. Memang, komitmen pemimpin
tertinggi negara merupakan kunci keberhasilan penanganan korupsi, harapannya tidak
muluk-muluk, minimal dapat mengurangi kasus korupsi setiap tahunnya. Namun,
sepertinya komitmen untuk menangani korupsi memang berat untuk dilakukan. Mungkin
inilah salah satu penyebab kasus korupsi kian tumbuh subur di negeri ini 😊.

Disebutkan dalam laman Indonesia
Corupption Watch (ICW), berdasarkan
data di situs kpk.go.id, sejak tahun 2004
sampai dengan 3 Januari 2022 tidak
kurang dari 22 Gubernur dan 148
Bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. 

Upaya Pencegahan Tindakan Represif, Belum
Cukup Efektifkah? 

Maraknya kasus OTT beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa upaya

pemberantasan korupsi yang telah dilakukan belum mampu memunculkan daya tangkal

(preventive effect) dan efek jera. Perlu dilakukan upaya meliputi Cegah, Deteksi, dan

Respon agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif. Seperti penyakit, mencegah

korupsi lebih baik daripada memberantas korupsi. Yang jelas, dengan pencegahan,

kerugian keuangan negara mampu ditekan dan untuk menghindari rusaknya reputasi

institusi maupun individu. Selain itu, kejadian kecurangan yang tidak segera ditangani dan

terungkap akan semakin memberi peluang pelaku untuk melakukan kecurangan yang lain.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan sehingga segala bentuk kecurangan

dapat diantisipasi sedini mungkin.
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Penyusunan Profil Risiko Fraud sebagai Bagian
dari Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan korupsi dapat
dilakukan dengan berbagai cara.
Sosialisasi Pendidikan antikorupsi
(SOSPAK) dan pengembangan
Masyarakat Pembelajar Antikorupsi
(MPAK) merupakan sarana pendidikan
yang sering dilakukan guna membangun
kesadaran antikoruptif. 
Selain itu, diperlukan penerapan manajemen risiko kecurangan atau fraud risk

management mengingat bahwa setiap aktivitas organisasi akan selalu ada risiko termasuk

risiko adanya kecurangan (fraud). 

Pelaksanaan fraud risk management menghasilkan profil risiko yang meliputi identifikasi,

analisis, evaluasi dan penanganan risiko atas risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam menjalankan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang telah ditetapkan. 

Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I.
Yogyakarta memperoleh mandat untuk
melakukan Penyusunan Profil Risiko
Fraud sebanyak 6 pengawasan. Sampai
dengan bulan April ini, sudah berjalan
sebanyak 3 pengawasan, yaitu
Penyusunan Profil Risikp Fraud atas
Penanganan Covid-19 Pembayaran
Insentif Tenaga Kesehatan Kabupaten
Sleman dan Penyusunan Profil Risiko 
Fraud atas Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo yang dilaksanakan pada Februari-Maret 2022 serta Penyusunan Profil Risikp

Fraud atas Sektor Pemulihan Ekonomi melalui Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

dengan Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada Maret-

April 2022.

Hasil dari penyusunan profil
risiko tersebut adalah peta
risiko, pengendalian yang sudah
dilakukan dan yang belum
dilakukan, rencana mitigasi dan
action plan. V-ra 
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Dalam pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga

(Renja K/L) perlu adanya kegiatan pengendalian,

pemantauan dan juga evaluasi. Dalam pelaksanaannya,

pengendalian merupakan alat untuk menjamin program/

kegiatan dilaksanakan sesuai rencana pembangunan yang

ditetapkan. Pemantauan merupakan kegiatan mengamati

perkembangan rencana pembangunan, mengidentifikasi

serta mengantisipasi permasalahan untuk dapat diambil

tindakan sedini mungkin.  Sedangkan evaluasi merupakan

rangkaian kegiatan memban-dingkan realisasi input,

output, dan outcome terhadap rencana dan standar. 

Laporan Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan PP 39

Pimpinan

Kementerian/Lembaga

melakukan peman-

tauan pelaksanaan

Renja-KL yang meliputi

pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan

kewenangannya. 

Tata cara pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan

diatur dalam Peraturan

Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun

2006, yang disahkan pada

tanggal 29 November

2006. (PP39/2006)

Berdasarkan PP 39/2006

tersebut, pengendalian

pelaksanaan rencana

pembangunan 

 dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya

tujuan dan sasaran

pembangunan yang

tertuang dalam rencana.

