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Slang mirip dengan idi-

om, karena masing-

masing kalimat �dak 

dapat diterjemahkan per 

kata.   Bahasa slang bi-

asanya hanya bersifat 

musiman, ar�nya ia �-

dak dibakukan dan �dak 

digunakan sepanjang 

masa. Bahasa ini banyak 

digunakan oleh kaum 

remaja atau kelompok 

sosial tertentu dan  ser-

ing digunakan dalam 

percakapan sehari-hari. 

Oleh sebab itu, ada 

baiknya kita mengenal 

bahasa slang ini.  

Namun, perlu diper-

ha�kan bahwa bahasa 

ini sangat �dak dianjur-

kan untuk digunakan 

dalam situasi formal, 

misalnya bisnis, rapat, 

pelajar sekolah, ataupun 

orang asing yang baru 

kita kenal.  

Hal ini dikhawa�rkan 

akan menimbulkan 

kesalahpahaman, karena 

sebagian ungkapan slang 

ini terkesan kasar. 

Yuk kita lihat contoh 

slank di kolom 

samping...  
 

-SiRo 

Sumber: www.ef.co.id, 
www.sederet.com 

I’m feeling so blue: Aku sedih sekali. 

“I’m feeling so blue right now. My cat died last night.” 

I’m scared shitless: Aku takut sekali. 

“Why do we have to go passed this road? I’m scared shitless 
now.” 

I’m s�cking my neck out for nothing: Aku berharap terlalu 
muluk. 

“I shouldn’t have believe him. I’m s�cking my neck out for 
nothing.” 

Knock: Membicarakan seseorang di belakang 

“Do you know Sunny was knocking you down to everyone?” 

A buck: 1 dollar (Amerika) 

“Let me borrow a buck from you, I need to eat” 

Bail: Terburu-buru 

“Just relax, you don’t have to bail.” 

Couch Potato: Pemalas 

“He doesn’t work, all he did it’s just being a couch pota-
to all day long.” 

Creep: Orang yang aneh 

“He’s such a creep. Don’t be around him.” 

Don’t have ki�ens: Jangan gugup. 

“Oh come one, it’s just a speech. Don’t be a ki�en.” 

Down to earth: Sederhana dan apa adanya 

“He’s so down to earth. I adore him so much.” 

Drive up the wall: Menjengkelkan 

“She drives me up to the wall. Ugh.” 

Drop it: Sudahlah, lupakan saja. 

“Come on! You can have another test! Relax, just drop 
it.” 

Give a ring: Menelfon seseorang 

“Can you give a ring to anyone to help us?” 

I catch up to you: Nan� aku menyusul. 

“See you then, I catch up to you later.” 

ENGLISH CORNER 	
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Menulis mung-

kin mudah un-

tuk seseorang, tapi mungkin �dak mu-

dah untuk yang lain. Begitu juga bagi 

kami �m PARMIN, menulis bukan hal 

mudah. Jangan dianggap kami ini 

manusia super yang begitu pegang 

pena (eh laptop ding), akan lancar 

mengalir untaian kata indah. Apalagi 

di antara pekerjaan ru�n dan penu-

gasan yang mengharuskan kami ke 

lapangan (bukan upacara). Maka, 

menulis bisa jadi prioritas kesekian 

karena prioritas utama kami tetap 

laporan. Karena itu sudah hal yang 

biasa kalau seminggu sebelum terbit, 

tulisan-tulisan dari para 

kontributor PARMIN baru terkumpul. 

Itu pun setelah dikejar-kejar Bu Pem-

red. Hehe..  

Ide menulis memang bisa muncul 

darimana saja. Tapi merealisasikan 

untuk menjadi tulisan yang utuh dan 

menarik �dak semudah kita 

mendapatkan ide. Seringkali menulis 

harus dipaksa. Tak perlu menunggu 

mood, apalagi menunggu SPPD cair. 

Membuat kalimat pertama untuk 

mengawali sebuah tulisan menjadi 

kunci gerbang bangunan ar�kel kita. 

Stuck? Tentu saja tak bisa dihindari, 

28 1 

ini mem-

perkuat Bidang 

Program 

Pelaporan dan 

Pembinaan 

APIP BPKP DIY. 

Sebelumnya 

pria dari 3 pu-

tra putri terse-

but memperkuat Perwakilan BPKP 

Provinsi Riau. Hobinya membaca dan 

berkebun serta mempunyai mo�o 

“takdir bukan ditunggu tapi harus di-

jemput dan diperjuangkan”. Selamat da-

tang di Yogya is�mewa Pak Bambang, 

selamat berkarya. 

 

Grendyartha 

Haryo Pramono, 

pria asli Yogya 

ini pindah dari 

Perwakilan BPKP 

Provinsi Kali-

mantan Tengah 

dengan alasan 

kesehatan. Pria 

yang mempunyai hobi bola ini sekarang 

diamanatkan memperkuat Bidang Pro-

gram Pelaporan dan Pembinaan APIP 

BPKP DIY. Mo�o dari ayah seorang putra 

ini “sukses adalah berani ber�ndak dan 

punya prinsip”. Selamat datang di BPKP 

DIY Mas Grendy, selamat berkinerja. 

 

BPKP DIY mendapat 

Kepala Sub Bagian 

Umum yang �dak 

biasa. Kenapa? 

Sebab beliau gesit, 

lincah dan mempu-

nyai ciri khas. Apa 

itu? ketawanya 

yang riang dan 

menggelegar. Be-

liau adalah Widyatmono. Pria asli Solo ini 

gemar sekali dengan kegiatan di alam 

bebas. Joging adalah olahraga yang pa-

ling disukai ayah dari 3 putra putri ini. 

Sebelum di BPKP DIY, pria kelahiran 14 

Februari 1977 ini telah menyumbangkan 

karya dan kinerjanya di BPKP Kendari, 

Papua, Semarang dan Biro Umum di Ja-

karta. Dengan mo�o “Bekerja dan       

Berusaha”, beliau siap memperkuat kerja 

dan kinerja di Perwakilan BPKP DIY. 

Sugeng Rawuh dan selamat bergabung.  

&ie 

SEKAPUR	SIRIH	
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bahkan oleh seorang penulis profe-

sional sekalipun. Karena itula kita per-

lu membaca, dan membaca apa saja. 

Majalah pengawasan, berita-berita 

update di medsos dan web, laporan di 

bidang (rajin amat buuuu...), katalog 

barang diskonan di online shop, 

bahkan kalo perlu gosip terkini ar�s. 

Tentu saja bukan gosip nya yang kita 

cari, tapi bagaimana menuangkan 

kalimat menjadi bacaan yang 

menarik. Bila masih macet juga, �dur 

sejenak atau olahraga bisa juga me-

nyegarkan diri dan pikiran untuk bisa 

melanjutkan merangkai kata-kata. 

(bunga kali ya). 

Lalu kenapa judul di atas saya beri 

tanda tanya? Menurut Stephen King,  

“If you want to be a writer, you must 

do two things above all others: read a 

lot and write a lot.” 

Yang kalau diar�kan kira-kira begini: 

Kalau kita pengen jadi penulis, dianta-

ra semuanya terdapat dua hal yang 

wajib kita lakukan yaitu banyaklah 

membaca dan banyaklah menulis. 

Ini karena dua hal ini beririsan: mem-

baca dan menulis maka semakin ban-

yak yang kita baca, semakin banyak 

pula ide yang bisa kita tuangkan da-

lam bentuk tulisan. 

Seper� sekarang ini, profesi kita yang 

disebut auditor, saat akan membuat 

kertas kerja maupun laporan, kita 

dituntut untuk membaca terlebih da-

hulu, baik pedoman, peraturan pe-

rundang-undangan, maupun laporan-

laporan hasil kegiatan.  

Disini bulle�n PARMIN sebagai media 

berbagi informasi bagi dan dari pega-

wai BPKP DIY, bisa menjadi ajang un-

tuk belajar menulis. Cukup banyak  

pedoman-pedoman dan laporan, ser-

ta jenis-jenis kegiatan baik dibidang-

bidang maupun di internal kantor 

sendiri yang bisa kita ulas untuk men-

jadi ar�kel yang menarik.  

Selain tentang materi tulisan, lalu hal 

apa yang perlu kita perha�kan saat 

kita sedang menulis? Mulai issue 

terkini, tentang grammar english 

yang tentu aja bikin malu kalo kita 

salah menuliskannya, dan bahkan 

tentang EYD yang sudah kita pelajari 

dari jaman SD: penulisan kata baku, 

penggunaan huruf kapital, bahkan 

penggunaan tanda pe�k. Terlihat se-

pele tapi kita dapatkan dengan ban-

yak membaca. Membaca berar� bela-

jar, belajar bikin tambah pinter kan? 

27 2 

silaturahmi dengan keluarga dan kera-

bat, merawat dan berbak� kepada 

orang tua, mengupayakan pendidikan 

yang  berkualitas bagi anak-anak, serta 

mempersiapkan hari esok yang indah, 

cerah dan terarah dalam rangka per-

siapan purna tugas sebagai abdi negara 

dan abdi masyarakat. Itulah alasan Triv-

iarno pindah ke BPKP DIY. Pria asli Yog-

ya ini sekarang memperkuat Bidang 

Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP 

DIY yang sebelumnya menempa� Per-

wakilan BPKP Provinsi Bali. Pria ke-

lahiran 1973 ini masih LDR dengan 

keluarganya yang berada di Jawa Timur.  

Mo�o dari ayah 3 putra putri ini “Urip 

kuwi mampir ngombe, ora bakal urip 

selawase”. Selamat bergabung di Per-

wakilan BPKP DIY Pak Triviarno. 

 

Mie ayam, 

makanan itu 

yang terbesit 

dalam pikiran 

orang 

mengenai 

Kota Wonogi-

ri. Kota terse-

but juga 

merupakan 

asal daerah pria kelahiran 13 Juni 1982 

ini. Yudianto, bapak dari seorang putra 

ini sudah 10 tahun memperkuat Per-

wakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Tiba 

saatnya pria yang menyukai olahraga 

sepeda ini untuk bali ndeso, mbangun 

deso di kampung halamannya dan juga 

Perwakilan BPKP DIY, khususnya Bidang 

Instansi Pemerintah Pusat. Sesuai 

mo�onya “Siap”, Pak Yudi siap bekerja 

dan berkinerja di BPKP Yogya tercinta. 

 

Tinggi dan 

kalem, ada-

lah 

perawakan 

dari Budi 

Hartanto. 

Pria kelahiran 17 Maret 1962 sekarang 

memperkuat Bagian Tata Usaha khu-

susnya Bagian Keuangan. Sebelumnya 

pria yang mempunyai hobi yang 

berhubungan dengan barang elektronik 

ini menempa� Perwakilan BPKP Provin-

si Jawa Tengah. Selamat datang di BPKP 

DIY Pak Budi, selamat bekerja. 

 

Berikutnya asli putra daerah Purworejo 

yang berperawakan �nggi, Bambang 

Widianto. Pria kelahiran 1 Maret 1970 
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Ngomong-ngomong tentang menulis. 

Ada sebuah buku yang ditulis oleh 

para ama�r. Hanya berbekal dari 

workshop kepenulisan selama bebera-

pa jam, lahirlah sebuah buku. Dari 

yang sebelumnya nggak pernah nulis, 

�ba-�ba namanya terukir sebagai 

penulis di sebuah judul buku. Maka, 

selain dipaksa, menulis itu mus� 

berani mencoba. Tak apa jika tak sem-

purna, sebab itulah editor ada. 

Makanya, yuk ikutan jadi kontributor 

PARMIN. Loh, loh..kok jadi nyuruh-

nyuruh nulis?  

Demikian halnya �m PARMIN, saat 

seluruh pegawai BPKP DIY sedang 

mesra-mesranya dengan ST dan 

laporan. Di Bagian Tata Usaha, Subbag 

Keuangan lagi puyeng mikirin penye-

rapan anggaran, sementara Subbag 

Kepegawaian dan Subbag Umum hec-

�c dengan kesibukan ru�nnya men-

jelang tenggat akhir tahun. Bidang-

bidang? Apalagi. Kayaknya ruangan 

berasa sepiii sekali, di�nggal DL para 

penghuninya. Semuanya demi penye-

rapan anggaran, eh engga ding, tapi 

demi memenuhi target kinerja yang 

sudah menjadi kewajiban kita sebagai 

pegawai BPKP. 

Tapi, menulislah sesibuk apapun diri-

mu. Karena itulah PARMIN tetap hadir 

di tengah kita. Di antara segunung 

laporan, di antara kunjungan-

kunjungan ke lapangan, dan di antara 

kamu dan dia #eh, para kontributor 

berusaha meluangkan waktunya un-

tuk memberikan informasi yang 

(semoga) mencerahkan lewat tulisan-

tulisannya.  

Dari bidang Inves�gasi kita akan diajak 

berkenalan dengan komunitas paling 

baru dan hits saat ini, namanya MPAK. 

Dari bidang AN ada aplikasi SIA BUM 

Desa yang lagi dilirik banyak 

pemerintah desa. Bidang APD akan 

mengulas tentang evaluasi kerjasama 

daerah. Curhatan bidang P3A tentang 

banyaknya laporan internal yang ha-

rus mereka buat. Dan terakhir, dari 

bagian TU kita akan belajar bahwa 

selalu ada hikmah dari se�ap kejadi-

an, termasuk dari musibah kebakaran 

panel listrik tempo hari. 

Penasaran? Penasaran? Makanya kita 

simak menu PARMIN edisi kali ini. Yuk 

mari.   

-nee 

26 

Di penghujung tahun 2018, Perwakilan 

BPKP DIY mendapatkan personil baru 

untuk memperkuat karya dan kinerja 

BPKP DIY, siapakah mereka...? Berikut 8 

pegawai yang dimutasi ke Perwakilan 

BPKP DIY: 

Yang pertama, 

Ibrizal, inilah per-

sonil baru Bidang 

Akuntabilitas 

Pemerintah Dae-

rah di BPKP DIY. 

Sebelumnya pria 

asal Bagansiapiapi ini 

memperkuat  Perwakilan BPKP Provinsi 

Banten. Bapak dari 7 putra putri ini 

mempunyai hobi membaca.  

“Berprasangka baiklah kepada Allah 

SWT” merupakan mo�o dari pria ke-

lahiran 1969. Selamat datang di DIY Pak 

Ibrizal, selamat berkinerja. 

 

Udoyo Hari Wirawan, akhirnya kembali 

lagi ke Perwakilan BPKP DIY, sebe-

lumnya beliau ditempatkan di Perwa-

kilan BPKP Provinsi Gorontalo. Pemilik 

suara merdu ini 

menyukai per-

mainan bridge. 

Olahraga yang 

paling digemari 

adalah tenis, 

baik lapangan 

maupun meja. 

Mo�o pria asal Semarang ini adalah 

“syukuri apa yang ada”.  Menyandang 

status baru sebagai Koordinator 

Pengawas Bidang Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah, beliau siap berkar-

ya dan berkinerja di Perwakilan BPKP 

DIY. Selamat datang kembali Pak 

Udoyo, kami tunggu karya dan kinerja 

Anda. 

Setelah sekian la-

ma merantau di 

negri orang, maka 

�balah saatnya 

kembali ke kam-

pung halaman se-

bagai bentuk 

pelaksanaan 

kewajiban untuk menyempurnakan tali 
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Pernahkah kita melihat pusat per-

belanjaan yang megah di pusat kota? 

Atau ruko yang berderet di tepi jalan 

utama? Atau tempat hiburan anak-

anak yang banyak wahana permainan 

dan kolam renangnya, tempat peri-

s�rahatan yang menyediakan banyak 

fasilitas seper� pom bensin, rumah 

makan, toko oleh-oleh dan kerajinan, 

toilet umum, dan tempat ibadah? 

