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nyenangkan na-

mun menjalin 

kebersamaan itu 

yang lebih utama. 

Jadi yang kalah 

�dak usah ber-

sedih ya. 

Menutup acara 

kesenian dit-

ampilkan tarian 

khusus menyam-

but HUT BPKP ke-

36. Delapan kar-

yawa� mem-

bawakan tarian 

yang menggam-

barkan karyawa� 

BPKP bekerja 

dengan sigap dan 

tangkas 

menggunakan 

senjata anak 

panahnya untuk 

mencapai tujuan. 

Tarian ini 

mengantarkan 

Bapak Kepala Per-

wakilan did-

ampingi Ibu 

memotong 

tumpeng tanda 

syukur atas 

karunia Allah SWT di 

ulang tahun BPKP 

yang ke-36. Potongan 

tumpeng diberikan 

kepada pegawai yang 

paling lama mengabdi 

di BPKP Perwakilan 

Jogja yaitu Ibu Rosa-

lia Anitawa� yang 

akan memasuki purn-

abak� pada 1 Sep-

tember 2019.  

Usai sudah rangkaian 

acara HUT BPKP ke-

36. Acara-acara yang 

penuh makna telah 

terlaksana. Selamat 

kepada seluruh pani-

�a juga kepada 

semua keluarga be-

sar BPKP yang telah 

berkotribusi pada 

acara ini. Harapan 

utama tentu adalah 

BPKP yang makin jaya 

di usia yang ke-36 ini 

dan makin ber-

manfaat untuk bang-

sa dan negara. 
@ni 
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Hari Ulang Tahun bagi beberapa 

orang merupakan hal biasa, seper� 

hari-hari yang selama ini kita jalani. 

Bagaimana memaknai ulang tahun 

bagi anda? 

Apa makna hari ulang tahun? Per-

ayaan akbar? Hura-hura? Atau ber-

tambahnya usia menjadi lebih tua?  

Apapun itu, hari ulang tahun merupa-

kan refleksi diri menuju pendewasaan 

dan peningkatan kualitas diri. Begitu 

pula untuk sebuah organisasi, hari 

ulang tahun merupakan wujud dari 

refleksi diri menuju kematangan da-

lam organisasi dan peningkatan kuali-

tas berorganisasi. 

Dibeberapa tempat suatu organisasi 

masih merayakan hari ulang tahunnya 

dengan kegiatan yang masih iden�k 

dengan perayaan yang seakan-akan 

menjadi hura-hura, akan tetapi 

apakah sebenarnya tujuan dari per-

ayaan tersebut? 

Hal inilah yang kurang menjadi per-

ha�an dari pimpinan suatu organisasi. 

Tanpa meyebarluaskan tujuan 

kegiatan yang ingin dicapai, dalam 

melaksanakan kegiatan perayaan hari 

ulang tahun. Pimpinan Organisasi 

dengan serta merta merancang 

kegiatan menyambut hari ulang ta-

hun. 

28 1 

tahun, 20 tahun, dan 30 

tahun. Salah satu peneri-

ma Satya Lencana adalah 

Alm. Bapak Saryanto yang 

diterima oleh istri tercin-

ta. Pengabdian Pak Sar-

yanto akan menjadi 

teladan bagi pegawai yang 

lain.  

Acara mo�vasi menjadi 

acara yang menarik buat 

para pegawai. Dikemas 

dengan suasana santai 

acara ini penuh gelak tawa 

namun �dak mengurangi 

makna acara. Pak Erik Har-

di Saputra memo�vasi 

semua pegawai untuk 

bekerja dengan penuh se-

mangat dan selalu belajar 

untuk menambah bekal 

menjawab tantangan di 

era revolusi industry 4.0.  

Sore hari aula kantor men-

jadi tempat pagelaran seni 

yang menampilkan ke-

bolehan para pegawai 

dengan bakat seninya. 

Kesenian karawitan mem-

buka acara dengan 

gending pembukanya. Di 

bawah pimpinan Pak Dwi 

Joko Pitono �m karawitan 

“BPKP Gumregah” mem-

bawakan �ga tembang 

yang menggugah. 

Kereeen…!!!  

Pejabat struktural �dak 

ke�nggalan tampil dalam 

Parade Koesplus yang seru 

abis. Tujuh penyanyi tujuh 

lagu bak pelangi berwarna-

warni dengan warna vokal 

yang berbeda namun indah 

berhasil memukau pe-

nonton. Lagu Koesplus 

yang sangat pupuler mem-

buat penonton �dak bisa 

menahan diri untuk ikut 

bernyanyi.  

Pada kesempatan ini juga 

diumumkan dan dilakukan 

pembagian hadiah. Duh 

serunya para peserta dari 

semua kon�ngen 

menyambut keme-

nangannya. Tahun ini APD 

berhasil menjadi jawara 

alias juara umum. Selamat 

buat APD dan semua 

kon�ngen bidang, karena 

semuanya mendapatkan 

kejuaraan baik juara 1, 2 

maupun juara 3 dari se-

�ap cabangnya. Menjadi 

juara memang me-
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Sehingga karena kurang adanya pem-

ahaman anggota organisasi atas 

kegiatan ulang tahun tersebut, maka 

berkurangnya dukungan atas kegiatan 

tersebut, dan kegiatan terlaksana 

dengan sekedarnya. Dari sisi anggaran 

akhirnya �dak efisien serta tujuan 

yang ingin dicapaipun �dak maksimal. 

Merancang kegiatan dalam rangka 

memperinga� hari ulang tahun yang 

�ap tahun kita lakukan memang 

bukan hal yang mudah, beberapa 

kegiatan akan berulang dari tahun ke 

tahun, membuat anggota organisasi, 

baik peserta maupun petugas yang 

menyiapkan kegiatan mengalami ke-

jenuhan. 

Apakah kegiatannya yang harus ber-

gan� �ap tahun? Mes�nya �dak, lalu 

bagaimana supaya anggota organisasi 

�ap tahun tetap antusias menunggu 

perayaan hari ulang tahunnya? 