Kegiatan pemantauan dan

pengawasan dilakukan oleh

pihak  terkait sebagai

berikut :

1.

Berdasarkan PP 39/2006, pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang
tertuang dalam rencana..

Paris LC Edisi 1 Tahun 2022   

P3A's Backyard
16



Tampilan Aplikasi  e-MONEV dari BAPPENAS

 

Gubernur melakukan

pemantauan pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang meliputi

pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai dengan

tugas dan kewenangannya. 

Bupati/Walikota

melakukan pemantauan

pelaksanaan tugas

pembantuan yang meliputi

pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai dengan

tugas dan kewenangannya. 

Kepala SKPD Provinsi

melakukan pemantauan

pelaksanaan dekonsentrasi

yang meliputi pelaksanaan

program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan

kewenangannya. 

Kepala SKPD

Kabupaten/Kota

melakukan pemantauan

pelaksanaan tugas

pembantuan yang meliputi

pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai dengan

tugas dan kewenangannya. 

1.

2.

3.

4.

5.

Bappenas khususnya Direktorat Sistem dan Pelaporan Pe-

mantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan perencanaan dan menyusun kebijakan teknis dan

sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta melak-

sanakan pengoordinasian pe-nyusunan pelaporan atas

pelaksanaan rencana pem-bangunan nasional, termasuk

pengadaan barang/ jasa pemerintah.

(Pasal 497, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016). Dalam

rangka mendukung tugas tersebut Bappenas telah

menyusun dan mengembangkan aplikasi e-Monev 2022.

Pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi

didalamnya digunakan untuk pemantauan, 
Hasil pemantauan se-

bagaimana dimaksud di atas

disusun dalam bentuk laporan

triwulanan yang

dikoordinasikan oleh unit

kerja/ satuan perangkat kerja

daerah yang tugas pokok dan

fungsinya di bidang peren-

canaan pembangunan.

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP.

Aplikasi e -Monev menghimpun data dengan pendekatan

entri data yang berpedoman pada kerangka logika, dan

kerangka result/outcome, User entri data diminta

memahami bisnis proses, lingkungan strategis, tupoksi dan

wewenang, sehingga data yang dilaporkan mencerminkan

pelaksanaan riil di lapangan. 
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BERMAIN AIR DI
TAMAN SUNGAI
DAN AIR TERJUN
PERBUKITAN
MENOREH
KULON PROGO
Oleh  Gad i s  F i th r i  A f i ana

S E P U T A R  J O G J A

Yogyakarta tidak hanya terkenal kulinernya,
tetapi juga tempat wisatanya. Salah satu
tempat wisata yang terasa menyenangkan
untuk dikunjungi, yaitu wisata di Kabupaten
Kulon Progo.
Tempat wisata ini memiliki keunikan dan
ceritanya tersendiri sehingga membuat
wisatawan tertarik berkunjung, tak hanya
warga lokal saja tetapi juga wisatawan
mancanegara.
Setelah bandara baru New Yogyakarta
International Airport mulai dibangun di pesisir
Kulon Progo, beragam destinasi baru pun
bermunculan dan siap memanjakan wisatawan
dengan keindahan alam dan budayanya.

TAMAN SUNGAI MUDAL KULON PROGO
YOGYAKARTA

Sudah pernahkah Anda ke Taman Sungai
Mudal Kulon Progo?
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Salah satu hidden gem untuk

bermain air di Kabupaten Kulon

Progo, ini memiliki air yang

berwarna jernih tosca, bahkan

terkadang seperti zamrud yang

membuat kita yang memandangnya

sulit untuk tidak mengaguminya.

Taman Sungai Mudal terletak di

Perbukitan Menoreh, tak terlalu jauh

dari Kota Yogyakarta, kita hanya

perlu berkendara sekitar 35 km ke

arah barat. Untuk yang baru pertama

ke sini, ketika jalanan aspal mulai

terasa naik dan berkelok-kelok,

sebaiknya selalu waspada untuk

memindahkan persneling ke gigi 1,

karena jalanan cenderung menanjak

panjang dan curam.

Tempat Wisata Taman Sungai Mudal

sudah sangat tertata rapi sehingga

memudahkan para pengunjung

untuk mengaksesnya. Biaya masuk

hanya dikenakan untuk orang

dewasa Rp. 6.000/orang, sedangkan

untuk anak-anak tidak dikenakan

biaya sama sekali. Parkir mobilpun

cukup membayar Rp. 5.000,- saja.