Pernahkah kita terpikir siapa yang 

membangun gedung-gedung yang pas-

� membutuhkan biaya pembangunan 

dalam jumlah besar itu? Belum lagi 

tanahnya milik siapa pula? Bukankah 

tanah di daerah perkotaan atau di 

wilayah strategis sangat mahal.  

Penugasan Bidang APD tentang Eva-

luasi Kerja Sama Daerah Tahun 2018 

memberi banyak pengetahuan ten-

tang hal di atas. Daerah yang dalam 

hal ini adalah Pemerintah Daerah Ka-

bupaten/Kota memiliki tugas yang sa-

lah satunya adalah memberikan pela-

yanan kepada warga masyarakat da-

lam bidang-bidang yang terbagi men-

jadi banyak urusan, diantaranya ada-

lah perdagangan dan pariwisata. 

Semua pelayanan tersebut muaranya 

adalah untuk kesejahteraan masyara-

kat. Untuk melaksanakan tugas ini ten-

tu bukan sesuatu yang mudah. Sangat 

nasi padang. Ada yang diet OCD, tapi 

tak juga turun beratnya karena hanya 

bertahan sekian hari saja. Ada pula 

yang diet karbo tapi beratnya masih 

segitu-segitu aja, berhubung yang ter-

masuk karbo menurutnya adalah nasi, 

kalau kue nggak termasuk karbo, hihi. 

Nah, ada satu yang akhirnya berhasil 

menurunkan berat badan karena cara 

yang memang tepat: olahraga, mulai 

dari zumba sampe nge-gym dijabanin. 

Yang lainnya mah olahraga dalam mim-

pi. 

Insiden ma� listrik yang sempat kita 

rasakan sekitar dua bulan lamanya 

kemarin, membawa hal posi�f bagi 

bidang kami. Yang biasanya saat beker-

ja kami sibuk di meja masing-masing, 

gara-gara AC ma� kami jadi kerja 

bareng-bareng. Lho kok bisa? Soalnya 

kami melakukan mutasi massal ke ru-

ang kelas lantai �ga yang ternyata ka-

lau jendelanya dibuka terasa angin se-

poi-sepoi membelai dan seolah meni-

nabobokan kami #loh. 

Keseruan bidang AN makin lengkap 

dengan adanya Korwas kami, Pak Ary, 

yang selalu baik ha� dan sangat me-

mahami kami. Maa�an kami ya Pak, 

mengganggu pekerjaan bapak dengan 

suara tawa terbahak atau jeritan 

heboh kami. Tu kan..tu kan..jadi pada 

pengen rolling ke AN kan. Yes! Promosi 

saya berhasil. 

Oia, sesuai jenis pekerjaan kami yang 

berkutat dengan BUMD dan Badan 

Usaha lainnya, kami juga punya badan 

usaha sendiri loh. Pernah order jambu 

Deli Madu? Nah, itulah BUM AN. Keun-

tungannya akan kami kumpulkan dan 

kami sumbangkan untuk acara sosial 

kami, yaitu makan-makan bidang. 

Hehe.. 

Itulah yang saya rasakan selama ham-

pir �ga tahun berada di bidang ini. 

Duh, jadi sedih.. kayaknya tahun depan 

saya akan meninggalkan bidang ini dan 

rolling ke bidang lain deh. Tapi bidang 

lain tentunya punya keseruan masing-

masing kan? Denger-denger ada bi-

dang yang makanannya melimpah 

ruah, jadi kita nggak khawa�r bakal 

kelaparan. Nah, biar yang lain tau, 

makanya...tuliskan keseruan bidang 

masing-masing dan kirim tulisannya ke 

PARMIN #promosilagi. Ditunggu ya tu-

lisannya. 

-nee- 

EVALUASI KERJASAMA DAERAH  

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

RUBRIK	APD	
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kami tulus ikhlas cuma nonton jalannya 

pertandingan loh, kalau ada adegan bu-

ka-bukaanya Jojo sih itu bonus, hehe. 

Kadang layar TV dirasa kurang besar 

untuk menyaksikan pertandingan-

pertandingan badminton itu, maka layar 

LCD di ruang kelas kami manfaatkan 

dengan sebaik-baiknya. Nobar ala layar 

tancep pun bisa terselenggara dengan 

baik. Dan jangan terkaget-kaget kalau 

suatu saat Anda naik ke lantai �ga dan 

mendengar sorakan yang membahana 

dan memekakkan telinga, itu tandanya 

lagi ada acara nobar. 

Ada sebuah ritual yang ru�n kami 

lakukan se�ap harinya kalau pas lagi 

nggak ada penugasan. Apa itu? Bukan 

ritual mandi kembang ya, tapi ritual 

sarapan dan maksi bareng di pantry AN. 

Untungnya dalnis di AN cuma empat, 

jadi masih ada satu sisa ruangan yang 

kami manfaatkan jadi pantry. Beneran 

deh, adanya satu tempat untuk kumpul 

ini bikin kami lebih banyak 

bercengkerama. Pagi jam 8 kumpul, jam 

9 balik ke meja masing-masing, jam 11 

kumpul lagi dengan agenda rapat untuk 

menentukan mau pesen maksi apa di 

gofood, jam 1 balik lagi ke meja, sore 

jam 3 udah mulai berburu camilan di 

pantry. Dan biasanya kalau ada dua, �ga 

orang yang kumpul, yang lainnya ikutan 

nimbrung juga. Maka, kursi di ruang 

rapat bidang semakin menipis karena 

acara rapat sudah kami pindahkan ke 

pantry. 

Kekompakan lainnya terbuk� dengan 

serempaknya kami menjalankan diet 

(musiman). Ya, harus diakui, budaya 

kumpul-kumpul �ap pagi, siang, sore 

kami �dak bisa dilepaskan dari ak�fitas 

memamah biak alias nyemil. Dan itu 

bikin berat badan kami bertambah, ada 

yang nambah 2 kilo, ada yang nambah 5 

kilo, semua tergantung amalan masing-

masing, hehe... Masih untung kami di 

lantai �ga yang mengharuskan naik 

turun tangga. Coba kalau di lantai satu, 

bisa-bisa kami nambah berat 10 kilo. 

Maka dari itulah tekad kami untuk ber-

diet semakin kuat. Ada yang diet 

dengan cara cuma sarapan dua telur 

rebus, tapi tak kunjung turun berat ba-

dan soalnya makan siangnya seporsi 
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berat dalam hal pengurusan maupun 

biayanya. Tetapi ada sebuah jalan 

keluar yang sudah diatur dengan un-

dang-undang yaitu dengan mengada-

kan kerja sama dengan pihak ke�ga. 

Pihak ke�ga dalam hal ini biasanya 

pihak swasta. Sesuai yang diamanat-

kan dalam Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Dae-

rah pasal 363 ayat (1) yang me-

nyebutkan bahwa kerja sama daerah 

dapat dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dengan per�mbangan efisiensi dan 

efek�vitas pelayanan publik serta 

saling menguntungkan, sehingga da-

lam penugasan evaluasi kerja sama 

daerah tersebut ada kriteria dalam 

pelaksanaan kerja sama daerah yang 

harus memper�mbangkan 3 hal, yai-

tu (1) bertujuan mensejahterakan 

rakyat, (2) memenuhi aspek efisiensi 

dan efek�fitas 

pelayanan pub-

lik, serta (3) sal-

ing 

menguntungkan.  

Kerja sama yang 

dimaksud bisa 

dalam berbagai bentuk. Untuk pem-

bangunan pusat perbelanjaan, ruko, 

tempat wisata dan hiburan biasanya 

kerja sama dalam bentuk BGS atau 

Bangun Guna Serah. Pemerintah dae-

rah menyediakan tanah yang lo-

kasinya biasanya strategis, yang apa-

bila pihak swasta membeli akan tera-

sa berat. Kemudian pihak swastalah 

yang akan melaksanakan pem-

bangunan gedung pusat per-

belanjaan, ruko, atau tempat wisata 

tersebut. Dilakukan perjanjian dalam 

waktu tertentu, misal 30 tahun. Isi 

perjanjian mengatur hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Misalnya dalam waktu 30 tahun ter-

sebut apakah pihak swasta akan 

menjual pusat perbelanjaan/ruko ter-

sebut dalam jangka waktu tertentu

(HGB), ataukah akan menyewakan, 

apakah akan mengelola tempat hi-

buran ter-

sebut. Da-

lam perjan-

jian harus 

memuat 

aturan 

main 

dengan 
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Se�ap �ga atau 

empat tahun 

sekali, para 

pegawai BPKP 

DIY biasanya 

mutasi lokal 

alias rolling 

bidang/bagian. 

Mulai sekitar 

dua tahun lalu, 

saya kebagian 

bidang AN. 

Awalnya terasa 

damai, namun 

semuanya 

berubah ke�ka 

negara api me-

nyerang. Eh, 

maksutnya berubah ke�ka beberapa 

orang yang terindikasi sedikit error 

ikut pindah ke sini. Bidang AN se-

makin kompak dan somplak. Terus 

terang, belum pernah saya merasa-

kan bidang yang asik banget kayak 

gini, mengingat baru �ga kali saya 

pindah bidang, terutama para mbak-

mbaknya. Kekompakan pertama, ibu

-ibu AN berbondong-bondong masuk 

klub badminton. Ini beneran murni 

atas kesadaran pribadi loh, suwer 

tanpa paksaan 

#lirik mbak 

Bizin. Ya, klub 

yang 

didominasi 

bapak-bapak 

ini mulai tera-

sa lebih hidup 

dengan ke-

hadiran kami 

#pede. Gima-

na nggak lebih 

hidup kalo 

teriakan lebay 

kami 

terdengar ce-

tar memba-

hana ke�ka nonton anggota klub 

maen badminton. Untung kami 

nggak diusir keluar sama wasit kare-

na dianggap mengganggu jalannya 

pertandingan. 

Kegandrungan warga AN sama bad-

minton ini telah terbuk� dengan 

diselenggarakannya acara nobar per-

tandingan badminton beberapa ke-

juaraan di.... ruangan. Mulai dari 

Asian Games, Thomas Cup, sampe 

Japan Open kemarin. Beneran niat 

jelas. Perjanjian juga harus menyebut-

kan  bagaimana nan� apabila perjan-

jian telah berakhir. Untuk kerja sama 

bentuk BGS, biasanya di akhir perjan-

jian tanah dan bangunan di atasnya 

akan kembali menjadi milik 

pemerintah daerah. Perjanjian juga 

harus memuat bagaimana 

penyelesaiannya apabila terjadi 

sengketa.  

Penugasan evaluasi kerja sama daerah 

ini memas�kan apakah perjanjian ber-

jalan sesuai denga prinsip-prinsip yang 

diamanatkan dalam undang-undang. 

Evaluasi kerja sama daerah dilakukan 

pada empat aspek, yaitu evaluasi atas 

kebijakan, evaluasi atas kelembagaan, 

evaluasi atas proses manajemen, dan 

evaluasi atas kemanfaatan kerja sama. 

Penugasan terdiri dari �ga �m yang 

bertugas di �ga Pemda yaitu Kabupa-

ten Kebumen, Kabupaten Magelang, 

dan Kabupaten Sleman. Dari hasil eva-

luasi ternyata banyak ditemui perma-

salahan yang cukup rumit. Faktor kesu-

litannya adalah karena kerja sama ini 

berlangsung dalam jangka waktu yang 

sangat lama, bahkan sampai 30 tahun, 

sehingga mempersulit dalam �ndak 

lanjutnya. Misalnya dokumen yang 

sudah �dak ada  atau sulit ditelusuri, 

atau ke�ka ada permasalahan atau 

sengketa, sulit mengurainya karena 

hanya tahu jiwa kerja sama dulu seper-

� apa. Padahal, pelaku perjanjian ada 

yang sudah purna, ada yang sudah ber-

tugas di tempat lain, bahkan ada yang 

sudah meninggal. Di sinilah uniknya 

penugasan ini. Semoga hasil evaluasi 

ini bermanfaat untuk memperbaiki 

kerja sama baik yang masih berjalan 

maupun yang akan dilaksanakan.  

 

@ni 

JOGJA	MILIK	KITA	
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hun-tahun sebe-

lumnya yaitu 

sebanyak 512 

kapling. 

Sama seper� penye-

lenggaraan PMPS 

pada tahun-tahun 

sebelumnya, kita 

dapat menjumpai berbagai macam wa-

hana permainan, dan tentunya wisata 

kuliner dari jajanan street food kaki lima 

hingga makanan berat lainnya dari yang 

ke kunoan sampai yang kekinian, dari 

yang bentuknya biasa aja sampai yang 

berbentuk unik-unik, pedagang aneka 

macam pakaian dan lainnya serta 

panggung kesenian.  

Untuk wahana hiburan ada Ombak 

Banyu, Bianglala dan Kora-kora serta 

permainan untuk anak-anak lainnya. 

Walaupun 

sempat ter-

jadi insiden 

wahana 

bianglala 

terbalik pa-

da hari minggu tanggal 11 November 

2018, yang mengakibatkan wahana 

Bianglala dan Kora-Kora dihen�kan   

pengoperasiannya oleh Pemkot Yogya-

karta karena faktor keselamatan, kita 

masih bisa menguji adrenalin di wahana 

Ombak Banyu yaitu dengan menaiki 

tempat duduk melingkar yang diputar 

ke kanan, ke kiri, atas dan bawah. Dit-

ambah lagi dengan pertunjukkan acro-

bat pemain yang menaiki �ang besi 

hingga puncaknya lalu beratraksi dan 

melemparkan konve� tepat dari atas 

�ang wahana.  

Bagi Anda yang ingin menikma� pertun-

jukan kesenian bisa merapat di 

Panggung Kesenian yang berada di sisi 

barat selatan Alun-alun Utara. Se�ap 

harinya panggung kesenian ini selalu 

menampilkan hiburan yang berbeda-

beda mulai dari penampilan anak-anak 

TK dan PAUD, Rebana dan Hadroh, 

Tausiyah, Kominitas Tari, Karawitan 

hingga Kethoprak. 

Tips dari penulis apabila ingin menik-

ma� PMPS, yaitu selalu berha�-ha� 

dengan barang berharga yang dibawa, 

jaga anak-anak agar selalu dalam 

pengawasan orang tua, selalu siapkan 

payung atau jas hujan karena sekarang 

sedang musim hujan. Ada sih yang jual 

jas hujan di PMPS kalo kepepet. 

Gunakan pula alas kaki yang nyaman. 

Disarankan menggunakan transportasi 

umum untuk menuju lokasi karena ba-

kal rame dan kesulitan dalam mencari 

parkir. Apabila memaksakan juga siap-

siap saja bertemu dengan kemacetan 

panjang. Selamat ber-Sekaten.  
MY.FREE 

Lagu “11 Januari “ pas�lah sangat fam-

ilier di telinga kita, Lagu apik tentang 

kisah cinta yang didendangkan oleh 

group band Gigi ini cukup populer di 

masyarakat dan memang enak juga di 

telinga saya, hehe .. 

Kalau Group Band Gigi bercerita ten-

tang kisah cintanya, saya mau berbagi 

cerita juga tentang kisah di Kantor Per-

wakilan BPKP DIY tercinta. Tanggal 14 

Agustus 2018 adalah tanggal yang 

menjadi kenangan bagi saya, bukan 

karena saya suka dengan kegiatan 

pramuka dimana tanggal 14 Agustus 

adalah hari Pramuka. Pada tanggal 

tessebut ada kebakaran di kantor. Ru-

angan panel listrik mengeluarkan asap 

hitam dan bau karet terbakar. Siang 

itu sontak suasana kantor jadi ramai 

walaupun  sedang jam is�rahat. Orang

-orang mulai berdatangan baik yang 

ingin memadamkan sumber api, 

menyaksikan kebakaran maupun  

mencari informasi.  