Tujuan kegiatan. Ya sebaiknya se�ap 

anggota organisasi dapat memahami 

tujuan dari diselenggarakannya 

kegiatan perayaan hari ulang tahun 

tersebut. Dengan pemahaman yang 

sama tentang tujuan kegiatan, maka 

anggota organisasi akan berusaha 

sebaik-baiknya melaksanakan 

kegiatan tersebut. Dan bila tujuan 

tercapai, anggota organisasi akan me-

rasa puas. Dan bukan lagi menjadi 

ru�nitas yang membosankan �ap ta-

hun, akan tetapi se�ap anggota or-

ganisasi akan menunggu dan mem-

persiapkan diri menyambut pelaksa-

naan perayaan hari ulang tahun terse-

but. 

Sudahkan hal itu kita fahami di organ-

isasi kita, jelas sekali terasa kejenuhan 

dalam se�ap kegiatan yang kita lak-

sanakan dalam rangka perayaan hari 

ulang tahun, baik dari pani�a pelaksa-

na maupun kegiatan yang dil-

aksanakan, seakan-akan seper� suara 

tape yang diputar berulang-ulang, 

sehingga se�ap anggota organanisasi 

sudah �dak faham bahkan �dak mau 

memahami lagi, apakah tujuan 

kegiatan tersebut. 

36 tahun, mes�nya sudah menunjuk-

kan usia yang dewasa bagi organisasi, 

yang rasa kedewasaan tersebut ter-

gambarkan dari perilaku anggota or-

ganisasi nya. 

Mari kita dewasakan diri untuk negeri 

dan untuk BPKP tercinta. 

Selamat Ulang Tahun ke-36 BPKP, 

Jaya !!! 

-Nik- 

27 2 

Dalam upacara pembukaan 

dilakukan penyerahan tro-

phy bergilir juara umum 

dari juara bertahan tahun 

lalu bidang Akuntan Negara, 

untuk siap diperebutkan 

kembali. Upacara juga diisi 

dengan janji atlet yang di-

bacakan oleh pasangan 

serasi Udin-Retno. Sebagai 

suami istri mereka menjadi 

anggota kon�ngen yang 

berbeda, jadi harus spor�f 

membela kon�ngen bi-

dangnya masing-masing 

ke�ka suatu saat harus 

berhadapan. Seru ya...  

Puncak pembukaan 

ditandai dengan pemuku-

lan gong dan pelepasan 

burung merpa�. Keseder-

hanaan mewarnai upacara 

pembukaan kali ini, namun 

�dak mengurangi keceri-

aan para pegawai 

menyambut pesta tahunan 

yang penuh suka cita. 

Di tengah kesibukan peker-

jaan yang tetap harus ber-

jalan, berbagai lomba di-

adakan. Kegiatan lain pun 

terselenggara dengan baik 

yaitu bak� sosial berupa 

pembagian sembako dan 

donor darah. Kegiatan 

family gathering selalu 

menjadi kegiatan yang 

menggembirakan, tahun 

ini dilakukan dengan se-

runya outbond keluarga.  

Sampailah kegiatan pada 

hari puncak Ulang Tahun 

BPKP ke-36. Tanggal 31 

Mei menjadi hari pilihan 

bahagia. Pani�a memper-

siapkan �ga acara hari itu. 

Diawali dengan upacara 

bendera, dilanjutkan 

dengan acara mo�vasi, 

dan ditutup dengan 

pagelaran seni.  

Berpakaian kebanggaan 

ba�k BPKP, seluruh pega-

wai mengiku� upacara 

dengan khidmat. Hadir 

pada upacara ini dharma 

wanita dan purnabak� 

sebagai bagian tak 

terpisahkan dari Keluarga 

Besar BPKP. Pada kesem-

patan upacara diberikan 

anugerah Satya Lencana 

untuk pegawai yang 

berdedikasi selama 10 
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“Happy Birthday to you…… Happy 

Birthday to you…. Happy Birthday… 

Happy Birthday… Happy Birthday to 

you …” yup tepat tanggal 30 Mei 2019 

BPKP merayakan HUT ke-36. Se�ap 

tahunnya ada aja acara- acara untuk 

memeriahkan HUT tersebut, ya sema-

cam Birthday Party gitu. Nah, salah 

satu event yang ditunggu- tunggu ada-

lah lomba yang menuntut inovasi dan 

krea�fitas di se�ap perwakilan. Kira-

kira lomba apa aja ya? Terus temanya 

apa nih? Jadi, untuk edisi tahun ini 

terdapat tujuh lomba yang terdiri 

dari : 

1. Inovasi Implementasi Sistem Pen-

gendalian Intern Pemerintah 

2. Inovasi Peningkatan Kapabilitas 

Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah 

3. Penulisan Makalah 

4. Video Pendek 

5. Fotografi 

6. Infografis 

7. Penulisan Berita di laman BPKP  

Berdasarkan kategori di atas dengan 

melalui pemikiran yang amat keras 

dan dianalisis sedemikian rupa akhirn-

ya perwakilan BPKP DIY mengirimkan 

empat kategori lomba yaitu pada 

point satu, empat, lima, enam dan 

tujuh. Mari kita in�p apa aja sih isi 

lomba-lomba tersebut? 

1. Inovasi Implementasi Sistem Pen-

gendalian Intern Pemerintah 

 Seper�nya agak berat nih kalo 

ngomongin SPIP. Ditambah ada 

embel-embel inovasi lagi… 

hmmmm jadi edisi lomba kali ini 

BPKP DIY mengirimkan tulisan 

dengan judul “EFEKTIFITAS 

KNOWLEDGE SHARING MELALUI 

METAMORFOSA PARIS UPDATE 

FOR CORPORATE UNIVERSITY” 

dari judulnya aja udah berat ya 

guys. Okey jadi ceritanya inovasi 

ini diciptakan untuk mendukung 

terwujudnya rencana Perwakilan 

26 

Tahun ini BPKP memperinga� hari jad-

inya yang ke-36. Seper� tahun-tahun 

sebelumnya, rangkaian acara demi acara 

selau diawali dengan pembukaan secara 

resmi yang menandai dimulainya 

kegiatan untuk memperinga� hari ulang 

tahun BPKP. Jumat tanggal 12 April 2019 

kesemarakan nampak di halaman ge-

dung kantor BPKP Perwakilan DIY. Span-

duk besar sudah terpasang di bagian 

depan atas gedung. Nampak jelas tulisan 

“Memperkuat Kompetensi Pengawasan 

Intern yang Berkelanjutan Demi Bak� 

Untuk Negeri” Itulah tema Peringatan 

Ulang Tahun BPKP yang ke-36. Musik 

sejak pagi telah dilantunkan, memutar 

lagu-lagu bernuansa gembira. Ya, semua 

pegawai BPKP Perwakilan DIY sedang 

bergembira pada pagi itu.  