Menuju objek utama, kita hanya

perlu berjalan sekitar 30m dari

parkiran mobil ke kolam pertama

dari beberapa kolam dan air terjun

berundak-undak di atasnya.

Beraneka ragam tanaman yang

berwarna warni di kanan kiri jalan

setapak yang tertata rapi dan kolam

alam yang berwarna tosca/zamrud

sangat memanjakan mata kita.
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Kita tak perlu khawatir akan warung

makan,mushola dan wc, karena semua

fasilitas itu sudah tersedia disini,

bahkan tersebar di beberapa spot dari

kolam bawah sampai kolam atas. Kita

bisa berendam dan berenang di kolam

manapun yang kita suka. Jika ingin

menyewa pelampung kita cukup

membayar Rp 10.000. Sedangkan

untuk menyewa ban dibanderol

Rp.5.000 saja.

Makanan pun sangat murah, untuk

notabene harga di tempat wisata

secangkir kopi panas kita cukup

membayar Rp 2.000 saja. Sedangkan

mie rebus telur hanya Rp 7.000.

Kita juga bisa mencicipi gorengan khas

Kulon Progo yaitu "geblek" yang

kurang lebih mirip seperti makanan

cireng. 

Berjalan dari kolam bawah menuju

kolam atas, walau harus menanjak

menaiki tangga dengan sedikit ngos-

ngosan selama kurang lebih 5-10

menit, tapi tak terlalu terasa

melelahkan. Karena kita akan

dimanjakan dengan pemandangan air

terjun di sebelah kanan yang deras dan

adanya beberapa gazebo dan juga

warung makan yang tersedia untuk

kita singgahi sekedar untuk istirahat

dan mengatur nafas.

Udara di sini pun sangat sejuk dan

cenderung dingin. Asyik sekali ya. So,

kalau ke Jogja, jangan lupa ke Taman

Sungai Mudal Kulon Progo ya. Selamat

berwisata!!

1

"cinta  merupakan perwujudan
keindahan dari alam semesta, ketika
seseorang sedang jatuh cinta, maka
semuanya akan terlihat indah"
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Ladies Corner

Rupa-rupa Manfaat
Pembalut wanita

Ladies yang menggunakan sepatu berhak

dan supaya menghindari kakinya sakit,

dapat menggunakan pembalut sebagai

insole sepatu. Selain itu, bagi orang yang

punya hobi mendaki gunung, kerap

menggunakan pembalut wanita sebagai

insole sepatu supaya tidak cepat Lelah

atau lecet. 

Pembalut bisa digunakan untuk

mengelap residu bekas oli, minyak atau

air yang tidak gampang dibersihkan

menggunakan seperti lap kain atau

kanebo.

Pembalut Wanita itu bersih, sehingga

bisa dijadikan pertolongan pertama

untuk menahan pendarahan/luka

menganga, apabila tidak ada kapas, atau

kassa. 

Ladies, kita tentu familiar dengan yang

Namanya pembalut. Barang yang satu ini

biasa kita gunakan untuk menampung darah

haid. Tetapi, apakah ladies tahu bahwa

pembalut memiliki beragam manfaat. Selain

pembalut biasa digunakan Wanita untuk

menampung darah menstruasi, rupanya

pembalut punya kegunaan lain lho ladies.

Simak berikut ini.

1.

2.

3.

.

.

.

Punya masalah di rumah seperti air AC

yang airnya merembes atau menetes?

Bisa menggunakan pembalut. Pembalut

dapat digunakan untuk menahan

rembesan air AC. Hal yang sama

misalnya hujan deras dan dinding rumah

terkena rembesan air, maka dapat

menggunakan pembalut untuk

menampung air sementara. 

Pembalut bisa digunakan untuk

mengatasi knalpot bocor atau sebagai

peredam knalpot recing. 

Kalau musim kemarau atau lagi mudik,

mungkin bisa menggunakan pembalut

untuk tanaman. Caranya, keluarkan isi

pembalut (bisa juga gunakan isi popok

bayi instan) kemudian, masukkan ke

dalam pot tanaman, lalu disiram. Gel

pembalut akan dapat menyerap air

banyak, jadi tidak perlu menyiram

tanaman setiap hari. 

Kalau sedang kerja luar kota dan

berkeringat banyak, gunakan pembalut

dan tempel di ketiak supaya keringat

tidak tembus ke baju. Akan tetapi,

pertimbangkan juga jenis baju, jangan

sampai baju yang tipis malah

menerawang dan kelihatan kalau

memakai pembalut.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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.