Tampak sekuri� kantor dengan sigap 

mencari APAR (Alat Pemadam Api Ri-

ngan) dan berusaha untuk mema-

damkan api yang entah seberapa be-

RUBRIK	TU	
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sar di dalam ruangan.  Dengan berani 

sekuri� jaga berusaha membuka pin-

tu ruangan panel listrik. Yang saya 

pikirkan  “apa yang ada di benaknya”, 

karena kondisi di ruang yang terbakar 

belum diketahui. Saya yakin keber-

anian tersebut muncul karena adanya 

rasa tanggung-jawab yang melekat di 

dadanya.  Pegawai lain pun tampak   

berusaha membantu, ada yang  be-

rusaha menghubungi pihak-pihak 

yang berhubungan, entah PLN, 

pemadam kebakaran atau siapa yang 

harus dihubungi. Pada saat itu yang 

saya saksikan adalah wajah–wajah 

cemas dan bingung. 

Rasa syukur sempat terucap karena 

kebakaran tersebut  terjadi pada 

siang hari dan masih banyak orang 

yang dengan sigap membantu 

mengatasi. Telepon ke PLN maupun 

unit pemadam dapat segera ter-

sambung. Dalam waktu �dak terlalu 

lama, pihak-pihak terkait mulai 

berdatangan dan segera melakukan 

aksi penanganan kebakaran. 

Setelah penanganan kebakaran 

selesai, barulah diketahui apa yang 

terbakar. Ternyata yang terbakar 

adalah Panel Capasitor Bank.  

Capacitor Bank adalah perangkat 

penyimpan energi yang bisa 

menghasilkan kejutan mema�kan 

saat daya yang dipakainya terputus. 

Digunakan untuk mengurangi biaya 

energi dengan menghindari load de-

mand yang �nggi yang dikenakan 

u�litas bila faktor daya berada di 

bawah nilai yang ditentukan. Pelang-

gan PLN biasanya memasang kapasi-

tor ini saat beban induk�f menyebab-

kan masalah faktor daya. Kapasitor 

bank biasanya beroperasi selama 

bertahun-tahun, namun perlu di-

periksa secara ru�n untuk memas�-

kannya bekerja dengan baik. Masalah 

seper� sambungan longgar, sekering 

yang putus atau kapasitor yang gagal 

dapat mengurangi kemampuan me-

nyuplai daya reak�f yang ada. Dalam 

kasus yang ekstrim bahkan me-

nyebabkan kegagalan sistem total 

atau kebakaran. 

Setelah suasana lebih kondusif, mu-

lailah dilakukan koordinasi lanjutan 

untuk menentukan aksi berikutnya 

agar ak�vitas layanan kantor dapat 

berjalan dengan semes�nya, yaitu: 

1. Mengupayakan aliran listrik 

dapat masuk dan dimanfaatkan 

mengenal Islam. Pangeran Mangkubu-

mi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I, 

adalah orang yang pertama kali menga-

dakan 

acara seka-

ten ini 

yang 

sekarang 

menjadi 

event tahunan sekaligus  sebagai pesta 

rakyat. Sekaten dilaksanakan untuk 

memperinga� Maulid Nabi Muham-

mad S.A.W. yang diadakan se�ap tang-

gal 5 Mulud (Kalender Jawa) atau 

Rabiul Awal tahun Hijriah. Selain di Jog-

ja, Sekaten juga diadakan di alun-alun 

utara Surakarta. 

Rangkaian acara Sekaten diawali 

dengan iring-iringan Abdi Dalem di 

malam hari pertama. Iring-iringan ini di 

barengi dengan membawa dua set 

Gamelan yang dinamai Kyai Nogowi-

logo dan Kyai Gunturmadu. Kedua 

gamelan ini akan ditempatkan di dua 

sisi berbeda pada halaman Mesjid 

Agung. Gamelan Kyai Nogowilogo akan 

ditempatkan di bagian utara sedangkan 

Gamelan Kyai Gunturmadu diletakkan 

di pagongan selatan. Fungsi kedua 

gamelan ini yaitu untuk digunakan 

selama tujuh hari kegiatan Sekaten. 

Puncak acara ditandai dengan Grebeg 

Muludan yaitu hari H dari Maulid Nabi 

Muhammad S.A.W. Diawali dengan 

iringan prajurit Kraton yaitu   Wirobro-

jo, Daeng, Patangpuluh, Jogokaryo, 

Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, 

Mantrijero, Surakso, dan Bugis. Dengan 

membawa sebuah Gunungan yang be-

rasal dari hasil pertanian masyarakat 

Yogyakarta dari Istana Kemandungan 

melewa� Sithinggil dan menuju Masjid 

Agung. 

Gunungan 

ini adalah 

gambaran 

dari kese-

jahteraan 

Kerajaan Mataram dan memiliki makna 

dari rakyat kembali untuk rakyat. 

Kemudian rangkaian acara dilanjutkan 

dengan Tumpak Wajik, yaitu dua hari 

sebelum acara Grebeg Muludan dimu-

lai. Acara tersebut berisi tentang per-

mainan alat musik yang dipukul seper� 

kentongan dan lumping yang menem-

bangkan lagu-lagu popular khas Jawa. 

Nah pada tahun ini pagelaran Pasar 

Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 

diselenggarakan lebih singkat dari ta-

hun-tahun sebelumnya yang biasanya 

sampai 22 hari, untuk tahun ini hanya 

18 hari, yakni pada tanggal 2 sampai 

dengan 19 November 2018. Tetapi jan-

gan kua�r pani�a telah menyiapkan 

kapling stan yang lebih banyak dari ta-
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kembali  untuk menunjang tupoksi 

kantor, kegiatan ini dilakukan 

dengan menggunakan genset yang 

ada serta dilakukan perbaikan 

peralatan sehingga aliran listrik 

PLN dapat masuk ke kantor kem-

bali. 

2. Mengupayakan peralatan lengkap 

seper� awal sebelum kebakaran, 

Ak�vitas ini dilakukan dengan 

koordinasi dengan Kantor Pusat 

untuk mendapatkan dana guna 

membiayai pengadaan panel ca-

pasitor bank serta peralatan lain 

yang diperlukan sehingga dapat 

berfungsi secara normal. 

 

Menjelang akhir tahun, kita mendapat-

kan angin segar yang sekaligus mem-

buat was-was, karena kita mendapat-

kan alokasi dana untuk penggan�an 

panel yang terbakar. Olala …… sambil 

terus berkejaran dengan waktu per-

tanggungjawaban, Alhamdulillah pro-

ses pengadaan barang dan jasa sudah 

selesai dilaksanakan dan sekarang da-

lam tahap pelaksanaan pekerjaan. 

Kita berdoa, semoga proses pelaksa-

naan pekerjaan pengadaan dan perbai-

kan panel yang terbakar dapat berjalan 

dengan lancar, dan kita dapat menik-

ma� suasana nyaman dan aman dalam 

melaksanakan tupoksi kita.  

Rasa syukur yang �dak terhingga kepa-

da Allah SWT karena masih menyaya-

ngi kita dan memberikan kemudahan 

dalam ak�vitas–ak�vitas yang memang 

harus dijalankan. Aamiin Yaa Robbal 

Aalamiin 

  -mon- 

Mendengar kata “Sekaten” atau 

lebih tepatnya Pasar Malam Per-

ayaan Sekaten membuat penulis 

kembali teringat kembali pada masa-

masa SD pada saat pertama kali da-

tang ke Sekaten di Alun-alun Lor Yog-

yakarta. Perjalanan dari kota 

Bercahaya memerlukan waktu 5 jam 

dengan menumpang kendaraan te-

man. Sesampainya di area Sekaten 

kita akan disambut dengan ramainya 

pedagang dan arena hiburan lainnya 

seper� Bianglala, kapal mondar man-

dir atau kora-kora, dan yang paling 

seru adalah ombak banyu yang me-

nyuguhkan atraksi akroba�k dari 

mas-masnya yang bergelantungan 

untuk memutar wahana. Sangat 

menguji nyali. Selain itu, juga ada 

tong setan yang merupakan atraksi 

motor berkeliling di dalam tong be-

sar serta yang paling menyeramkan 

adalah rumah hantu. Di Sekaten pa-

da waktu itu masih ada pertunjukan 

sirkus, ini yang menjadi tujuan utama 

penulis karena belum pernah 

menyaksikan sirkus secara langsung. 

Setelah lelah menikma� wahana-

wahana hiburan yang ada, dilanjut-

kan dengan menikma� jajanan yang 

bejibun di area Sekaten dan yang 

paling berkesan dan selalu teringat 

adalah bolang-baling Sekaten.  

Kata Sekaten sendiri berasal dari ka-

ta Syahadatain atau dua kalimat Sya-

hadat. Pada awalnya acara Sekaten 

ini diadakan untuk menarik per-

ha�an masyarakat agar lebih 

SEPUTAR	JOGJA	
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Di gedung Ara Hiwang Sekretariat 

Daerah Purworejo, beberapa pegawai 

BPKP DIY bertemu dengan 50 Kepala 

Desa di wilayah Kabupaten Purworejo. 

Meski bersama dengan Kepala Desa 

kali ini, bukan tentang Siskeudes. Kali 

ini,  Bidang Inves�gasi yang punya 

gawe  bernama MPAK. 

MPAK ini bukan sodaranya empek-

empek ya, MPAK atau Masyarakat 

Pembelajar An� Korupsi ini bisa dibi-

lang adalah sebuah paradigma, khu-

susnya dalam hal pemberantasan 

korupsi yang menempatkan pembela-

jaran an� korupsi sebagai faktor kunci 

keberhasilan pemberantasan korupsi. 

Dengan latar belakang adanya 

indeks korupsi di Indonesia 

yang terbilang cukup �nggi, 

namun penanganannya masih 

sangat sedikit, yaitu hanya 20% 

yang bisa diproses oleh aparat 

penegak hukum. 

Dengan MPAK ini diharapkan 

pemahaman Kepala Desa ten-

RUBRIK		INV	

Citra suatu organisasi sangat di-
pengaruhi oleh peran kehumasan da-
lam organisasi tersebut. Seper� apa 
kehumasan di Perwakilan BPKP DIY?  
Jagad kehumasan BPKP DIY �dak ter-
lepas dari peran se�ap pegawai di da-
lamnya, se�ap kegiatan yang di lak-
sanakan  tercapture, diramu menjadi 
bahan ampuh untuk membentuk citra 
posi�f BPKP DIY.  
Di era sosial media saat ini, �ngkat 
penggunaan media sosial oleh 
masyarakat meningkat pesat. Sebagi-
an besar masyarakat mencari informa-
si mengenai BPKP melalui media 
sosial. Oleh karena itu informasi 
kegiatan lembaga lebih efek�f 
disampaikan melalui medsos. Apakah 
BPKP DIY sudah punya akun medsos? 
Belum…. Kira-kira perlu enggak ya pu-
nya akun medsos sendiri? Dengan 
berbagai per�mbangan, salah satunya 
penentuan admin, kayaknya belum 
sanggup kalau harus mengelola akun 
medsos tersendiri. Tapi jangan 
berkecil ha�, kita bisa turut berkontri-
busi menyampaikan berita-berita yang 
mengharumkan nama BPKP DIY me-
lalui medsos BPKP Pusat. 
Apa saja kanal resmi media sosial 
BPKP? Yuk rame-rame follow akun-
akun berikut:  
 Twi�er : www.twi�er.com/

bpkpgoid (@BPKPgoid) 

 Instagram : 
www.instagram.com/bpkp_id 
(@bpkp_id) 

 Youtube : www.youtube.com/
user/ humasbpkppusat 

 Facebook : www.facebook.com/
BPKPgoid 

Bagaimana kebijakan bermedsos di 
BPKP? Dalam Keputusan Kepala No 
mor KEP-318/K/SU/2017 tentang Tim 
Pengelola Media Sosial BPKP 
di BPKP Pusat, se�ap pegawai 
didorong untuk ak�f ber-medsos se-
hingga diharapkan dapat mendukung 
kanal resmi pemerintah dengan mem-
berikan komentar yang posi�f, santun 
dan �dak menjatuhkan. Tujuannya 
untuk membantu memviralkan berita-
berita posi�f atas kinerja pemerintah 
dan menangkal hoax. 
Nah… kita harus mulai ak�f memvi-
ralkan kinerja Perwakilan BPKP DIY 
dengan menyampaikan foto-foto 
kegiatan kita ke admin medsos BPKP.  
Bahkan ada wacana bahwa keak�fan 
kontribusi kita di Perwakilan untuk 
mengisi medsos BPKP menjadi acuan 
penilaian anugerah kehumasan.  
So, ayo kirimkan foto-fotomu ke hu-
mas BPKP DIY saat beraksi khususnya 
saat di lapangan untuk disampaikan ke 
admin medsos BPKP Pusat. 

SiRo 

 
 

Masyarakat	Pembelajar	

Anti	Korupsi	

MPAK 

KEHUMASAN	
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tang korupsi dan sikap an� korupsi 

dapat terbangun sehingga menjadi 

lebih peduli dan kemudian dapat ber-

peran ak�f dalam upaya pemberanta-

san korupsi di Indonesia. MPAK ini 

sendiri merupakan PKPT bidang Inves-

�gasi yang sudah dimulai dari tahun 

2017. Yang sudah melaksanakan 

deklarasi komunitas MPAK adalah 

Kepala Desa Kabupaten Magelang di 

tahun 2017 dan Kepala Desa Kabupat-

en Purworejo di tahun 2018 ini. 

Kegiatan MPAK ini diharapankan bisa 

berlanjut dengan bimbingan teknis 

yang tujuannya mengembangkan sis-

tem pengaduan (whistleblowing) se-

bagai salah satu saluran informasi dan 

komunikasi bagi masyarakat dalam 

menyalurkan sikap an� korupsinya. 

Whistleblowing merupakan salah satu 

bentuk kepedulian terhadap organ-

isasi sehingga bisa berkembang bu-

daya organisasi an� korupsi dari sikap 

dan perilaku masyarakat yang sebe-

lumnya permisif atau membiarkan 

terjadinya korupsi menjadi sikap/

perilaku an� korupsi. 

Seper� yang kita tahu, masih sering 

terjadi �ndak pidana korupsi atau po-

tensi fraud terhadap pengelolaan da-

na desa. Melalui MPAK ini diupayakan 

agar Kepala Desa bisa mengenali 

kegiatan-kegiatan yang berpotensi 

memunculkan fraud/kecurangan, di-

antaranya dengan pembelajaran ten-

tang; Penger�an fraud dan �ndak pi-

dana korupsi, penyebab dan dampak 

korupsi, hambatan penanganannya 

serta bagaimana strategi pembe-

rantasan korupsi yang yang terin-

tegrasi akan dibangun. 

Dalam MPAK juga ditekankan pula 

kunci pencegahan dan pendeteksian 

fraud. Dalam hal ini penerapannya 

melipu� �ga komponen yang saling 

berinteraksi yang memang dirancang 

untuk memaksimalkan kesempatan 

organisasi dalam mencegah dan 

mendeteksi korupsi, yaitu: 

1. Pengendalian Keuangan 

 Dalam pengendalian keuangan ini, 

kebijakan dan prosedur yang spe-

sifik ditetapkan untuk di-

pergunakan dalam memproses 

akun transaksi pada suatu organ-

isasi. 

2. Sistem Non Keuangan, terdiri dari: 

 Kebijakan dan prosedur tentang 

sumber daya manusia; 

 Sistem informasi teknologi; 

tahun ini adalah 12 APIP men-

capai level 3. Untuk pencapaian 

level 3 ini sendiri beberapa 

langkah harus ditempuh oleh 

APIP, nan�nya akan kami jelaskan 

secara tersendiri. 

 Laporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan, merupakan 

laporan untuk menindaklanju� 

PP 39 Tahun 2006 yaitu Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pem-

bangunan. Format laporan ini 

agak berbeda dengan tahun lalu, 

karena terdapat aplikasi baru dari 

Bappenas. Di awal tahun 2018 

kami telah melakukan pengisian 

mengenai target kinerja fisik dan 

keuangan untuk masing-masing 

kegiatan. BPKP DIY sendiri me-

miliki 2 program yang terdiri dari 

4 kegiatan. Se�ap bulannya kami 

harus mengisi realisasi fisik dan 

keuangan untuk masing-masing 

program tersebut, namun untuk 

pelaporannya se�ap triwulan 

sekali.   

 Laporan Kinerja, laporan ini bisa 

dibilang adalah laporan RKT versi 

triwulanan. Jadi berisi mengenai 

capaian output selama periode 

triwulanan. 

3. Periode semesteran  

 Laporan Gubernur atau Laporan 

Hasil Pengawasan, untuk laporan 

satu ini penulis yakin pas� kawan

-kawan sudah sangat familiar. 

Karena penyusunan laporan ini 

melibatkan seluruh bidang. LHP 

atau lebih sering disebut sebagai 

Lapgub berisi mengenai saran 

strategis atau hal-hal yang perlu 

diketahui oleh Gubernur. 

Nah, selain kegiatan-kegiatan di atas, 

bidang P3A juga melakukan kegiatan 

penyusunan Perkin (Perencanaan 

Kinerja), monitoring �ndak lanjut hasil 

pengawasan, monitoring SIMA, dan 

update website. Jadi walaupun dengan 

personil yang sedikit dibanding bidang 

lain, P3A memiliki perkerjaan yang bisa 

dibilang wauw....Itulah mengapa di  

awal kami bilang sedikit asal menggigit. 

Bukan berar� di P3A pada hobi meng-

gigit yaa. Nah untuk bocoran di edisi 

selanjutnya, kami akan mengupas 

mengenai peningkatan kapabilitas APIP 

yang menjadi salah satu target RPJMN. 

Wauw lagi kaan? Memang P3A itu bi-

dang yang wauw.. Jadi mari beramai-

ramai menda�ar ke P3A 

hihihihihihihihi..... 

-iv1 
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 Pengamanan fisik; 

 Sistem komunikasi; 

 Asuransi. 

3. Pengawasan dan Perilaku Mana-

jemen 

 Selain “tone at the top”, unsur 

lainnya melipu� analisis keu-

angan, penganggaran, 

mengkomunikasikan tanggung 

jawab menangkal fraud ke se-

luruh organisasi, peran supervisi, 

inspektorat, fungsi inves�gasi, 

manajemen krisis, dan kemampu-

an mengelola konflik (benturan). 

 

Hal-hal di atas memang menjadi 

kunci 

pencegahan 

fraud, tapi 

yang tak ka-

lah pen�ng 

adalah peran 

serta 

tanggung 

jawab organ-

isasi dalam 

pencegahan fraud dan pemberan-

tasan korupsi itu sendiri. Peran pim-

pinan misalnya, harus bisa memben-

tuk dan memberi contoh nyata da-

lam hal integritas dan e�ka yang 

nan�nya akan membentuk ling-

kungan pengendalian. Internal audi-

tor sendiri bisa berperan dalam 

mengawasi �ngkat efek�vitas pe-

ngendalian intern yang akan 

membimbing manajemen mengenali 

risiko pencapaian tujuan organisasi. 

Sedangkan pegawai dapat berperan 

dalam menghasilkan informasi untuk 

sistem pengendalian dan 

mengkomunikasikan permasalahan-

permasalahan yang �mbul. 

 

Harapannya, dengan deklarasi dan 

komitmen dari para Kepala Desa 

untuk mem-

bentuk 

komunitas 

Masyarakat 

Pembelajar 

An� Korupsi 

ini, bisa ter-

bentuk or-

ganisasi di 

desa yang  

berbudaya an� korupsi.  

 

nis@ 

paian target dan realisasi output. 

Jadi jangan heran dan galak apa-

bila ada rekan kami yang se�ap 

bulan menjadi ‘debt collector’ 

output dari masing-masing bi-

dang. 

 Laporan peliputan kehumasan. 

Baca koran dapat angka kredit? 

Bukan hal yang asing lagi bagi 

warga P3A, karena merupakan 

salah satu tugas kami untuk sela-

lu memantau berita, baik yang 

secara langsung terkait dengan 

Perwakilan BPKP DIY maupun 

yang menjadi current issue. 

Laporan ini selain berisi berita 

mengenai BPKP DIY dari 

berbagai media juga mengenai 

kegiatan BPKP DIY yang diupload 

ke website BPKP. 

 Laporan Monitoring Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, 

berisi mengenai pengelolaan 

temuan hasil pemeriksaan da-

lam aplikasi SIM HP. Walaupun 

per 1 Januari 2018 jumlah nilai 

temuan yang dikelola �dak 

direkon lagi oleh PUSINFO kare-

na mulai menggunakan aplikasi 

SIMA, namun kami di P3A masih 

tetap menyampaikan laporan ini 

ke PUSINFO karena ada nilai 

temuan atas laporan sampai 31 

Desember 2017 yang belum 

selesai di�ndaklanju�. 

2. Periode triwulanan 

 Laporan Evaluasi Penyeleng-

garaan PPM, berisi mengenai 

perbandingan antara target dan 

pelaksanaan PPM. Ada beberapa 

aspek yang dilihat yaitu penye-

lenggaraan, materi (apakah su-

dah relevan dengan tugas-tugas 

pengawasan), penyaji, peserta 

serta hambatan yang ditemukan 

pada saat pelaksanaan.  

 Laporan Perkembangan Pening-

katan Kapabilitas APIP, berisi 

mengenai capaian level kapabili-

tas APIP di wilayah BPKP DIY ser-

ta upaya yang telah dilakukan 

untuk membantu APIP mencapai 

level 3. Seper� yang sudah di-

jelaskan di PARMIN edisi sebe-

lumnya bahwa target bidang P3A 
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Seper� yang 

kita tahu, 

mulai tahun 

2015, se�ap 

desa mendapat 

bantuan dana desa 

dari pemerintah. Nah, 

efek dari dana desa ini tentu saja 

APB Desa ikut meningkat yang ar�nya 

desa punya modal untuk mendirikan 

badan usahanya sendiri. Ini sesuai 

dengan PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Ta-

hun 2015 tentang peraturan pelaksa-

naan UU Desa yang memang memper-

bolehkan desa memiliki Badan Usaha 

Milik Desa (BUM Desa). Sebagaimana 

halnya badan usaha lain, BUM Desa 

pun harus membuat laporan keu-

angannya. Inilah peluang yang dibidik 

oleh BPKP. Maka pada tahun 2016, ap-

likasi SIA BUM Desa diluncurkan oleh 

Depu� Bidang Akuntan Negara BPKP.  

Sampai dengan saat ini, walaupun be-

lum ada satu pun BUM Desa yang 

mengimplementasikan SIA BUM Desa, 

namun sudah mulai banyak per-

mintaan bimtek terkait aplikasi ini. 

Sampai dengan bulan Oktober tahun 

2018 ini, 

di Per-

wakilan 

BPKP D.I. 

Yogyakarta 

khususnya bi-

dang AN ada dua 

penugasan terkait SIA BUM 

Desa, yaitu sosialisasi aplikasi pada bu-

lan Juli dan dilanjutkan dengan pela�-

hannya pada bulan September. 

Keduanya dilaksanakan di Kabupaten 

Purworejo. Nah, menurut kabar yang 

berhembus dari seberang meja, Kabu-

paten Sleman, Klaten, dan Magelang 

juga sudah mulai melirik aplikasi ini 

alias sudah minta bimteknya. Namun 

berhubung warga AN lagi (sok) sibuk 

MBR (baca: jalan2), seper�nya mitra 

kerja kami harus bersabar menunggu 

#pukpuk. 

Lalu apa sih sebenarnya SIA BUM Desa 

itu? Sesuai namanya, Sistem Informasi 

Akuntansi BUM Desa ini adalah aplikasi 

yang diharapkan bisa membantu BUM 

Desa dalam membuat laporan keu-

angan. Mengingat sampai dengan saat 

ini, dari sekian banyak BUM Desa di 

16 13 

Agar  

SIA BUM Desa 
Tak Sia-Sia 

RUBRIK	AN	

Menjelang masa-masa per-rolling-an 

antar bidang apalagi bagi pegawai yang 

sudah 3 tahun atau lebih pada bidang 

tertentu, pas rasanya apabila kami ber-

cerita mengenai apa sih yang dikerjakan 

para pegawai di bidang P3A. Bidang pro-

gram, pelaporan dan pembinaan APIP 

atau bidang yang lebih akrab disapa P3A 

bergerak dalam bidang per-IT-an, 

perencanaan sampai dengan pelaporan 

serta pembinaan APIP di wilayah kerja 

BPKP DIY. Formasi saat ini bidang P3A 

dipimpin oleh 1 koordinator 

pengawasan, 2 pengendali teknis, 4 ket-

ua �m, 5 anggota �m, 2 pranata kom-

puter, 1 kehumasan dan 2 orang pen-

dukung dari TU.  

Lebih lanjut mengenai tugas di bidang 

P3A yaitu terkait kegiatan pengawasan 

dan dukungan manajemen. Terkait 

kegiatan pengawasan, ada bimbingan 

teknis peningkatan kapabilitas APIP dan 

evaluasi kapabilitas APIP. Bahkan di ta-

hun 2018 ada tambahan tugas yaitu 

melakukan pendampingan reviu LKjIP, 

LKPD dan RKA yang biasanya dilakukan 

oleh bidang sebelah (baca: APD). 

Kemudian terkait dukungan manajemen 

yaitu penyusunan laporan-laporan, yai-

tu: 

1. Periode bulanan 

 Laporan RKT berisi mengenai ca-

paian output sesuai dengan target 

perjanjian kinerja, pelaksanaan 

rencana kerja tahunan sesuai PKPT 

dan PKAU, apabila ada penamba-

han PKPT, penggunaan hari 

produk�f (HP), dan anggaran. 

 Laporan Tepra, sekilas mirip 

dengan obat penurun panas na-

mun berbeda yaa manteman. 

Laporan ini berisi mengenai ca-

 

RUBRIK	P3A	
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Kabupaten Purworejo misalnya, belum 

ada yang menghasilkan laporan keu-

angan berupa: Laporan Laba Rugi, 

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keu-

angan. Padahal seharusnya sebulan 

sekali, BUM Desa harus membuat 

laporan-laporan tersebut. Berhubung 

pengetahuan penulis yang terbatas, eh 

malah bisa dibilang penulis gak paham 

sama sekali tentang aplikasi ini, simak 

wawancara penulis dengan salah 

seorang narasumber yang terpaksa kami 

rahasiakan iden�tasnya ini. Maklum, 

daripada nan� narasumber kita ini makin 

femes dan diundang ngisi bimtek dimana

-mana yang bisa mengakibatkan beliau 

gak bisa pulang saat is�rahat siang. Oia, 

hasil wawancara di bawah ini sudah 

mengalami distorsi dan penambahan di 

sana-sini, tapi tetap �dak menghilangkan 

substansi yaa... Semoga gak dislepet sa-

ma narasumbernya #komatkamit. 

PARMIN : Jadi, bagaimana pendapatnya 

tentang aplikasi ini? 

Narsum : Sebenernya idenya bagus ya, 

tapi ini aplikasinya kayak 

nanggung gitu. Kurang user 

friendly juga untuk orang 

dengan pengetahuan 

akuntansi yang terbatas kare-

na yang input harus tau dan 

paham jurnal. Jadinya kema-

rin pas bimtek 3 hari itu, 2 

harinya sendiri kami ngajarin 

prinsip akuntansi sederhana. 

PARMIN : Kalau dibandingkan dengan 

aplikasi lain yang dipegang 

AN kayak SIA PDAM dan SIA 

BLUD? 

Narsum : SIA BUM Desa memang 

adopsi dari aplikasi-aplikasi 

itu. Jadi ya mirip-mirip lah. 

Kayak saya sama Zayn Malik. 

PARMIN : (keselek, lalu berusaha fokus 

lagi) Kendalanya selain ku-

rang user friendly? 

Narsum : Proses instalasi agak ribet. 

Harusnya dibuat lebih seder-

hana. 

PARMIN : Tapi masak nggak ada posi�f-

posi�fnya gitu? 

Narsum : Hmm... hal yang bagus dari 

aplikasi ini adalah: seman-

gatnya. Bagus sekali jika bisa 

membantu BUM Desa bikin 

laporan keuangan, karena 

selama ini pencatatan keu-

angan di BUM Desa masih 

dilakukan secara manual. Tapi 

mbok yo aplikasinya yang 

gampang digunakan gitu lo, 

kayak Siskeudes. 

 (Duh, mulai bisa diiden�fikasi 

nih siapa narsum kita, hehe) 

PARMIN : Mungkin bisa dikasih contoh, 

maksutnya susah digunakan 

itu kayak gimana? 

Narsum : Misalnya nih, semua akun 

belanja otoma�s tercatat di 

utang semua. Begitu pula 

dengan akun pendapatan, 

masuknya ke piutang. 

Kemungkinan besar karena 

ambil dari SIA-SIA yang lain. 

PARMIN : (angguk-angguk walo nggak 

mudeng) Gitu ya.. Terus 

kalau di pusat sendiri ada 

upaya untuk mengem-

bangkan aplikasi ini nggak? 

Narsum : Kalau pengembangan, se-

tau saya nggak ada sih. Cu-

ma kalo ada error aja, 

dibenerin sama pusat gitu. 

PARMIN : Sayang banget ya, padahal 

tujuannya bagus #sokbijak 

Narsum : Iya, kasian aja sama orang-

orang desa kalo malah jadi 

ribet gara-gara aplikasi. 

Yang harusnya dimudahkan 

jadi malah kesusahan. 

PARMIN : Apa mungkin kerasa susah 

karena belum terbiasa aja? 

Narsum : Eh, mungkin aja sih 

#mulaigalau 

PARMIN : #eaaaaaa  Lalu harapannya 

apa biar aplikasi ini bisa 

bermanfaat tanpa menyu-

litkan? 

Narsum : Seper� yang tadi saya sam-

paikan, mungkin bisa dibuat 

lebih simpel dan user 

friendly untuk orang yang 

belum terlalu paham 

akuntansi. Jadi yang ngin-

put gak usah mumet mikirin 

jurnal, karena harusnya 

jurnal itu urusan si aplikasi 

ini. Semoga bisa dikem-

bangkan lagi di pusat. Ke-

maren sih Jogja diminta 

buat ngembangin gitu, tapi 

apalah saya, cuma remahan 

nastar sisa lebaran. Hiks.. 

PARMIN : Baiklah remahan nastar, eh 

pak narsum, terimakasih 

atas informasi (dan curcol) 

nya. Perlu saya doakan biar 

banyak kabupaten yang 

minta bimtek nggak nih? 

Narsum : #glek  

PARMIN : (kabur sebelum disiram air) 

 

Demikianlah para pembaca, hasil wa-

wancara (separo imajiner) kami 

dengan seorang pakar SIA BUM Desa. 

Penulis sepakat dengan sang narasum-

ber, semangat untuk meningkatkan 

akuntabilitas BUM Desa ini harus tetap 

dijaga dan diwujudkan dengan upaya 

untuk membuat aplikasi yang seder-

hana dan mudah diimplementasikan. 

Agar SIA tak sia-sia. 
-nee- 
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kembali  untuk menunjang tupoksi 

kantor, kegiatan ini dilakukan 

dengan menggunakan genset yang 

ada serta dilakukan perbaikan 

peralatan sehingga aliran listrik 

PLN dapat masuk ke kantor kem-

bali. 