Acara pembukaan dilaksanakan dengan 

Upacara Pembukaan HUT BPKP ke-36. 

dengan Kepala Perwakilan BPKP sebagai 

inspektur upacara. Dipimpin Koordinator 

Pengawasan Bidang APD.  Upacara diiku-

� oleh seluruh pegawai dan dharma 

wanita. Inspektur upacara, pemimpin 

upacara, dan semua petugas upacara 

berkostum tradisional, sedangkan peser-

ta upacara mengenakan kostum olah 

raga.  
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BPKP DIY yang saat ini sedang 

merancang pengembangan Corpo-

rate University (Corpu) di level per-

wakilan. Walaupun belum di so-

sialisasikan tapi pegawai sudah 

bisa mengaksesnya di 

www.parisupdatediy.com 

 

2. Video Pendek 

 One, two, three…role… ac�on…. 

untuk kategori ini �m krea�f DIY 

dituntut seolah olah menjadi su-

tradara dan producer handal 

eaaaaa. Dari mulai memikirkan 

konsep sampe finishing yang ka-

dang h-1 shoo�ng baru 

menemukan ar�snya, definisi 

nyata dari “ar�s dadakan”. 

 

 Nah kali ini tema video pendek 

yang dibuat yaitu pengalaman- 

pengalaman dalam melaksanakan 

pengawasan intern yang dapat 

berguna bila dibagikan kepada 

oranglain, dan perwakilan BPKP 

DIY membagikan pengalaman au-

dit dari awal hanya menjadi asrot 

hingga sampai menjadi narasum-

ber…. Begitu…penasaran mau 

nonton? Bisa di cari di youtube 

“Paris 5,5”. 

 

3. Fotografi 

 Dengan kekuatan kamera canggih 

ngalahin henpon jadoel, BPKP DIY 

ikut berpar�sipasi di lomba foto-

grafi. Mencari–cari spot foto yang 

bagus selama penugasan akhirnya 

jatuhlah pilihan ke beberapa foto 

di bawah ini. 

di ruang rindu. 

Sebagian anak-anak menemukan 

kebahagiannya sendiri.  Mereka ter-

tarik mendeka� pengunjung rom-

bongan SD yang sedang berkubang 

di sebuah petak lahan tanah 

sawah.  Mereka turut merasakan 

bagaimana rasanya di sawah, mulai 

dari ikut menanam padi hingga me-

megang kerbau pembajak sawah, 

bahkan ikut naik bajak sawah ber-

keliling petak. 

Setelah berjibaku dan bergembira 

dalam wahana, peserta 

famgath pun rehat dan 

membersihkan diri. Semba-

ri menikma� sajian kuliner 

khas dolandeso, pani�a 

membagikan hadiah door-

prize, sejenak jeda diisi 

oleh beberapa peserta 

yang menyumbangkan 

suara merdunya.  

Acara mencapai klimaksnya ke�ka 

pembagian sejumlah hadiah utama 

yang membuat sejenak mata terpe-

jam dan ha� menggumam, dilanjut-

kan tawa tangis ceria bersatu padu 

bhinneka tunggal ika. Sebagai pe-

nutup acara, Bapak Kepala Perwaki-

lan berkenan melantunkan tembang 

“Terajana” dengan irama yang sedap 

sekali. Saking asiknya hingga mem-

buat para peserta khalayak ramai tak 

sadar pinggul bergoyang-goyang, 

rasa ingin berdendang.  

- 0Vic_RI - 
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wisata yang berada di kaki per-

bukitan menoreh dengan 

pemandangan alam yang hijau dan 

asri, sungai dengan bebatuan khas, 

gemercik suara air saluran irigasi 

yang berasal dari air sungai progo. 

Langit biru dan awan pu�h menyatu 

dengan area wisata yang men-

gusung slogan “culture for nature” 

ini. 

Ke�ka sampai di lokasi peserta pun 

disuguhi suasana perdesaan ala ala 

zaman kerajaan yang biasa disaksi-

kan di film kolosal. Bangunan 

dengan material batu bata merah 

gaya klasik jawa dengan konstruksi 

seper� pendopo berbaur dengan 

pepohonan yang rindang. 

Peserta Famgath pun dibagi men-

jadi beberapa kelompok guna me-

mainkan games-games seru yang 

menumbuhkan kerjasama rasa sal-

ing percaya, dan mengelaborasi wa-

hana-wahana apik yang tersaji di 

dolandeso ini. Se�ap kelompok ini 

dipandu oleh para fasilitator yang 

luwes dan ranggi. 

Gorong-gorong sebuah jembatan 

rupanya bisa menjadi tambatan 

ha�. Peserta famgath menghanyut-

kan diri dalam aliran irigasi penuh 

air berwarna coklat kopi. Selanjut-

nya harus masuk ke kolong yang 

sangat gelap sepanjang lebih kurang 

50 meter. Menegangkan dan bikin 

jantung berdegup kencang. Tak ayal 

wahana ini dinamakan Black Hole 

River Tubing. Resonansi teriakan  

terdengar dari lubang gorong-

gorong. Tak lama, histeris berubah 

kesenangan mendalam. Seiring air 

mengalir, mereka juga keluar 

gorong-gorong sambil bersorak so-

rai dan mendapatkan oleh-oleh air 

irigasi yang tertelan. Sebuah pen-

galaman tak terkira yang takkan ter-

lupakan yang hanya dapat ditemui 

Unsur penilaian dari se�ap foto 

adalah ke orisinilan foto tersebut 

jadi no edit edit club, so harus pin-

ter pinter jepret situasi dengan 

perhitungan cahaya, konten dan 

makna dari foto tersebut.   

 

4. Infografis 

 Di era Revolusi Industri 4.0 seper-

�nya orang-orang lebih suka 

melihat info dalam packaging yang 

menarik yaitu dengan data yang 

dikemas dengan visual yang 

sedemikian indahnya, sehingga 

pembaca juga dapat menangkap 

informasi dengan cepat dan tepat. 