.

.

Ladies yang hobi mendaki gunung, pembalut ini

serba guna juga, lho. Selain bisa untuk insole

sepatu, bisa gunakan pembalut untuk bantalan

pundak untuk menahan beban berat tas

carrier. Disarankan pilih pembalut yang ada

sensasi dingin.

Bagi penari, pembalut dapat dipakai di mata

kaki untuk pengurang rasa sakit.  

Untuk orang yang sedang ada pekerjaan

lapangan dan menggunakan helm proyek,

pembalut dapat digunakan sebagai bantalan

kepala pada safety helmet, supaya tidak sakit

mengenai kepala kita karena helm proyek

tidak ada bantalannya. 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nah, itu dia manfaat lain pembalut, ladies. Gimana?

Ternyata pembalut bisa jadi solusi atas

permasalahan sehari-hari kita ya. So, jangan

remehkan pembalut, dan sebaiknya selalu sedia

pembalut. (smkn)

wanita yang bermanfaat
adalah wanita yang mampu
menempatkan dirinya dalam

setiap situasi
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COMMON
ENGLISH IDIOMS

English Corner

Paris LC Edisi 1 Tahun 2022  I 

Idioms, proverbs, and expressions are important part of English. They come up in daily
conversations, both spoken and written. Since not all of idioms make sense literally, we
have to familiarize ourselves with the meaning and usage. Learning idioms may seem to
be a hard work, but it can be fun. We can compare English idioms and idioms in our own
language. 
Learning English idioms will make our English sounds more native, so it is a good idea to
learn idioms. None of the idioms are old-fashioned, so we can be confident of using
English idioms with any English native speaker from all English-speaking countries.
The table below shows English idioms, the meaning, and how to use it in a sentence

23



Paris LC Edisi 1 Tahun 2022  I 

24



Pisah Sambut Pegawai

 Asri Primandari1.

         Kelahiran Sleman, 02 Januari 1990 yang  

         berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi 

         Kalimantan Selatan bidang Akuntan

         Negara.

Pegawai Datang

S e t i a p  p e r t e m u a n  y a n g  i n d a h  p a s t i  a k a n  a d a  p e r p i s a h a n  y a n g  m e n y e d i h k a n .

P a d a  T r i w u l a n  i n i ,  a d a  b e b e r a p a  p e g a w a i  P e r w a k i l a n  B P K P  D . I .  Y o g y a k a r t a

y a n g  t e l a h  m e m a s u k i  m a s a  p u r n a  b a k t i  d a n  p e g a w a i  y a n g  m u t a s i .  

2 .  L e s t a r i n i n g s i h

     K e l a h i r a n   

     K u l o n p r o g o ,  0 6   

     N o v e m b e r  1 9 8 7  

     y a n g  d i t e m p a t k a n  

     d i  S u b  B a g i a n  

     K e u a n g a n  y a n g  

     s e b e l u m n y a  

     b e r a s a l  d a r i  B i r o  

     K e u a n g a n .

3. Raisha Pratidina 

     Kelahiran Palembang, 27 Agustus 1991 yang  

     berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi   

     Kepulauan Bangka Belitung.
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4. Dewi Kurniasari

      Kelahiran Sleman, 18 November 1987 

      yang berasal dari Deputi Bidang 

      Pengawasan Instansi Pemerintah 

      Bidang Perekonomian dan

      Kemaritiman. 

Deri Prasetya Imana jabatan

Auditor Pertama Tugas Belajar S2

University of Melbourne.

1.

Pegawai Mutasi

5. Paramastuti
     Kelahiran Yogyakarta, 30 November  
     1966 yang berasal dari Perwakilan 
     BPKP Provinsi Riau.
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"Kesuksesan dan
 Kegagalan adala

h sama-sama

bagian dalam hidup. Keduanya hanya
 sementara." -

Shah Rukh Khan 

Pegawai Purnabakti

Budi Santoso, jabatan Auditor

Madya Purnabakti 1 Maret 2022 1.
2. Sajihartana, jabatan Auditor      Madya Purnabakti 1 Februari      2022

3. Agung Santoso, jabatan 
    Auditor penyelia 1 Februari 
    2022
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Anis Suryani                           1. Nur Aulia

Prilia Dwi Utami                   1. Dyah Qonitasari Estyamilla
Hani Zulniati                          2. Ismi Amin Wigesti 
Rizka Choirunnisa                3. Gadis Fithri Afiana 
Asri Primandari                     4. Erfanto 
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