2. Mengupayakan peralatan lengkap 

seper� awal sebelum kebakaran, 

Ak�vitas ini dilakukan dengan 

koordinasi dengan Kantor Pusat 

untuk mendapatkan dana guna 

membiayai pengadaan panel ca-

pasitor bank serta peralatan lain 

yang diperlukan sehingga dapat 

berfungsi secara normal. 

 

Menjelang akhir tahun, kita mendapat-

kan angin segar yang sekaligus mem-

buat was-was, karena kita mendapat-

kan alokasi dana untuk penggan�an 

panel yang terbakar. Olala …… sambil 

terus berkejaran dengan waktu per-

tanggungjawaban, Alhamdulillah pro-

ses pengadaan barang dan jasa sudah 

selesai dilaksanakan dan sekarang da-

lam tahap pelaksanaan pekerjaan. 

Kita berdoa, semoga proses pelaksa-

naan pekerjaan pengadaan dan perbai-

kan panel yang terbakar dapat berjalan 

dengan lancar, dan kita dapat menik-

ma� suasana nyaman dan aman dalam 

melaksanakan tupoksi kita.  

Rasa syukur yang �dak terhingga kepa-

da Allah SWT karena masih menyaya-

ngi kita dan memberikan kemudahan 

dalam ak�vitas–ak�vitas yang memang 

harus dijalankan. Aamiin Yaa Robbal 

Aalamiin 

  -mon- 

Mendengar kata “Sekaten” atau 

lebih tepatnya Pasar Malam Per-

ayaan Sekaten membuat penulis 

kembali teringat kembali pada masa-

masa SD pada saat pertama kali da-

tang ke Sekaten di Alun-alun Lor Yog-

yakarta. Perjalanan dari kota 

Bercahaya memerlukan waktu 5 jam 

dengan menumpang kendaraan te-

man. Sesampainya di area Sekaten 

kita akan disambut dengan ramainya 

pedagang dan arena hiburan lainnya 

seper� Bianglala, kapal mondar man-

dir atau kora-kora, dan yang paling 

seru adalah ombak banyu yang me-

nyuguhkan atraksi akroba�k dari 

mas-masnya yang bergelantungan 

untuk memutar wahana. Sangat 

menguji nyali. Selain itu, juga ada 

tong setan yang merupakan atraksi 

motor berkeliling di dalam tong be-

sar serta yang paling menyeramkan 

adalah rumah hantu. Di Sekaten pa-

da waktu itu masih ada pertunjukan 

sirkus, ini yang menjadi tujuan utama 

penulis karena belum pernah 

menyaksikan sirkus secara langsung. 

Setelah lelah menikma� wahana-

wahana hiburan yang ada, dilanjut-

kan dengan menikma� jajanan yang 

bejibun di area Sekaten dan yang 

paling berkesan dan selalu teringat 

adalah bolang-baling Sekaten.  

Kata Sekaten sendiri berasal dari ka-

ta Syahadatain atau dua kalimat Sya-

hadat. Pada awalnya acara Sekaten 

ini diadakan untuk menarik per-

ha�an masyarakat agar lebih 

SEPUTAR	JOGJA	
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hun-tahun sebe-

lumnya yaitu 

sebanyak 512 

kapling. 

Sama seper� penye-

lenggaraan PMPS 

pada tahun-tahun 

sebelumnya, kita 

dapat menjumpai berbagai macam wa-

hana permainan, dan tentunya wisata 

kuliner dari jajanan street food kaki lima 

hingga makanan berat lainnya dari yang 

ke kunoan sampai yang kekinian, dari 

yang bentuknya biasa aja sampai yang 

berbentuk unik-unik, pedagang aneka 

macam pakaian dan lainnya serta 

panggung kesenian.  

Untuk wahana hiburan ada Ombak 

Banyu, Bianglala dan Kora-kora serta 

permainan untuk anak-anak lainnya. 

Walaupun 

sempat ter-

jadi insiden 

wahana 

bianglala 

terbalik pa-

da hari minggu tanggal 11 November 

2018, yang mengakibatkan wahana 

Bianglala dan Kora-Kora dihen�kan   

pengoperasiannya oleh Pemkot Yogya-

karta karena faktor keselamatan, kita 

masih bisa menguji adrenalin di wahana 

Ombak Banyu yaitu dengan menaiki 

tempat duduk melingkar yang diputar 

ke kanan, ke kiri, atas dan bawah. Dit-

ambah lagi dengan pertunjukkan acro-

bat pemain yang menaiki �ang besi 

hingga puncaknya lalu beratraksi dan 

melemparkan konve� tepat dari atas 

�ang wahana.  

Bagi Anda yang ingin menikma� pertun-

jukan kesenian bisa merapat di 

Panggung Kesenian yang berada di sisi 

barat selatan Alun-alun Utara. Se�ap 

harinya panggung kesenian ini selalu 

menampilkan hiburan yang berbeda-

beda mulai dari penampilan anak-anak 

TK dan PAUD, Rebana dan Hadroh, 

Tausiyah, Kominitas Tari, Karawitan 

hingga Kethoprak. 

Tips dari penulis apabila ingin menik-

ma� PMPS, yaitu selalu berha�-ha� 

dengan barang berharga yang dibawa, 

jaga anak-anak agar selalu dalam 

pengawasan orang tua, selalu siapkan 

payung atau jas hujan karena sekarang 

sedang musim hujan. Ada sih yang jual 

jas hujan di PMPS kalo kepepet. 

Gunakan pula alas kaki yang nyaman. 

Disarankan menggunakan transportasi 

umum untuk menuju lokasi karena ba-

kal rame dan kesulitan dalam mencari 

parkir. Apabila memaksakan juga siap-

siap saja bertemu dengan kemacetan 

panjang. Selamat ber-Sekaten.  
MY.FREE 

Lagu “11 Januari “ pas�lah sangat fam-

ilier di telinga kita, Lagu apik tentang 

kisah cinta yang didendangkan oleh 

group band Gigi ini cukup populer di 

masyarakat dan memang enak juga di 

telinga saya, hehe .. 

Kalau Group Band Gigi bercerita ten-

tang kisah cintanya, saya mau berbagi 

cerita juga tentang kisah di Kantor Per-

wakilan BPKP DIY tercinta. Tanggal 14 

Agustus 2018 adalah tanggal yang 

menjadi kenangan bagi saya, bukan 

karena saya suka dengan kegiatan 

pramuka dimana tanggal 14 Agustus 

adalah hari Pramuka. Pada tanggal 

tessebut ada kebakaran di kantor. Ru-

angan panel listrik mengeluarkan asap 

hitam dan bau karet terbakar. Siang 

itu sontak suasana kantor jadi ramai 

walaupun  sedang jam is�rahat. Orang

-orang mulai berdatangan baik yang 

ingin memadamkan sumber api, 

menyaksikan kebakaran maupun  

mencari informasi.  

Tampak sekuri� kantor dengan sigap 

mencari APAR (Alat Pemadam Api Ri-

ngan) dan berusaha untuk mema-

damkan api yang entah seberapa be-

RUBRIK	TU	
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Di gedung Ara Hiwang Sekretariat 

Daerah Purworejo, beberapa pegawai 

BPKP DIY bertemu dengan 50 Kepala 

Desa di wilayah Kabupaten Purworejo. 

Meski bersama dengan Kepala Desa 

kali ini, bukan tentang Siskeudes. Kali 

ini,  Bidang Inves�gasi yang punya 

gawe  bernama MPAK. 

MPAK ini bukan sodaranya empek-

empek ya, MPAK atau Masyarakat 

Pembelajar An� Korupsi ini bisa dibi-

lang adalah sebuah paradigma, khu-

susnya dalam hal pemberantasan 

korupsi yang menempatkan pembela-

jaran an� korupsi sebagai faktor kunci 

keberhasilan pemberantasan korupsi. 

Dengan latar belakang adanya 

indeks korupsi di Indonesia 

yang terbilang cukup �nggi, 

namun penanganannya masih 

sangat sedikit, yaitu hanya 20% 

yang bisa diproses oleh aparat 

penegak hukum. 

Dengan MPAK ini diharapkan 

pemahaman Kepala Desa ten-

RUBRIK		INV	

Citra suatu organisasi sangat di-
pengaruhi oleh peran kehumasan da-
lam organisasi tersebut. Seper� apa 
kehumasan di Perwakilan BPKP DIY?  
Jagad kehumasan BPKP DIY �dak ter-
lepas dari peran se�ap pegawai di da-
lamnya, se�ap kegiatan yang di lak-
sanakan  tercapture, diramu menjadi 
bahan ampuh untuk membentuk citra 
posi�f BPKP DIY.  
Di era sosial media saat ini, �ngkat 
penggunaan media sosial oleh 
masyarakat meningkat pesat. Sebagi-
an besar masyarakat mencari informa-
si mengenai BPKP melalui media 
sosial. Oleh karena itu informasi 
kegiatan lembaga lebih efek�f 
disampaikan melalui medsos. Apakah 
BPKP DIY sudah punya akun medsos? 
Belum…. Kira-kira perlu enggak ya pu-
nya akun medsos sendiri? Dengan 
berbagai per�mbangan, salah satunya 
penentuan admin, kayaknya belum 
sanggup kalau harus mengelola akun 
medsos tersendiri. Tapi jangan 
berkecil ha�, kita bisa turut berkontri-
busi menyampaikan berita-berita yang 
mengharumkan nama BPKP DIY me-
lalui medsos BPKP Pusat. 
Apa saja kanal resmi media sosial 
BPKP? Yuk rame-rame follow akun-
akun berikut:  
 Twi�er : www.twi�er.com/

bpkpgoid (@BPKPgoid) 

 Instagram : 
www.instagram.com/bpkp_id 
(@bpkp_id) 

 Youtube : www.youtube.com/
user/ humasbpkppusat 

 Facebook : www.facebook.com/
BPKPgoid 

Bagaimana kebijakan bermedsos di 
BPKP? Dalam Keputusan Kepala No 
mor KEP-318/K/SU/2017 tentang Tim 
Pengelola Media Sosial BPKP 
di BPKP Pusat, se�ap pegawai 
didorong untuk ak�f ber-medsos se-
hingga diharapkan dapat mendukung 
kanal resmi pemerintah dengan mem-
berikan komentar yang posi�f, santun 
dan �dak menjatuhkan. Tujuannya 
untuk membantu memviralkan berita-
berita posi�f atas kinerja pemerintah 
dan menangkal hoax. 
Nah… kita harus mulai ak�f memvi-
ralkan kinerja Perwakilan BPKP DIY 
dengan menyampaikan foto-foto 
kegiatan kita ke admin medsos BPKP.  
Bahkan ada wacana bahwa keak�fan 
kontribusi kita di Perwakilan untuk 
mengisi medsos BPKP menjadi acuan 
penilaian anugerah kehumasan.  
So, ayo kirimkan foto-fotomu ke hu-
mas BPKP DIY saat beraksi khususnya 
saat di lapangan untuk disampaikan ke 
admin medsos BPKP Pusat. 

SiRo 

 
 

Masyarakat	Pembelajar	

Anti	Korupsi	

MPAK 

KEHUMASAN	
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tang korupsi dan sikap an� korupsi 

dapat terbangun sehingga menjadi 

lebih peduli dan kemudian dapat ber-

peran ak�f dalam upaya pemberanta-

san korupsi di Indonesia. MPAK ini 

sendiri merupakan PKPT bidang Inves-

�gasi yang sudah dimulai dari tahun 

2017. Yang sudah melaksanakan 

deklarasi komunitas MPAK adalah 

Kepala Desa Kabupaten Magelang di 

tahun 2017 dan Kepala Desa Kabupat-

en Purworejo di tahun 2018 ini. 

Kegiatan MPAK ini diharapankan bisa 

berlanjut dengan bimbingan teknis 

yang tujuannya mengembangkan sis-

tem pengaduan (whistleblowing) se-

bagai salah satu saluran informasi dan 

komunikasi bagi masyarakat dalam 

menyalurkan sikap an� korupsinya. 

Whistleblowing merupakan salah satu 

bentuk kepedulian terhadap organ-

isasi sehingga bisa berkembang bu-

daya organisasi an� korupsi dari sikap 

dan perilaku masyarakat yang sebe-

lumnya permisif atau membiarkan 

terjadinya korupsi menjadi sikap/

perilaku an� korupsi. 

Seper� yang kita tahu, masih sering 

terjadi �ndak pidana korupsi atau po-

tensi fraud terhadap pengelolaan da-

na desa. Melalui MPAK ini diupayakan 

agar Kepala Desa bisa mengenali 

kegiatan-kegiatan yang berpotensi 

memunculkan fraud/kecurangan, di-

antaranya dengan pembelajaran ten-

tang; Penger�an fraud dan �ndak pi-

dana korupsi, penyebab dan dampak 

korupsi, hambatan penanganannya 

serta bagaimana strategi pembe-

rantasan korupsi yang yang terin-

tegrasi akan dibangun. 

Dalam MPAK juga ditekankan pula 

kunci pencegahan dan pendeteksian 

fraud. Dalam hal ini penerapannya 

melipu� �ga komponen yang saling 

berinteraksi yang memang dirancang 

untuk memaksimalkan kesempatan 

organisasi dalam mencegah dan 

mendeteksi korupsi, yaitu: 

1. Pengendalian Keuangan 

 Dalam pengendalian keuangan ini, 

kebijakan dan prosedur yang spe-

sifik ditetapkan untuk di-

pergunakan dalam memproses 

akun transaksi pada suatu organ-

isasi. 

2. Sistem Non Keuangan, terdiri dari: 

 Kebijakan dan prosedur tentang 

sumber daya manusia; 

 Sistem informasi teknologi; 

tahun ini adalah 12 APIP men-

capai level 3. Untuk pencapaian 

level 3 ini sendiri beberapa 

langkah harus ditempuh oleh 

APIP, nan�nya akan kami jelaskan 

secara tersendiri. 

 Laporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan, merupakan 

laporan untuk menindaklanju� 

PP 39 Tahun 2006 yaitu Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pem-

bangunan. Format laporan ini 

agak berbeda dengan tahun lalu, 

karena terdapat aplikasi baru dari 

Bappenas. Di awal tahun 2018 

kami telah melakukan pengisian 

mengenai target kinerja fisik dan 

keuangan untuk masing-masing 

kegiatan. BPKP DIY sendiri me-

miliki 2 program yang terdiri dari 

4 kegiatan. Se�ap bulannya kami 

harus mengisi realisasi fisik dan 

keuangan untuk masing-masing 

program tersebut, namun untuk 

pelaporannya se�ap triwulan 

sekali.   

 Laporan Kinerja, laporan ini bisa 

dibilang adalah laporan RKT versi 

triwulanan. Jadi berisi mengenai 

capaian output selama periode 

triwulanan. 

3. Periode semesteran  

 Laporan Gubernur atau Laporan 

Hasil Pengawasan, untuk laporan 

satu ini penulis yakin pas� kawan

-kawan sudah sangat familiar. 

Karena penyusunan laporan ini 

melibatkan seluruh bidang. LHP 

atau lebih sering disebut sebagai 

Lapgub berisi mengenai saran 

strategis atau hal-hal yang perlu 

diketahui oleh Gubernur. 

Nah, selain kegiatan-kegiatan di atas, 

bidang P3A juga melakukan kegiatan 

penyusunan Perkin (Perencanaan 

Kinerja), monitoring �ndak lanjut hasil 

pengawasan, monitoring SIMA, dan 

update website. Jadi walaupun dengan 

personil yang sedikit dibanding bidang 

lain, P3A memiliki perkerjaan yang bisa 

dibilang wauw....Itulah mengapa di  

awal kami bilang sedikit asal menggigit. 

Bukan berar� di P3A pada hobi meng-

gigit yaa. Nah untuk bocoran di edisi 

selanjutnya, kami akan mengupas 

mengenai peningkatan kapabilitas APIP 

yang menjadi salah satu target RPJMN. 