Se�ap tahunnya BPKP pusat selalu 

mengadakan lomba infografis un-

tuk meng-improve se�ap perwaki-

lan agar bisa sharing informasi 

dengan media yang sesuai dengan 

perkembangan jaman. So lets see 

infografis apa saja yang dikirim ke 

pusat. 
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Perasaan riang gembira tersirat di 

rona wajah segenap wadyabala BPKP 

DIY beserta keluarga. Pada Sabtu 

pagi bertepatan dengan tanggal 

4 Mei 2019 sebuah acara Famgath 

nan greget dihelat. Acara famgath 

menjadi salah satu event dari bauran 

konsep ideal dalam rangka me-

meriahkan HUT BPKP ke-36. Acara 

famgath juga berhajat mempererat 

tali silaturahim, dan kebersamaan 

diantara pegawai maupun keluarga, 

meredakan pilu polarisasi, sekaligus 

sebagai sarana refreshing yang me-

nyenangkan. 

Famgath tahun 2019 ini terasa nu-

ansanya dengan mengambil venue di 

komplek outbond Dolandeso Boro 

yang berkedudukan di Desa Banja-

rasri, Kecamatan Kalibawang, Kabu-

paten Kulon Progo. Sebuah desa 

 

 

5. Penulisan Berita di Laman BPKP 

Untuk edisi kali ini Perwakilan 

BPKP DIY mengirimkan daily news 

dengan judul “YIA Siap 

Beroperasi”. Jadi gaes, pada tang-

gal 20 April 2019 pesawat jenis 

Benchcra�ed milik Balai Besar 

Kalibrasi telah mulus mendarat 

untuk pertama kalinya di Yogya-

karta Interna�onal Airport untuk 

melakukan kalibrasi menentukan 

��k koordinat pendaratan pe-

sawat. Terus rencananya Proyek 

Pembangunan Bandara Inter-

nasional Yogyakarta akan 

mengundang maskapai pe-

nerbangan antara lain Garuda, Air 

Asia dan Lion Group untuk 

melakukan pengujian dan 

penilaian atas kesiapan fasilitas 

bandara. Wahhh jadi ngga sabar 

ya pengen cepet merasakan land-

ing dan boarding di Bandara hitz 

ini. 

Oh iyaaa, ngomongin persiapan, se-

�ap lomba benar-benar disiapkan 

dengan cepat, tepat dan dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. Mungkin 

secara tersirat itu sudah jadi mo�o 

dari �m krea�f BPKP DIY, tapi akhirnya 

membuahkan hasil. Dari kelima kate-

gori lomba yang dikirimkan, Perwaki-

lan BPKP DIY mendapatkan JUARA ll 

untuk kategori Video Pendek, yeeyy 

setelah melewa� berbagai proses 

akhirnya membuahkan hasil. Semoga 

dengan �tle juara ini bisa meningkat-

kan semangat untuk semakin berino-

vasi dan berkreasi.  
–iw- 

Pada hari Sabtu, ku turut ayah ke desa, di jogja istimewa ku ikut 
Famgath aja. 
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Dalam rangkaian kegiatan HUT BPKP 

ke-36, Perwakilan BPKP DIY menye-

lenggarakan seminar nasional yang 

mengusung tema “Peran APIP dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi di Era Revolusi Industri 4.0”. 

Seminar diadakan pada tanggal 2 Mei 

2019 di aula Perwakilan BPKP DIY 

dengan peserta 90 orang dari 12 In-

spektorat wilayah kerja DIY dan para 

pejabat fungsional auditor BPKP DIY.  

Topik seminar ini relevan dengan tema 

HUT BPKP yaitu memperkuat  kompe-

tensi pengawasan intern yang berke-

lanjutan demi bak� untuk negeri. 

Seminar ini  bertujuan meningkatkan 

kapabilitas dan kepedulian APIP dalam 

fungsi pengawasan penyelenggaraan 

keuangan daerah antara lain mem-

berikan pengetahuan  tantangan an� 

korupsi dan pemberdayaan APIP dalam 

mewujudkan pemerintah bersih dari 

Korupsi, Kolusi, Nepo�sme (KKN) di era  

industri 4.0, serta meningkatkan 

komitmen dan sinergitas APIP  dalam 

pencegahan dan pemberantasan KKN. 

Kegiatan seminar dibuka secara resmi 

oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY yang 

sebelumnya memberikan sambutan 

mengenai tantangan dan peran APIP 

yang semakin kompleks di era revolusi 

industri 4.0. Insan pengawasan baik 

BPKP maupun APIP lainnnya memer-

lukan kesiapan dalam mengawal 

bahwa baik pemain maupun yang 

menonton juga terhibur dengan 

adanya perlombaan diatas, karena 

sangat terlihat mana yang sudah 

terbiasa berolahraga dan mana 

yang merupakan atlet tahunan alias 

atlet setahun sekali. Kemudian 

sekarang ini lahir club-club olahraga 

yang melaksanakan la�han ru�n 

seper� pingpong dan bulu tangkis. 

Jadinya pas� 

semakin sehat 

dong para peg-

awai BPKP DIY. 

 In�nya, per-

lombaan yang 

diadakan da-

lam rangka memeriahkan HUT BPKP 

ke-36 terlaksana dengan sukses dan 

mencetak juara umum baru yaitu 

bidang APD. Selamat untuk bidang 

APD, semoga di tahun-tahun beri-

kutnya piala bergilir bisa 

mengunjungi bidang-bidang yang 

lain. Dan semoga di tahun depan 

bermunculan cabang perlombaan 

baru yang tentunya dapat dinikma� 

oleh seluruh 

pegawai, baik 

pemain dan 

penontonnya.  

 - Iv1 - 



 Paris Mini Edisi I Tahun 2019 Paris Mini Edisi I Tahun 2019 21 
8 

akuntabilitas pembangunan. Ke-

bijakan pengawasan saat ini disusun 

berdasarkan prioritas dan risiko se-

hingga APIP diharapkan mampu ber-

peran memberikan peringatan dini 

dalam pencegahan korupsi. Di era 

revolusi industri 4.0, perkembangan 

teknologi �dak dapat dielakkan lagi. 

Auditor juga harus mengiku� dan 

memahami perkembangan teknologi 

industri sehingga mampu/kompeten 

dalam mengawal pembangunan dan 

pencegahan korupsi di era ini. 

Seminar menghadirkan dua narasum-

ber yaitu dari Pusat Kajian An� 

Korupsi UGM Oce Madril dan Depu� 

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah  Ga-

tot Darmasto dengan 

moderator Sidik 

Wardaya.  

Pada sesi pertama, Oce 

Madril menyampaikan 

materi “Peran APIP da-

lam Pencegahan 

Korupsi” melipu� peta 

korupsi saat ini, kinerja penindakan 

hukum, kewenangan APIP untuk ber-

peran melakukan pemeriksaan awal/

screening awal kegiatan instansi se-

hingga bisa di�ndaklanju� terlebih 

dahulu oleh APIP sebelum terjadinya 

korupsi. Pasal 385 UU Pemda mem-

berikan peluang kepada masyarakat 

untuk menyampaikan aduan penyim-

pangan kepada APIP maupun Pene-

gak Hukum, dan APIP berkesempatan 

melakukan pemeriksaan terlebih da-

hulu. 

Selain itu Oce Madril juga menyam-

paikan banyak kri�k terhadap kurang 

op�malnya APIP dan kelembagaann-

ya yang harus dijadikan perha�an ke 

menyurutkan semangat dari atlet-

atlet tahunan yang memang menan-

�kan momen se-

tahun sekali ini. 

Kemudian dari sisi 

jenis perlombaan 

yang diadakan pada 

tahun ini, sebagian 

besar sama dengan 

tahun lain. Sehingga 

ada semacam ke-

bosanan, karena su-

dah dapat diprediksi 

siapa yang akan 

menjadi juara. Ter-

gantung ada atlet 

apa di bidang terse-

but, kalo bidangnya 

�dak punya atlet yaa 

�nggal menunggu 

keberuntungan saja 

hihihii. Dan 

sebenarnya dari pegawai telah men-

gusulkan agar ada penyegaran 

mengenai cabang perlombaan, na-

mun mungkin karena ada per�m-

bangan lain sehingga perlombaan 

dibuat sama 

dengan tahun lalu, 

kecuali cabang lom-

ba sepeda lambat. 

Dari pelaksanaan 

lomba-lomba terse-

but ada juga sisi 

posi�fnya lho anta-

ra lain sebagai pen-

yaluran bakat 

olahraga para atlet 

yang memang su-

dah sering la�han 

diluar adanya per-

tandingan.  

Sekaligus menjadi 

ajang penyaluran 

bakat krea�vitas 

macam bidang yang 

suka dandan-

dandan heboh yang gak mungkin 

ditampilkan saat hari-hari kantor 

biasa. Dari kacamata penulis terlihat 
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depan. Perkuat integritas an� korupsi: 

antara lain dengan kode e�k, disiplin 

ASN, LHKPN, pengendalian gra�fikasi, 

whistle blowing system, dan program 

culture reform. 

Pada sesi kedua, Gatot Darmasto me-

maparkan materi “Maturitas SPIP dan 

Kapabilitas APIP”. Tingkat maturitas 

SPIP  dan level kapabilitas APIP level 3 

masih jauh dibawah target, menjadi 

tantangan yang harus segera dipenuhi 

APIP. Narasumber menyampaikan  

kasus korupsi >80% terjadi di kegiatan 

pengadaan barang dan jasa, dengan 

penyebab 

utamanya 

adalah 

kelemahan 

SPIP dan 

APIP, diiku� 

dengan ke�d-

akpatuhan 

terhadap 

peraturan 

perun-

dangan, ke�dak-ekonomis-efisien-

efek�f, serta penyimpangan admin-

istra�f.  Kelemahan-kelemahan terse-

but dapat diatasi dengan meningkat-

kan kapabilitas APIP dan SPIP, dengan 

tahapan membangun SPIP level 3, 

mengukur maturitas SPIP, penguatan 

efek�vitas SPIP, mengembangkan SPIP 

tema�k, shi�ing paradigm APIP, dan 

pengawasan oleh APIP. 

Para peserta seminar antusias, dan 

ak�f bertanya terkait permasalahan 

korupsi dan kapabilitas APIP untuk 

mencegah dan memberantas korupsi.  

olahraga disertai pembacaan janji atlet) 

yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 

2019, kemudian dilanjutkan dengan 

eksibisi tendangan pinal� dan pertand-

ingan voli plas�k antara karyawa� 

dengan dharmawanita. 

Dalam kesempatan ini, penulis akan 

mereviu pelaksanaan berbagai lomba  

(jangan berekspektasi reviunya bakal 

seper� dalnis ya, ini hanya reviu dari 

rakyat jelata abdi negara). Tahun ini 

pelaksanaan perlombaan dijadwalkan 

lebih awal dari tahun sebelumnya, 

dengan tujuan agar pada saat memasuki 

bulan Ramadhan seluruh perlombaan 

telah selesai dilaksanakan. Namun sa-

yangnya, hal tersebut menjadikan jadwal 

perlombaan yang ditelah disusun sebe-

lumnya menjadi �dak menentu. Ada be-

berapa cabang perlombaan yang 

pelaksanaannya �dak sesuai dengan jad-

wal semes�nya karena sebagian besar 

anggota bidang bersangkutan sedang 

melaksanakan penugasan di luar kantor. 

Selain itu juga juri yang ditunjuk ternyata 

pada saat perlombaan pun sedang 

melaksanakan penugasan di luar kantor. 

Akibatnya ada beberapa lomba yang ha-

rus dijadwalkan ulang, dan otoma�s 

berdampak kepada jadwal-jadwal per-

lombaan berikutnya. Walaupun ditemui 

kendala-kendala tersebut tetapi �dak 
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Ada rasa kekhawa�ran dengan 

struktur kelembagaan APIP “Apakah 

inspektorat yang secara struktur or-

ganisasi berada di bawah Kepala 

daerah mampu bersikap inde-

penden, apakah management over-

sight �dak menimbulkan conflict of 

interest?” Namun narasumber 

meyakinkan bahwa jika SPIP Pemda 

dan kapabilitas APIP mencapai level 

3, maka diharapkan sistem yang baik 

akan dapat mencegah terjadinya hal 

tersebut.  