Wauw lagi kaan? Memang P3A itu bi-

dang yang wauw.. Jadi mari beramai-

ramai menda�ar ke P3A 

hihihihihihihihi..... 

-iv1 
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kami tulus ikhlas cuma nonton jalannya 

pertandingan loh, kalau ada adegan bu-

ka-bukaanya Jojo sih itu bonus, hehe. 

Kadang layar TV dirasa kurang besar 

untuk menyaksikan pertandingan-

pertandingan badminton itu, maka layar 

LCD di ruang kelas kami manfaatkan 

dengan sebaik-baiknya. Nobar ala layar 

tancep pun bisa terselenggara dengan 

baik. Dan jangan terkaget-kaget kalau 

suatu saat Anda naik ke lantai �ga dan 

mendengar sorakan yang membahana 

dan memekakkan telinga, itu tandanya 

lagi ada acara nobar. 

Ada sebuah ritual yang ru�n kami 

lakukan se�ap harinya kalau pas lagi 

nggak ada penugasan. Apa itu? Bukan 

ritual mandi kembang ya, tapi ritual 

sarapan dan maksi bareng di pantry AN. 

Untungnya dalnis di AN cuma empat, 

jadi masih ada satu sisa ruangan yang 

kami manfaatkan jadi pantry. Beneran 

deh, adanya satu tempat untuk kumpul 

ini bikin kami lebih banyak 

bercengkerama. Pagi jam 8 kumpul, jam 

9 balik ke meja masing-masing, jam 11 

kumpul lagi dengan agenda rapat untuk 

menentukan mau pesen maksi apa di 

gofood, jam 1 balik lagi ke meja, sore 

jam 3 udah mulai berburu camilan di 

pantry. Dan biasanya kalau ada dua, �ga 

orang yang kumpul, yang lainnya ikutan 

nimbrung juga. Maka, kursi di ruang 

rapat bidang semakin menipis karena 

acara rapat sudah kami pindahkan ke 

pantry. 

Kekompakan lainnya terbuk� dengan 

serempaknya kami menjalankan diet 

(musiman). Ya, harus diakui, budaya 

kumpul-kumpul �ap pagi, siang, sore 

kami �dak bisa dilepaskan dari ak�fitas 

memamah biak alias nyemil. Dan itu 

bikin berat badan kami bertambah, ada 

yang nambah 2 kilo, ada yang nambah 5 

kilo, semua tergantung amalan masing-

masing, hehe... Masih untung kami di 

lantai �ga yang mengharuskan naik 

turun tangga. Coba kalau di lantai satu, 

bisa-bisa kami nambah berat 10 kilo. 

Maka dari itulah tekad kami untuk ber-

diet semakin kuat. Ada yang diet 

dengan cara cuma sarapan dua telur 

rebus, tapi tak kunjung turun berat ba-

dan soalnya makan siangnya seporsi 

5 24 

berat dalam hal pengurusan maupun 

biayanya. Tetapi ada sebuah jalan 

keluar yang sudah diatur dengan un-

dang-undang yaitu dengan mengada-

kan kerja sama dengan pihak ke�ga. 

Pihak ke�ga dalam hal ini biasanya 

pihak swasta. Sesuai yang diamanat-

kan dalam Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Dae-

rah pasal 363 ayat (1) yang me-

nyebutkan bahwa kerja sama daerah 

dapat dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dengan per�mbangan efisiensi dan 

efek�vitas pelayanan publik serta 

saling menguntungkan, sehingga da-

lam penugasan evaluasi kerja sama 

daerah tersebut ada kriteria dalam 

pelaksanaan kerja sama daerah yang 

harus memper�mbangkan 3 hal, yai-

tu (1) bertujuan mensejahterakan 

rakyat, (2) memenuhi aspek efisiensi 

dan efek�fitas 

pelayanan pub-

lik, serta (3) sal-

ing 

menguntungkan.  

Kerja sama yang 

dimaksud bisa 

dalam berbagai bentuk. Untuk pem-

bangunan pusat perbelanjaan, ruko, 

tempat wisata dan hiburan biasanya 

kerja sama dalam bentuk BGS atau 

Bangun Guna Serah. Pemerintah dae-

rah menyediakan tanah yang lo-

kasinya biasanya strategis, yang apa-

bila pihak swasta membeli akan tera-

sa berat. Kemudian pihak swastalah 

yang akan melaksanakan pem-

bangunan gedung pusat per-

belanjaan, ruko, atau tempat wisata 

tersebut. Dilakukan perjanjian dalam 

waktu tertentu, misal 30 tahun. Isi 

perjanjian mengatur hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Misalnya dalam waktu 30 tahun ter-

sebut apakah pihak swasta akan 

menjual pusat perbelanjaan/ruko ter-

sebut dalam jangka waktu tertentu

(HGB), ataukah akan menyewakan, 

apakah akan mengelola tempat hi-

buran ter-

sebut. Da-

lam perjan-

jian harus 

memuat 

aturan 

main 

dengan 
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sar di dalam ruangan.  Dengan berani 

sekuri� jaga berusaha membuka pin-

tu ruangan panel listrik. Yang saya 

pikirkan  “apa yang ada di benaknya”, 

karena kondisi di ruang yang terbakar 

belum diketahui. Saya yakin keber-

anian tersebut muncul karena adanya 

rasa tanggung-jawab yang melekat di 

dadanya.  Pegawai lain pun tampak   

berusaha membantu, ada yang  be-

rusaha menghubungi pihak-pihak 

yang berhubungan, entah PLN, 

pemadam kebakaran atau siapa yang 

harus dihubungi. Pada saat itu yang 

saya saksikan adalah wajah–wajah 

cemas dan bingung. 

Rasa syukur sempat terucap karena 

kebakaran tersebut  terjadi pada 

siang hari dan masih banyak orang 

yang dengan sigap membantu 

mengatasi. Telepon ke PLN maupun 

unit pemadam dapat segera ter-

sambung. Dalam waktu �dak terlalu 

lama, pihak-pihak terkait mulai 

berdatangan dan segera melakukan 

aksi penanganan kebakaran. 

Setelah penanganan kebakaran 

selesai, barulah diketahui apa yang 

terbakar. Ternyata yang terbakar 

adalah Panel Capasitor Bank.  

Capacitor Bank adalah perangkat 

penyimpan energi yang bisa 

menghasilkan kejutan mema�kan 

saat daya yang dipakainya terputus. 

Digunakan untuk mengurangi biaya 

energi dengan menghindari load de-

mand yang �nggi yang dikenakan 

u�litas bila faktor daya berada di 

bawah nilai yang ditentukan. Pelang-

gan PLN biasanya memasang kapasi-

tor ini saat beban induk�f menyebab-

kan masalah faktor daya. Kapasitor 

bank biasanya beroperasi selama 

bertahun-tahun, namun perlu di-

periksa secara ru�n untuk memas�-

kannya bekerja dengan baik. Masalah 

seper� sambungan longgar, sekering 

yang putus atau kapasitor yang gagal 

dapat mengurangi kemampuan me-

nyuplai daya reak�f yang ada. Dalam 

kasus yang ekstrim bahkan me-

nyebabkan kegagalan sistem total 

atau kebakaran. 

Setelah suasana lebih kondusif, mu-

lailah dilakukan koordinasi lanjutan 

untuk menentukan aksi berikutnya 

agar ak�vitas layanan kantor dapat 

berjalan dengan semes�nya, yaitu: 

1. Mengupayakan aliran listrik 

dapat masuk dan dimanfaatkan 

mengenal Islam. Pangeran Mangkubu-

mi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I, 

adalah orang yang pertama kali menga-

dakan 

acara seka-

ten ini 

yang 

sekarang 

menjadi 

event tahunan sekaligus  sebagai pesta 

rakyat. Sekaten dilaksanakan untuk 

memperinga� Maulid Nabi Muham-

mad S.A.W. yang diadakan se�ap tang-

gal 5 Mulud (Kalender Jawa) atau 

Rabiul Awal tahun Hijriah. Selain di Jog-

ja, Sekaten juga diadakan di alun-alun 

utara Surakarta. 

Rangkaian acara Sekaten diawali 

dengan iring-iringan Abdi Dalem di 

malam hari pertama. Iring-iringan ini di 

barengi dengan membawa dua set 

Gamelan yang dinamai Kyai Nogowi-

logo dan Kyai Gunturmadu. Kedua 

gamelan ini akan ditempatkan di dua 

sisi berbeda pada halaman Mesjid 

Agung. Gamelan Kyai Nogowilogo akan 

ditempatkan di bagian utara sedangkan 

Gamelan Kyai Gunturmadu diletakkan 

di pagongan selatan. Fungsi kedua 

gamelan ini yaitu untuk digunakan 

selama tujuh hari kegiatan Sekaten. 

Puncak acara ditandai dengan Grebeg 

Muludan yaitu hari H dari Maulid Nabi 

Muhammad S.A.W. Diawali dengan 

iringan prajurit Kraton yaitu   Wirobro-

jo, Daeng, Patangpuluh, Jogokaryo, 

Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, 

Mantrijero, Surakso, dan Bugis. Dengan 

membawa sebuah Gunungan yang be-

rasal dari hasil pertanian masyarakat 

Yogyakarta dari Istana Kemandungan 

melewa� Sithinggil dan menuju Masjid 

Agung. 

Gunungan 

ini adalah 

gambaran 

dari kese-

jahteraan 

Kerajaan Mataram dan memiliki makna 

dari rakyat kembali untuk rakyat. 

Kemudian rangkaian acara dilanjutkan 

dengan Tumpak Wajik, yaitu dua hari 

sebelum acara Grebeg Muludan dimu-

lai. Acara tersebut berisi tentang per-

mainan alat musik yang dipukul seper� 

kentongan dan lumping yang menem-

bangkan lagu-lagu popular khas Jawa. 

Nah pada tahun ini pagelaran Pasar 

Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 

diselenggarakan lebih singkat dari ta-

hun-tahun sebelumnya yang biasanya 

sampai 22 hari, untuk tahun ini hanya 

18 hari, yakni pada tanggal 2 sampai 

dengan 19 November 2018. Tetapi jan-

gan kua�r pani�a telah menyiapkan 

kapling stan yang lebih banyak dari ta-
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 Pengamanan fisik; 

 Sistem komunikasi; 

 Asuransi. 

3. Pengawasan dan Perilaku Mana-

jemen 

 Selain “tone at the top”, unsur 

lainnya melipu� analisis keu-

angan, penganggaran, 

mengkomunikasikan tanggung 

jawab menangkal fraud ke se-

luruh organisasi, peran supervisi, 

inspektorat, fungsi inves�gasi, 

manajemen krisis, dan kemampu-

an mengelola konflik (benturan). 

 

Hal-hal di atas memang menjadi 

kunci 

pencegahan 

fraud, tapi 

yang tak ka-

lah pen�ng 

adalah peran 

serta 

tanggung 

jawab organ-

isasi dalam 

pencegahan fraud dan pemberan-

tasan korupsi itu sendiri. Peran pim-

pinan misalnya, harus bisa memben-

tuk dan memberi contoh nyata da-

lam hal integritas dan e�ka yang 

nan�nya akan membentuk ling-

kungan pengendalian. Internal audi-

tor sendiri bisa berperan dalam 

mengawasi �ngkat efek�vitas pe-

ngendalian intern yang akan 

membimbing manajemen mengenali 

risiko pencapaian tujuan organisasi. 

Sedangkan pegawai dapat berperan 

dalam menghasilkan informasi untuk 

sistem pengendalian dan 

mengkomunikasikan permasalahan-

permasalahan yang �mbul. 

 

Harapannya, dengan deklarasi dan 

komitmen dari para Kepala Desa 

untuk mem-

bentuk 

komunitas 

Masyarakat 

Pembelajar 

An� Korupsi 

ini, bisa ter-

bentuk or-

ganisasi di 

desa yang  

berbudaya an� korupsi.  

 

nis@ 

paian target dan realisasi output. 

Jadi jangan heran dan galak apa-

bila ada rekan kami yang se�ap 

bulan menjadi ‘debt collector’ 

output dari masing-masing bi-

dang. 

 Laporan peliputan kehumasan. 

Baca koran dapat angka kredit? 

Bukan hal yang asing lagi bagi 

warga P3A, karena merupakan 

salah satu tugas kami untuk sela-

lu memantau berita, baik yang 

secara langsung terkait dengan 

Perwakilan BPKP DIY maupun 

yang menjadi current issue. 

Laporan ini selain berisi berita 

mengenai BPKP DIY dari 

berbagai media juga mengenai 

kegiatan BPKP DIY yang diupload 

ke website BPKP. 

 Laporan Monitoring Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, 

berisi mengenai pengelolaan 

temuan hasil pemeriksaan da-

lam aplikasi SIM HP. Walaupun 

per 1 Januari 2018 jumlah nilai 

temuan yang dikelola �dak 

direkon lagi oleh PUSINFO kare-

na mulai menggunakan aplikasi 

SIMA, namun kami di P3A masih 

tetap menyampaikan laporan ini 

ke PUSINFO karena ada nilai 

temuan atas laporan sampai 31 

Desember 2017 yang belum 

selesai di�ndaklanju�. 

2. Periode triwulanan 

 Laporan Evaluasi Penyeleng-

garaan PPM, berisi mengenai 

perbandingan antara target dan 

pelaksanaan PPM. Ada beberapa 

aspek yang dilihat yaitu penye-

lenggaraan, materi (apakah su-

dah relevan dengan tugas-tugas 

pengawasan), penyaji, peserta 

serta hambatan yang ditemukan 

pada saat pelaksanaan.  

 Laporan Perkembangan Pening-

katan Kapabilitas APIP, berisi 

mengenai capaian level kapabili-

tas APIP di wilayah BPKP DIY ser-

ta upaya yang telah dilakukan 

untuk membantu APIP mencapai 

level 3. Seper� yang sudah di-

jelaskan di PARMIN edisi sebe-

lumnya bahwa target bidang P3A 
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Se�ap �ga atau 

empat tahun 

sekali, para 

pegawai BPKP 

DIY biasanya 

mutasi lokal 

alias rolling 

bidang/bagian. 

Mulai sekitar 

dua tahun lalu, 

saya kebagian 

bidang AN. 

Awalnya terasa 

damai, namun 

semuanya 

berubah ke�ka 

negara api me-

nyerang. Eh, 

maksutnya berubah ke�ka beberapa 

orang yang terindikasi sedikit error 

ikut pindah ke sini. Bidang AN se-

makin kompak dan somplak. Terus 

terang, belum pernah saya merasa-

kan bidang yang asik banget kayak 

gini, mengingat baru �ga kali saya 

pindah bidang, terutama para mbak-

mbaknya. Kekompakan pertama, ibu

-ibu AN berbondong-bondong masuk 

klub badminton. Ini beneran murni 

atas kesadaran pribadi loh, suwer 

tanpa paksaan 

#lirik mbak 

Bizin. Ya, klub 

yang 

didominasi 

bapak-bapak 

ini mulai tera-

sa lebih hidup 

dengan ke-

hadiran kami 

#pede. Gima-

na nggak lebih 

hidup kalo 

teriakan lebay 

kami 

terdengar ce-

tar memba-

hana ke�ka nonton anggota klub 

maen badminton. Untung kami 

nggak diusir keluar sama wasit kare-

na dianggap mengganggu jalannya 

pertandingan. 

Kegandrungan warga AN sama bad-

minton ini telah terbuk� dengan 

diselenggarakannya acara nobar per-

tandingan badminton beberapa ke-

juaraan di.... ruangan. Mulai dari 

Asian Games, Thomas Cup, sampe 

Japan Open kemarin. Beneran niat 

jelas. Perjanjian juga harus menyebut-

kan  bagaimana nan� apabila perjan-

jian telah berakhir. Untuk kerja sama 

bentuk BGS, biasanya di akhir perjan-

jian tanah dan bangunan di atasnya 

akan kembali menjadi milik 

pemerintah daerah. Perjanjian juga 

harus memuat bagaimana 

penyelesaiannya apabila terjadi 

sengketa.  