Pada kesempatan ini, narasumber 

juga memberikan kesempatan kepa-

da APIP untuk berkonsultasi terkait 

masalah korupsi di Kantor Pukat 

UGM. Kapanpun Pengurus PUKAT 

UGM siap diajak berdiskusi. 

Demikian pula dengan permintaan 

bimtek SPIP maupun APIP kepada 

BPKP untuk meningkatkan level ma-

turitas SPIP dan kapabilitas APIP 

akan dilayani dengan sebaik-baiknya, 

sehingga mampu mengawal akunta-

bilitas keuangan dan kinerja 

pemerintah sekaligus sebagai early 

warning system dalam pencegahan 

korupsi.  

   -@nis- 

   

Masih dalam rangka memeriahkan 

perayaan HUT BPKP ke-36, Perwaki-

lan BPKP DIY menyelenggarakan 

berbagai macam perlombaan antara 

lain senam, tenis lapangan, tenis 

meja, voli plas�k, sepeda lambat, 

bulutangkis, defile, suporter krea�f, 

qoute/poster dan game online. Ta-

hun lalu bidang AN berhasil merebut 

posisi sebagai juara umum, namun 

untuk tahun ini nampaknya agak 

berat untuk mempertahankan gelar 

tersebut karena sepengetahuan 

penulis beberapa atlet andalan bi-

dang tersebut sudah rolling ke bi-

dang lain hihihiiii.... 

Parade perlombaan tahun ini dibuka 

dengan upacara pembukaan (ala-ala 

atlet dengan memakai kostum 



 Paris Mini Edisi I Tahun 2019 Paris Mini Edisi I Tahun 2019 11 18 

Sudah menjadi agenda ru�n dise�ap 

perayaan ulang tahun BPKP, pas� 

mengadakan kegiatan bak� sosial 

baik dalam bentuk tali asih, sunat gra-

�s maupun donor darah. Nah di usia 

BPKP yang ke-36 di tahun 2019, Per-

wakilan BPKP DIY menyelengarakan 

kegiatan bak� soial berupa donor 

darah dan pemberian tali asih. 

Sebagai salah satu bentuk kepedulian 

kepada masyarakat sekitar, pem-

berian tali asih kali ini diperuntukan 

bagi warga yang kurang mampu di 

sekitar Kantor Perwakilan BPKP DIY, 

anak ya�m dan dhu’afa, serta keluar-

ga eks pegawai Perwakilan BPKP DIY.  

Pemberian santunan kepada 

masyarakat kurang mampu di sekitar 

Kantor Perwakilan BPKP DIY dil-

aksanakan pada Jumat tanggal 24 Mei 

2019 di Masjid Ash Shiddiq Perwaki-

lan BPKP DIY. Diwakili Koordinator 

Pengawasan Bidang Inves�gasi Per-

wakilan BPKP DIY, Se�awan Wahyudi-

ono, Kepala Perwakilan dalam sambu-

tanya menyampaikan pemberian tali 

masing disiapkan hadiah untuk juara 

1,2, dan 3. Jadi ada 30 buah hadiah 

yang berupa uang. Biar beda dari ta-

hun-tahun sebelumnya, meskipun 

bentuk hadiahnya sama, tapi kemasan 

berbeda. Kali ini crew humas dan had-

iah mendesain trophy dari kertas dan 

kotak uang berbahan plas�k. Jadilah 

trophy can�k yang murah meriah. 

Tunggu dulu... hadiahnya ternyata 

membengkak.. ada tambahan hadiah 

yang harus disiapkan, yaitu pemenang 

kick off sebanyak 4 orang Korwas,  

hadiah juara eksibisi voli Dharma 

Wanita vs Karyawa� berupa booket 

snack dan hadiah untuk penemu balon 

terbang. Selesai sudah.... 

Bagaimana dengan tugas dokumenta-

si? Bersyukur crew humas dengan 

keterbatasan personil sudah otoma�s 

berupaya mengabadikan se�ap 

kegiatan. Meski beberapa momen 

hilang karena personil humas selain 

harus menyiapkan hadiah juga harus 

menyiapkan lomba-lomba dalam rang-

ka HUT BPKP yang diselenggarakan 

oleh BPKP Pusat. Selain itu hampir 

semua crew humas dan hadiah ikut 

juga mendukung dan menjadi peserta 

beberapa kegiatan lomba. Sehingga 

beberapa jadwal lomba yang pelaksa-

naannya bertumpuk-berbarengan �d-

ak seluruhnya terdokumentasi. Over 

all.. dengan segala keterbatasan yang 

ada, semua berjalan lancar. Semoga 

HUT BPKP tahun depan bisa lebih baik 

dengan �m yang baru, dengan ide-ide 

segarnya… 

-Siro- 
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asih ini merupakan bentuk si-

lahturahmi dan wujud kepedulian atau 

perha�an Perwakilan BPKP DIY kepada 

masyarakat lingkungan sekitar kantor. 

Se�awan berharap, santunan yang 

diberikan ini bermanfaat serta si-

lahturahmi Perwakilan BPKP DIY 

dengan masyarakat lingkungan sekitar 

tetap terjaga dengan baik. 

Penyampaian santunan anak ya�m 

dan dhu’afa dilakukan oleh Kepala Ba-

gian TU Risparanto dan Korwas APD 

Udoyo Hari Wirawan. Santunan dis-

erahkan kepada 44 anak ya�m dan 

dhu’afa di Pondok Pesantren Darul 

Aytam Baitussalam, Miri Sewon pada 

Kamis tanggal 16 Mei 2019. Dalam 

sambutannya, Risparanto menyam-

paikan bahwa kegiatan pemberian 

santunan anak ya�m dan dhu’afa dil-

aksanakan dalam rangka HUT ke-36 

BPKP. Kegiatan bak� sosial ini merupa-

kan bentuk kepedulian Perwakilan 

BPKP DIY kepada masyarakat. Rispar-

anto juga berharap silahturahmi terus 

terjaga dan menjadi agenda ru�n Per-

wakilan BPKP DIY. 

Kegiatan tali asih berlanjut kepada 

lima keluarga eks pegawai Perwakilan 

BPKP DIY disampaikan Dharma Wanita 

dan Ikatan Karyawa� Perwakilan BPKP 

DIY. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

Jumat tanggal 10 Mei 2019 tersebut 

sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang 

silahturahmi ke rumah masing-masing 

keluarga. 

Sementara itu kegiatan donor darah 

dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 

April 2019 bertempat di Aula Kantor 

Perwakilan BPKP DIY dengan meng-

gandeng PMI Kabupaten Bantul. Do-

nor darah diiku� 28 peserta terdiri dari 

pegawai dan Dharma Wanita Perwaki-

lan BPKP DIY. Dari 28 penda�ar, 22 

peserta dapat diambil darahnya. 

-&ie- 

sedemikian rupa di lobby kantor untuk 

menciptakan suasana suka cita 

peringatan HUT BPKP. Crew humas dan 

hadiah cukup seru dan krea�f memba-

has ide dekorasi booth dengan me-

manfaatkan bahan-bahan lama yang 

sudah pernah dipakai untuk berbagai 

dekor di kantor. Ditentukanlah grand 

design #halah... background untuk 

memajang doorprize. Setelah dicoba 

beberapa posisi, akhirnya ditemukan 

bentuk yang rela�f simpel dan mudah 

dibuat dengan hasil yaahhh... lumayan 

untuk dilihat. Background berbentuk 

ha� dari kumpulan bunga-bunga imi-

tasi dengan fokus angka 36, usia BPKP. 

Dilipu� balon-balon disekelilingnya dan 

mini garden. Tugas selanjutnya adalah 

mengisinya dengan doorprize berupa 

peralatan elektronik ....ssss�  semuan-

ya dari Kaper, Korwas, Dharma Wanita 

dan Kabag TU. Ada Led TV, printer, 

sepeda, kulkas, mesin cuci, kompor 

gas, dan masih banyak lagi. 

Menyediakan goddie bag cukup men-

guras waktu dan tenaga, namun semua 

dilakukan dengan gembira memba-

yangkan anak-anak akan senang 

menerima goddie bag yang dibagikan. 

Snack yang dipilih diupayakan yang 

aman untuk anak-anak. Begitu snack 

digelar untuk dipacking menjadi 120 

pack goddie bag... tenaga bantuan 

berdatangan. Dalam sehari selesailah 

proses packing yang disusun menjadi 

lima dus besar siap angkut ke lokasi 

family gathering. 

Disamping goddie bag dan doorprize, 

ada hadiah untuk seluruh peserta fami-

ly gathering. Tahun-tahun sebelumnya 

berbentuk barang, namun untuk 

efisiensi, efek�fitas dan merealisasikan 

usulan beberapa pihak, hadiah dalam 

bentuk uang tunai dan voucher belanja 

koperasi. Hadiah dimasukkan dalam 

amplop, digantung dengan tali bak 

jemuran mini. Peserta bebas memilih 

mau ketemu yang nominal kecil, besar 

atau sedang, yang pen�ng semua keba-

gian dan semua senang. 

Masih ada 

lagi had-

iah yang 

harus dis-

iapkan, 

yaitu had-

iah lomba

-lomba 

HUT. Ada 

10 cabang 

lomba 

masing-
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Gedubrak …gedubrak …. gedubrak ….  

Olalaaa kenapa masih terjadi  … pa-

dahal sudah diupayakan semanis 

mungkin.. Berawal dari info pengumu-

man pelaksanaan pembukaan yang 

bikin waoow, harus ada A, B dan C da-

lam waktu yang mepret pret pret,  dari 

pembuatan backdrop  yang alhamdulil-

lah sudah dicicil �nggal memasukkan 

tanggal, pencarian burung dara, 

sangkar kecil yang manis,  balon udara  

serta pernak pernik lain yang berhasil 

direncanakan sehari sebelum hari H.  

Hemmmm…. cukup  untuk mengelus 

dada dan tetap tersenyum manis crew 

�m perlengkapan.  Dini hari pada hari 

“H” crew perlengkapan sudah lang-

sung on di lapangan… ada yang ambil 

sapu bersih-bersih halaman, angkut-

angkut podium, sound dan tanaman, 

tarik- tarik kabel serta menyiapkan 

perlengkapan adalah hal wajib apabila 

ada kegiatan di lapangan. Tidak berse-

lang lama muncullah �m balon dengan 

beberapa balon warna warni, serta 

petugas pencari burung dara,  terlihat  

burung dara binggung berdesakan da-

lam  kurungan. Cek en ricek sebentar 

ternyata kurungan kecil can�k �dak 

bisa diperoleh…  Hmmm berar� harus 

Jeprat.. jepret.. sie pariwara dan 

dokumentasi atau humas bak papa-

razi berburu demi mengabadikan 

suatu momen yang hasilnya kelak 

menjadi barang berharga karena 

menjadi saksi bisu momen tertentu. 

Demikian juga dalam rangkaian 

kegiatan HUT 36 BPKP di Perwakilan 

BPKP DIY. Kelak bukan saja menjadi 

kenangan tetapi mungkin menjadi 

salah satu acuan bagi pelaksanaan 

kegiatan serupa. 

Tugas humas sudah ru�n dilakukan, 

namun ternyata kali ini ... sungguh 

menjadi tugas yang berat dan ban-

yak zonk nya karena crew humas 

harus merangkap sebagai crew had-

iah yang tak kalah heboh tugasnya. 

Hadiah melipu� doorprize untuk 

mendukung kegiatan family gather-

ing, goddie bag anak-anak peserta 

family gathering dan hadiah lomba-

lomba olah raga yang disampaikan 

pada acara puncak. Doorprize selain 

disampaikan dalam acara family 

gathering juga harus dipajang 
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segera koordinasi dengan �m 

acara  bahwa plan B yang harus 

dilakukan. Crew perlengkapan 

yang lain segera mencari tali dan 

perlengkapan untuk menyiapkan 

balon terbang berhadiah, selebi-

hnya balon dibuat berserakan 

can�k di sekitar  panggung agar 

lebih menarik, cek sound… tes… 

tes… tes...  slalu terdengar di se-

�ap  awal kegiatan.  