Penugasan evaluasi kerja sama daerah 

ini memas�kan apakah perjanjian ber-

jalan sesuai denga prinsip-prinsip yang 

diamanatkan dalam undang-undang. 

Evaluasi kerja sama daerah dilakukan 

pada empat aspek, yaitu evaluasi atas 

kebijakan, evaluasi atas kelembagaan, 

evaluasi atas proses manajemen, dan 

evaluasi atas kemanfaatan kerja sama. 

Penugasan terdiri dari �ga �m yang 

bertugas di �ga Pemda yaitu Kabupa-

ten Kebumen, Kabupaten Magelang, 

dan Kabupaten Sleman. Dari hasil eva-

luasi ternyata banyak ditemui perma-

salahan yang cukup rumit. Faktor kesu-

litannya adalah karena kerja sama ini 

berlangsung dalam jangka waktu yang 

sangat lama, bahkan sampai 30 tahun, 

sehingga mempersulit dalam �ndak 

lanjutnya. Misalnya dokumen yang 

sudah �dak ada  atau sulit ditelusuri, 

atau ke�ka ada permasalahan atau 

sengketa, sulit mengurainya karena 

hanya tahu jiwa kerja sama dulu seper-

� apa. Padahal, pelaku perjanjian ada 

yang sudah purna, ada yang sudah ber-

tugas di tempat lain, bahkan ada yang 

sudah meninggal. Di sinilah uniknya 

penugasan ini. Semoga hasil evaluasi 

ini bermanfaat untuk memperbaiki 

kerja sama baik yang masih berjalan 

maupun yang akan dilaksanakan.  

 

@ni 

JOGJA	MILIK	KITA	
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Pernahkah kita melihat pusat per-

belanjaan yang megah di pusat kota? 

Atau ruko yang berderet di tepi jalan 

utama? Atau tempat hiburan anak-

anak yang banyak wahana permainan 

dan kolam renangnya, tempat peri-

s�rahatan yang menyediakan banyak 

fasilitas seper� pom bensin, rumah 

makan, toko oleh-oleh dan kerajinan, 

toilet umum, dan tempat ibadah? 

Pernahkah kita terpikir siapa yang 

membangun gedung-gedung yang pas-

� membutuhkan biaya pembangunan 

dalam jumlah besar itu? Belum lagi 

tanahnya milik siapa pula? Bukankah 

tanah di daerah perkotaan atau di 

wilayah strategis sangat mahal.  

Penugasan Bidang APD tentang Eva-

luasi Kerja Sama Daerah Tahun 2018 

memberi banyak pengetahuan ten-

tang hal di atas. Daerah yang dalam 

hal ini adalah Pemerintah Daerah Ka-

bupaten/Kota memiliki tugas yang sa-

lah satunya adalah memberikan pela-

yanan kepada warga masyarakat da-

lam bidang-bidang yang terbagi men-

jadi banyak urusan, diantaranya ada-

lah perdagangan dan pariwisata. 

Semua pelayanan tersebut muaranya 

adalah untuk kesejahteraan masyara-

kat. Untuk melaksanakan tugas ini ten-

tu bukan sesuatu yang mudah. Sangat 

nasi padang. Ada yang diet OCD, tapi 

tak juga turun beratnya karena hanya 

bertahan sekian hari saja. Ada pula 

yang diet karbo tapi beratnya masih 

segitu-segitu aja, berhubung yang ter-

masuk karbo menurutnya adalah nasi, 

kalau kue nggak termasuk karbo, hihi. 

Nah, ada satu yang akhirnya berhasil 

menurunkan berat badan karena cara 

yang memang tepat: olahraga, mulai 

dari zumba sampe nge-gym dijabanin. 

Yang lainnya mah olahraga dalam mim-

pi. 

Insiden ma� listrik yang sempat kita 

rasakan sekitar dua bulan lamanya 

kemarin, membawa hal posi�f bagi 

bidang kami. Yang biasanya saat beker-

ja kami sibuk di meja masing-masing, 

gara-gara AC ma� kami jadi kerja 

bareng-bareng. Lho kok bisa? Soalnya 

kami melakukan mutasi massal ke ru-

ang kelas lantai �ga yang ternyata ka-

lau jendelanya dibuka terasa angin se-

poi-sepoi membelai dan seolah meni-

nabobokan kami #loh. 

Keseruan bidang AN makin lengkap 

dengan adanya Korwas kami, Pak Ary, 

yang selalu baik ha� dan sangat me-

mahami kami. Maa�an kami ya Pak, 

mengganggu pekerjaan bapak dengan 

suara tawa terbahak atau jeritan 

heboh kami. Tu kan..tu kan..jadi pada 

pengen rolling ke AN kan. Yes! Promosi 

saya berhasil. 

Oia, sesuai jenis pekerjaan kami yang 

berkutat dengan BUMD dan Badan 

Usaha lainnya, kami juga punya badan 

usaha sendiri loh. Pernah order jambu 

Deli Madu? Nah, itulah BUM AN. Keun-

tungannya akan kami kumpulkan dan 

kami sumbangkan untuk acara sosial 

kami, yaitu makan-makan bidang. 

Hehe.. 

Itulah yang saya rasakan selama ham-

pir �ga tahun berada di bidang ini. 

Duh, jadi sedih.. kayaknya tahun depan 

saya akan meninggalkan bidang ini dan 

rolling ke bidang lain deh. Tapi bidang 

lain tentunya punya keseruan masing-

masing kan? Denger-denger ada bi-

dang yang makanannya melimpah 

ruah, jadi kita nggak khawa�r bakal 

kelaparan. Nah, biar yang lain tau, 

makanya...tuliskan keseruan bidang 

masing-masing dan kirim tulisannya ke 

PARMIN #promosilagi. Ditunggu ya tu-

lisannya. 

-nee- 

EVALUASI KERJASAMA DAERAH  

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

RUBRIK	APD	
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Ngomong-ngomong tentang menulis. 

Ada sebuah buku yang ditulis oleh 

para ama�r. Hanya berbekal dari 

workshop kepenulisan selama bebera-

pa jam, lahirlah sebuah buku. Dari 

yang sebelumnya nggak pernah nulis, 

�ba-�ba namanya terukir sebagai 

penulis di sebuah judul buku. Maka, 

selain dipaksa, menulis itu mus� 

berani mencoba. Tak apa jika tak sem-

purna, sebab itulah editor ada. 

Makanya, yuk ikutan jadi kontributor 

PARMIN. Loh, loh..kok jadi nyuruh-

nyuruh nulis?  

Demikian halnya �m PARMIN, saat 

seluruh pegawai BPKP DIY sedang 

mesra-mesranya dengan ST dan 

laporan. Di Bagian Tata Usaha, Subbag 

Keuangan lagi puyeng mikirin penye-

rapan anggaran, sementara Subbag 

Kepegawaian dan Subbag Umum hec-

�c dengan kesibukan ru�nnya men-

jelang tenggat akhir tahun. Bidang-

bidang? Apalagi. Kayaknya ruangan 

berasa sepiii sekali, di�nggal DL para 

penghuninya. Semuanya demi penye-

rapan anggaran, eh engga ding, tapi 

demi memenuhi target kinerja yang 

sudah menjadi kewajiban kita sebagai 

pegawai BPKP. 

Tapi, menulislah sesibuk apapun diri-

mu. Karena itulah PARMIN tetap hadir 

di tengah kita. Di antara segunung 

laporan, di antara kunjungan-

kunjungan ke lapangan, dan di antara 

kamu dan dia #eh, para kontributor 

berusaha meluangkan waktunya un-

tuk memberikan informasi yang 

(semoga) mencerahkan lewat tulisan-

tulisannya.  

Dari bidang Inves�gasi kita akan diajak 

berkenalan dengan komunitas paling 

baru dan hits saat ini, namanya MPAK. 

Dari bidang AN ada aplikasi SIA BUM 

Desa yang lagi dilirik banyak 

pemerintah desa. Bidang APD akan 

mengulas tentang evaluasi kerjasama 

daerah. Curhatan bidang P3A tentang 

banyaknya laporan internal yang ha-

rus mereka buat. Dan terakhir, dari 

bagian TU kita akan belajar bahwa 

selalu ada hikmah dari se�ap kejadi-

an, termasuk dari musibah kebakaran 

panel listrik tempo hari. 

Penasaran? Penasaran? Makanya kita 

simak menu PARMIN edisi kali ini. Yuk 

mari.   

-nee 

26 

Di penghujung tahun 2018, Perwakilan 

BPKP DIY mendapatkan personil baru 

untuk memperkuat karya dan kinerja 

BPKP DIY, siapakah mereka...? Berikut 8 

pegawai yang dimutasi ke Perwakilan 

BPKP DIY: 

Yang pertama, 

Ibrizal, inilah per-

sonil baru Bidang 

Akuntabilitas 

Pemerintah Dae-

rah di BPKP DIY. 

Sebelumnya pria 

asal Bagansiapiapi ini 

memperkuat  Perwakilan BPKP Provinsi 

Banten. Bapak dari 7 putra putri ini 

mempunyai hobi membaca.  

“Berprasangka baiklah kepada Allah 

SWT” merupakan mo�o dari pria ke-

lahiran 1969. Selamat datang di DIY Pak 

Ibrizal, selamat berkinerja. 

 

Udoyo Hari Wirawan, akhirnya kembali 

lagi ke Perwakilan BPKP DIY, sebe-

lumnya beliau ditempatkan di Perwa-

kilan BPKP Provinsi Gorontalo. Pemilik 

suara merdu ini 

menyukai per-

mainan bridge. 

Olahraga yang 

paling digemari 

adalah tenis, 

baik lapangan 

maupun meja. 

Mo�o pria asal Semarang ini adalah 

“syukuri apa yang ada”.  Menyandang 

status baru sebagai Koordinator 

Pengawas Bidang Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah, beliau siap berkar-

ya dan berkinerja di Perwakilan BPKP 

DIY. Selamat datang kembali Pak 

Udoyo, kami tunggu karya dan kinerja 

Anda. 

Setelah sekian la-

ma merantau di 

negri orang, maka 

�balah saatnya 

kembali ke kam-

pung halaman se-

bagai bentuk 

pelaksanaan 

kewajiban untuk menyempurnakan tali 
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Seper� yang 

kita tahu, 

mulai tahun 

2015, se�ap 

desa mendapat 

bantuan dana desa 

dari pemerintah. Nah, 

efek dari dana desa ini tentu saja 

APB Desa ikut meningkat yang ar�nya 

desa punya modal untuk mendirikan 

badan usahanya sendiri. Ini sesuai 

dengan PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Ta-

hun 2015 tentang peraturan pelaksa-

naan UU Desa yang memang memper-

bolehkan desa memiliki Badan Usaha 

Milik Desa (BUM Desa). Sebagaimana 

halnya badan usaha lain, BUM Desa 

pun harus membuat laporan keu-

angannya. Inilah peluang yang dibidik 

oleh BPKP. Maka pada tahun 2016, ap-

likasi SIA BUM Desa diluncurkan oleh 

Depu� Bidang Akuntan Negara BPKP.  

Sampai dengan saat ini, walaupun be-

lum ada satu pun BUM Desa yang 

mengimplementasikan SIA BUM Desa, 

namun sudah mulai banyak per-

mintaan bimtek terkait aplikasi ini. 

Sampai dengan bulan Oktober tahun 

2018 ini, 

di Per-

wakilan 

BPKP D.I. 

Yogyakarta 

khususnya bi-

dang AN ada dua 

penugasan terkait SIA BUM 

Desa, yaitu sosialisasi aplikasi pada bu-

lan Juli dan dilanjutkan dengan pela�-

hannya pada bulan September. 

Keduanya dilaksanakan di Kabupaten 

Purworejo. Nah, menurut kabar yang 

berhembus dari seberang meja, Kabu-

paten Sleman, Klaten, dan Magelang 

juga sudah mulai melirik aplikasi ini 

alias sudah minta bimteknya. Namun 

berhubung warga AN lagi (sok) sibuk 

MBR (baca: jalan2), seper�nya mitra 

kerja kami harus bersabar menunggu 

#pukpuk. 

Lalu apa sih sebenarnya SIA BUM Desa 

itu? Sesuai namanya, Sistem Informasi 

Akuntansi BUM Desa ini adalah aplikasi 

yang diharapkan bisa membantu BUM 

Desa dalam membuat laporan keu-

angan. Mengingat sampai dengan saat 

ini, dari sekian banyak BUM Desa di 

16 13 

Agar  

SIA BUM Desa 
Tak Sia-Sia 

RUBRIK	AN	

Menjelang masa-masa per-rolling-an 

antar bidang apalagi bagi pegawai yang 

sudah 3 tahun atau lebih pada bidang 

tertentu, pas rasanya apabila kami ber-

cerita mengenai apa sih yang dikerjakan 

para pegawai di bidang P3A. Bidang pro-

gram, pelaporan dan pembinaan APIP 

atau bidang yang lebih akrab disapa P3A 

bergerak dalam bidang per-IT-an, 

perencanaan sampai dengan pelaporan 

serta pembinaan APIP di wilayah kerja 

BPKP DIY. Formasi saat ini bidang P3A 

dipimpin oleh 1 koordinator 

pengawasan, 2 pengendali teknis, 4 ket-

ua �m, 5 anggota �m, 2 pranata kom-

puter, 1 kehumasan dan 2 orang pen-

dukung dari TU.  

Lebih lanjut mengenai tugas di bidang 

P3A yaitu terkait kegiatan pengawasan 

dan dukungan manajemen. Terkait 

kegiatan pengawasan, ada bimbingan 

teknis peningkatan kapabilitas APIP dan 

evaluasi kapabilitas APIP. Bahkan di ta-

hun 2018 ada tambahan tugas yaitu 

melakukan pendampingan reviu LKjIP, 

LKPD dan RKA yang biasanya dilakukan 

oleh bidang sebelah (baca: APD). 

Kemudian terkait dukungan manajemen 

yaitu penyusunan laporan-laporan, yai-

tu: 

1. Periode bulanan 

 Laporan RKT berisi mengenai ca-

paian output sesuai dengan target 

perjanjian kinerja, pelaksanaan 

rencana kerja tahunan sesuai PKPT 

dan PKAU, apabila ada penamba-

han PKPT, penggunaan hari 

produk�f (HP), dan anggaran. 

 Laporan Tepra, sekilas mirip 

dengan obat penurun panas na-

mun berbeda yaa manteman. 

Laporan ini berisi mengenai ca-

 

RUBRIK	P3A	
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bahkan oleh seorang penulis profe-

sional sekalipun. Karena itula kita per-

lu membaca, dan membaca apa saja. 

Majalah pengawasan, berita-berita 

update di medsos dan web, laporan di 

bidang (rajin amat buuuu...), katalog 

barang diskonan di online shop, 

bahkan kalo perlu gosip terkini ar�s. 

Tentu saja bukan gosip nya yang kita 

cari, tapi bagaimana menuangkan 

kalimat menjadi bacaan yang 

menarik. Bila masih macet juga, �dur 

sejenak atau olahraga bisa juga me-

nyegarkan diri dan pikiran untuk bisa 

melanjutkan merangkai kata-kata. 

(bunga kali ya). 

Lalu kenapa judul di atas saya beri 

tanda tanya? Menurut Stephen King,  

“If you want to be a writer, you must 

do two things above all others: read a 

lot and write a lot.” 

Yang kalau diar�kan kira-kira begini: 

Kalau kita pengen jadi penulis, dianta-

ra semuanya terdapat dua hal yang 

wajib kita lakukan yaitu banyaklah 

membaca dan banyaklah menulis. 

Ini karena dua hal ini beririsan: mem-

baca dan menulis maka semakin ban-

yak yang kita baca, semakin banyak 

pula ide yang bisa kita tuangkan da-

lam bentuk tulisan. 

Seper� sekarang ini, profesi kita yang 

disebut auditor, saat akan membuat 

kertas kerja maupun laporan, kita 

dituntut untuk membaca terlebih da-

hulu, baik pedoman, peraturan pe-

rundang-undangan, maupun laporan-

laporan hasil kegiatan.  

Disini bulle�n PARMIN sebagai media 

berbagi informasi bagi dan dari pega-

wai BPKP DIY, bisa menjadi ajang un-

tuk belajar menulis. Cukup banyak  

pedoman-pedoman dan laporan, ser-

ta jenis-jenis kegiatan baik dibidang-

bidang maupun di internal kantor 

sendiri yang bisa kita ulas untuk men-

jadi ar�kel yang menarik.  

Selain tentang materi tulisan, lalu hal 

apa yang perlu kita perha�kan saat 

kita sedang menulis? Mulai issue 

terkini, tentang grammar english 

yang tentu aja bikin malu kalo kita 

salah menuliskannya, dan bahkan 

tentang EYD yang sudah kita pelajari 

dari jaman SD: penulisan kata baku, 

penggunaan huruf kapital, bahkan 

penggunaan tanda pe�k. Terlihat se-

pele tapi kita dapatkan dengan ban-

yak membaca. Membaca berar� bela-

jar, belajar bikin tambah pinter kan? 

27 2 

silaturahmi dengan keluarga dan kera-

bat, merawat dan berbak� kepada 

orang tua, mengupayakan pendidikan 

yang  berkualitas bagi anak-anak, serta 

mempersiapkan hari esok yang indah, 

cerah dan terarah dalam rangka per-

siapan purna tugas sebagai abdi negara 

dan abdi masyarakat. Itulah alasan Triv-

iarno pindah ke BPKP DIY. Pria asli Yog-

ya ini sekarang memperkuat Bidang 

Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP 

DIY yang sebelumnya menempa� Per-

wakilan BPKP Provinsi Bali. Pria ke-

lahiran 1973 ini masih LDR dengan 

keluarganya yang berada di Jawa Timur.  

Mo�o dari ayah 3 putra putri ini “Urip 

kuwi mampir ngombe, ora bakal urip 

selawase”. Selamat bergabung di Per-

wakilan BPKP DIY Pak Triviarno. 

 

Mie ayam, 

makanan itu 

yang terbesit 

dalam pikiran 

orang 

mengenai 

Kota Wonogi-

ri. Kota terse-

but juga 

merupakan 

asal daerah pria kelahiran 13 Juni 1982 

ini. Yudianto, bapak dari seorang putra 

ini sudah 10 tahun memperkuat Per-

wakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Tiba 

saatnya pria yang menyukai olahraga 

sepeda ini untuk bali ndeso, mbangun 

deso di kampung halamannya dan juga 

Perwakilan BPKP DIY, khususnya Bidang 

Instansi Pemerintah Pusat. Sesuai 

mo�onya “Siap”, Pak Yudi siap bekerja 

dan berkinerja di BPKP Yogya tercinta. 

 

Tinggi dan 

kalem, ada-

lah 

perawakan 

dari Budi 

Hartanto. 

Pria kelahiran 17 Maret 1962 sekarang 

memperkuat Bagian Tata Usaha khu-

susnya Bagian Keuangan. Sebelumnya 

pria yang mempunyai hobi yang 

berhubungan dengan barang elektronik 

ini menempa� Perwakilan BPKP Provin-

si Jawa Tengah. Selamat datang di BPKP 

DIY Pak Budi, selamat bekerja. 

 

Berikutnya asli putra daerah Purworejo 

yang berperawakan �nggi, Bambang 

Widianto. Pria kelahiran 1 Maret 1970 
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Menulis mung-

kin mudah un-

tuk seseorang, tapi mungkin �dak mu-

dah untuk yang lain. Begitu juga bagi 

kami �m PARMIN, menulis bukan hal 

mudah. Jangan dianggap kami ini 

manusia super yang begitu pegang 

pena (eh laptop ding), akan lancar 

mengalir untaian kata indah. Apalagi 

di antara pekerjaan ru�n dan penu-

gasan yang mengharuskan kami ke 

lapangan (bukan upacara). Maka, 

menulis bisa jadi prioritas kesekian 

karena prioritas utama kami tetap 

laporan. Karena itu sudah hal yang 

biasa kalau seminggu sebelum terbit, 

tulisan-tulisan dari para 

kontributor PARMIN baru terkumpul. 

Itu pun setelah dikejar-kejar Bu Pem-

red. Hehe..  

Ide menulis memang bisa muncul 

darimana saja. Tapi merealisasikan 

untuk menjadi tulisan yang utuh dan 

menarik �dak semudah kita 

mendapatkan ide. Seringkali menulis 

harus dipaksa. Tak perlu menunggu 

mood, apalagi menunggu SPPD cair. 

Membuat kalimat pertama untuk 

mengawali sebuah tulisan menjadi 

kunci gerbang bangunan ar�kel kita. 

Stuck? Tentu saja tak bisa dihindari, 

28 1 

ini mem-

perkuat Bidang 

Program 

Pelaporan dan 

Pembinaan 

APIP BPKP DIY. 

Sebelumnya 

pria dari 3 pu-

tra putri terse-

but memperkuat Perwakilan BPKP 

Provinsi Riau. Hobinya membaca dan 

berkebun serta mempunyai mo�o 

“takdir bukan ditunggu tapi harus di-

jemput dan diperjuangkan”. Selamat da-

tang di Yogya is�mewa Pak Bambang, 

selamat berkarya. 

 

Grendyartha 

Haryo Pramono, 

pria asli Yogya 

ini pindah dari 

Perwakilan BPKP 

Provinsi Kali-

mantan Tengah 

dengan alasan 

kesehatan. Pria 

yang mempunyai hobi bola ini sekarang 

diamanatkan memperkuat Bidang Pro-

gram Pelaporan dan Pembinaan APIP 

BPKP DIY. Mo�o dari ayah seorang putra 

ini “sukses adalah berani ber�ndak dan 

punya prinsip”. Selamat datang di BPKP 

DIY Mas Grendy, selamat berkinerja. 

 

BPKP DIY mendapat 

Kepala Sub Bagian 

Umum yang �dak 

biasa. Kenapa? 

Sebab beliau gesit, 

lincah dan mempu-

nyai ciri khas. Apa 

itu? ketawanya 

yang riang dan 

menggelegar. Be-

liau adalah Widyatmono. Pria asli Solo ini 

gemar sekali dengan kegiatan di alam 

bebas. Joging adalah olahraga yang pa-

ling disukai ayah dari 3 putra putri ini. 

Sebelum di BPKP DIY, pria kelahiran 14 

Februari 1977 ini telah menyumbangkan 

karya dan kinerjanya di BPKP Kendari, 

Papua, Semarang dan Biro Umum di Ja-

karta. Dengan mo�o “Bekerja dan       

Berusaha”, beliau siap memperkuat kerja 

dan kinerja di Perwakilan BPKP DIY. 

Sugeng Rawuh dan selamat bergabung.  

&ie 

SEKAPUR	SIRIH	
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Utama 

1.  Penulis Harus  Banyak Baca? 

4. Evaluasi Kerjasama Daerah  

    Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

7. Panelku Sayang… Ohh… 

10. MPAK 

13. Agar SIA BUM Desa Tak Sia-Sia 

16. Sedikit Asal Mengigit 

 

19. Kehumasan 

      BPKP Ber-Medsos 

20. Seputar Jogja 

     Sekaten Antara Budaya dan Kenangan 

26. Wajah Baru di BPKP DIY 

      Siapa Dia? 

23. Jogja Milik Kita 

D 
A 
F 
T 
A 
R  
 
I 
S 
I 

Slang mirip dengan idi-

om, karena masing-

masing kalimat �dak 

dapat diterjemahkan per 

kata.   Bahasa slang bi-

asanya hanya bersifat 

musiman, ar�nya ia �-

dak dibakukan dan �dak 

digunakan sepanjang 

masa. Bahasa ini banyak 

digunakan oleh kaum 

remaja atau kelompok 

sosial tertentu dan  ser-

ing digunakan dalam 

percakapan sehari-hari. 

Oleh sebab itu, ada 

baiknya kita mengenal 

bahasa slang ini.  

Namun, perlu diper-

ha�kan bahwa bahasa 

ini sangat �dak dianjur-

kan untuk digunakan 

dalam situasi formal, 

misalnya bisnis, rapat, 

pelajar sekolah, ataupun 

orang asing yang baru 

kita kenal.  

Hal ini dikhawa�rkan 

akan menimbulkan 

kesalahpahaman, karena 

sebagian ungkapan slang 

ini terkesan kasar. 

Yuk kita lihat contoh 

slank di kolom 

samping...  
 

-SiRo 

Sumber: www.ef.co.id, 
www.sederet.com 

I’m feeling so blue: Aku sedih sekali. 

“I’m feeling so blue right now. My cat died last night.” 

I’m scared shitless: Aku takut sekali. 

“Why do we have to go passed this road? I’m scared shitless 
now.” 

I’m s�cking my neck out for nothing: Aku berharap terlalu 
muluk. 

“I shouldn’t have believe him. I’m s�cking my neck out for 
nothing.” 

Knock: Membicarakan seseorang di belakang 

“Do you know Sunny was knocking you down to everyone?” 

A buck: 1 dollar (Amerika) 

“Let me borrow a buck from you, I need to eat” 

Bail: Terburu-buru 

“Just relax, you don’t have to bail.” 

Couch Potato: Pemalas 

“He doesn’t work, all he did it’s just being a couch pota-
to all day long.” 

Creep: Orang yang aneh 

“He’s such a creep. Don’t be around him.” 

Don’t have ki�ens: Jangan gugup. 

“Oh come one, it’s just a speech. Don’t be a ki�en.” 

Down to earth: Sederhana dan apa adanya 

“He’s so down to earth. I adore him so much.” 

Drive up the wall: Menjengkelkan 

“She drives me up to the wall. Ugh.” 

Drop it: Sudahlah, lupakan saja. 

“Come on! You can have another test! Relax, just drop 
it.” 

Give a ring: Menelfon seseorang 

“Can you give a ring to anyone to help us?” 

I catch up to you: Nan� aku menyusul. 

“See you then, I catch up to you later.” 

ENGLISH CORNER 	
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Kabupaten Purworejo misalnya, belum 

ada yang menghasilkan laporan keu-

angan berupa: Laporan Laba Rugi, 

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keu-

angan. Padahal seharusnya sebulan 

sekali, BUM Desa harus membuat 

laporan-laporan tersebut. Berhubung 

pengetahuan penulis yang terbatas, eh 

malah bisa dibilang penulis gak paham 

sama sekali tentang aplikasi ini, simak 

wawancara penulis dengan salah 

seorang narasumber yang terpaksa kami 

rahasiakan iden�tasnya ini. Maklum, 

daripada nan� narasumber kita ini makin 

femes dan diundang ngisi bimtek dimana

-mana yang bisa mengakibatkan beliau 

gak bisa pulang saat is�rahat siang. Oia, 

hasil wawancara di bawah ini sudah 

mengalami distorsi dan penambahan di 

sana-sini, tapi tetap �dak menghilangkan 

substansi yaa... Semoga gak dislepet sa-

ma narasumbernya #komatkamit. 

PARMIN : Jadi, bagaimana pendapatnya 

tentang aplikasi ini? 

Narsum : Sebenernya idenya bagus ya, 

tapi ini aplikasinya kayak 

nanggung gitu. Kurang user 

friendly juga untuk orang 

dengan pengetahuan 

akuntansi yang terbatas kare-

na yang input harus tau dan 

paham jurnal. Jadinya kema-

rin pas bimtek 3 hari itu, 2 

harinya sendiri kami ngajarin 

prinsip akuntansi sederhana. 

PARMIN : Kalau dibandingkan dengan 

aplikasi lain yang dipegang 

AN kayak SIA PDAM dan SIA 

BLUD? 

Narsum : SIA BUM Desa memang 

adopsi dari aplikasi-aplikasi 

itu. Jadi ya mirip-mirip lah. 

Kayak saya sama Zayn Malik. 

PARMIN : (keselek, lalu berusaha fokus 

lagi) Kendalanya selain ku-

rang user friendly? 

Narsum : Proses instalasi agak ribet. 

Harusnya dibuat lebih seder-

hana. 

PARMIN : Tapi masak nggak ada posi�f-

posi�fnya gitu? 

Narsum : Hmm... hal yang bagus dari 

aplikasi ini adalah: seman-

gatnya. Bagus sekali jika bisa 

membantu BUM Desa bikin 

laporan keuangan, karena 

selama ini pencatatan keu-

angan di BUM Desa masih 

dilakukan secara manual. Tapi 

mbok yo aplikasinya yang 

gampang digunakan gitu lo, 

kayak Siskeudes. 

 (Duh, mulai bisa diiden�fikasi 

nih siapa narsum kita, hehe) 

PARMIN : Mungkin bisa dikasih contoh, 

maksutnya susah digunakan 

itu kayak gimana? 

Narsum : Misalnya nih, semua akun 

belanja otoma�s tercatat di 

utang semua. Begitu pula 

dengan akun pendapatan, 

masuknya ke piutang. 

Kemungkinan besar karena 

ambil dari SIA-SIA yang lain. 

PARMIN : (angguk-angguk walo nggak 

mudeng) Gitu ya.. Terus 

kalau di pusat sendiri ada 

upaya untuk mengem-

bangkan aplikasi ini nggak? 

Narsum : Kalau pengembangan, se-

tau saya nggak ada sih. Cu-

ma kalo ada error aja, 

dibenerin sama pusat gitu. 

PARMIN : Sayang banget ya, padahal 

tujuannya bagus #sokbijak 

Narsum : Iya, kasian aja sama orang-

orang desa kalo malah jadi 

ribet gara-gara aplikasi. 

Yang harusnya dimudahkan 

jadi malah kesusahan. 

PARMIN : Apa mungkin kerasa susah 

karena belum terbiasa aja? 

Narsum : Eh, mungkin aja sih 

#mulaigalau 

PARMIN : #eaaaaaa  Lalu harapannya 

apa biar aplikasi ini bisa 

bermanfaat tanpa menyu-

litkan? 

Narsum : Seper� yang tadi saya sam-

paikan, mungkin bisa dibuat 

lebih simpel dan user 

friendly untuk orang yang 

belum terlalu paham 

akuntansi. Jadi yang ngin-

put gak usah mumet mikirin 

jurnal, karena harusnya 

jurnal itu urusan si aplikasi 

ini. Semoga bisa dikem-

bangkan lagi di pusat. Ke-

maren sih Jogja diminta 

buat ngembangin gitu, tapi 

apalah saya, cuma remahan 

nastar sisa lebaran. Hiks.. 

PARMIN : Baiklah remahan nastar, eh 

pak narsum, terimakasih 

atas informasi (dan curcol) 

nya. Perlu saya doakan biar 

banyak kabupaten yang 

minta bimtek nggak nih? 

Narsum : #glek  

PARMIN : (kabur sebelum disiram air) 

 

Demikianlah para pembaca, hasil wa-

wancara (separo imajiner) kami 

dengan seorang pakar SIA BUM Desa. 

Penulis sepakat dengan sang narasum-

ber, semangat untuk meningkatkan 

akuntabilitas BUM Desa ini harus tetap 

dijaga dan diwujudkan dengan upaya 

untuk membuat aplikasi yang seder-

hana dan mudah diimplementasikan. 

Agar SIA tak sia-sia. 
-nee- 