Dengan tetap berkoordinasi  dan menja-

ga kekompakan seluruh kru … Alham-

dulillah acara pembukaan berjalan 

dengan lancar. Walaupun masih belum 

sempurna tetapi hal itu membuat kami 

�m pendukung di bagian perlengkapan 

merasa plong dan cukup puas.  

Acara demi acara berlanjut… Alhamdulil-

lah pelaksanaan lomba demi lomba ber-

jalan dengan lancar… karena koordinasi 

dengan seksi- seksi yang lain sudah yang 

dilakukan lebih 

awal serta  sarana 

dan prasarana su-

dah tersedia… 

alhasil kegiatan – 

kegiatan lomba  

bisa berjalan apik. 

Family Gathering 

(FG) telah di tetapkan  dengan lokasi di 

luar kantor.. nhaaaa siap– iap ni kru per-

lengkapan menan� apa kira–kira yang 

perlu dibantu, namun menjelang hari H .. 

kok belum ada kabar ya????… Hemmm 

ini membuat dag dig dug lagi… jangan 

sampai sebelum hari H baru muncul per-

mintaan A, B dan C lagi. Sedikit bergerak 

lebih ak�f daripada puyeng di belakang… 

Tim perlengkapan berkoordinasi dengan 

�m FG… ternyata karena saat itu �m FG 

sedang sibuk dengan penugasan yang 

harus dilaksanakan... jadi ada sedikit 

kendala dalam 

berkoordinasi… 

Tetep keukeuh 

koordinasi… tele-

pon sana – sini 

dan akhirnya bisa 

berkumpul di 

meja guna peman-

tapan persiapan pelaksanan FG. 

Alhamdulillah setelah berkoordinasi, 

lebih jelaslah kebutuhan yang harus di 

back up �m perlengkapan…. Dan untuk 

kegiatan yang biasanya menguras 

tenaga dan pikiran untuk penyiapan 

perlengkapan… pada kegiatan FG ta-

hun ini cukup aman dan hanya sedikit 

yang perlu di back up �m perlengka-

pan. 

Mulai memasuki bulan Ramadhan.. 

berbagai kegiatan  sudah  digeser 

pelaksanaannya pada awal kegiatan, 

sehingga pada bulan ini �m perlengka-

pan rela�f sedikit melakukan ak�vitas 

dalam rangka HUT BPKP Ke -36.  

Ak�vitas �m perlengkapan mulai mel-

onjak kembali ke�ka memasuki akhir 

peringatan HUT. Dimulai dari per-

siapan-persiapan acara, la�han–

la�han pengisi acara, persiapan 

upacara serta ubo rampe perayaan 

puncak acara. Pada saat ini �m per-

lengkapan harus pintar–pintar menga-

tur waktu untuk ak�vitas yang memer-

lukan tenaga seper� angkat junjung 

dan lainnya. Kalau �dak tepat,  bisa–

bisa �m perlengkapan banyak yang 

buka puasa lebih awal ni… he he he. 

Nha strategi akhirnya disusun dengan 

tetap koordinasi terus dengan masing–

masing seksi yang terlibat… bisa di 

bilang ak�vitas menjelang acara pun-

cak ini dilakukan secara terus menerus 

�ap hari secara bertahap. 

Alhamdulillah akhirnya seluruh 

rangkaian acara kegiatan HUT ke-36 

sudah terlaksana … perasaan lega … 

akhirnya bisa leren dhisik …  

 

Pokoke tetap smangat n kompak… 

ciaooow. 

-Mon- 
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segera koordinasi dengan �m 

acara  bahwa plan B yang harus 

dilakukan. Crew perlengkapan 

yang lain segera mencari tali dan 

perlengkapan untuk menyiapkan 

balon terbang berhadiah, selebi-

hnya balon dibuat berserakan 

can�k di sekitar  panggung agar 

lebih menarik, cek sound… tes… 

tes… tes...  slalu terdengar di se-

�ap  awal kegiatan.  

Dengan tetap berkoordinasi  dan menja-

ga kekompakan seluruh kru … Alham-

dulillah acara pembukaan berjalan 

dengan lancar. Walaupun masih belum 

sempurna tetapi hal itu membuat kami 

�m pendukung di bagian perlengkapan 

merasa plong dan cukup puas.  

Acara demi acara berlanjut… Alhamdulil-

lah pelaksanaan lomba demi lomba ber-

jalan dengan lancar… karena koordinasi 

dengan seksi- seksi yang lain sudah yang 

dilakukan lebih 

awal serta  sarana 

dan prasarana su-

dah tersedia… 

alhasil kegiatan – 

kegiatan lomba  

bisa berjalan apik. 

Family Gathering 

(FG) telah di tetapkan  dengan lokasi di 

luar kantor.. nhaaaa siap– iap ni kru per-

lengkapan menan� apa kira–kira yang 

perlu dibantu, namun menjelang hari H .. 

kok belum ada kabar ya????… Hemmm 

ini membuat dag dig dug lagi… jangan 

sampai sebelum hari H baru muncul per-

mintaan A, B dan C lagi. Sedikit bergerak 

lebih ak�f daripada puyeng di belakang… 

Tim perlengkapan berkoordinasi dengan 

�m FG… ternyata karena saat itu �m FG 

sedang sibuk dengan penugasan yang 

harus dilaksanakan... jadi ada sedikit 

kendala dalam 

berkoordinasi… 

Tetep keukeuh 

koordinasi… tele-

pon sana – sini 

dan akhirnya bisa 

berkumpul di 

meja guna peman-

tapan persiapan pelaksanan FG. 

Alhamdulillah setelah berkoordinasi, 

lebih jelaslah kebutuhan yang harus di 

back up �m perlengkapan…. Dan untuk 

kegiatan yang biasanya menguras 

tenaga dan pikiran untuk penyiapan 

perlengkapan… pada kegiatan FG ta-

hun ini cukup aman dan hanya sedikit 

yang perlu di back up �m perlengka-

pan. 

Mulai memasuki bulan Ramadhan.. 

berbagai kegiatan  sudah  digeser 

pelaksanaannya pada awal kegiatan, 

sehingga pada bulan ini �m perlengka-

pan rela�f sedikit melakukan ak�vitas 

dalam rangka HUT BPKP Ke -36.  

Ak�vitas �m perlengkapan mulai mel-

onjak kembali ke�ka memasuki akhir 

peringatan HUT. Dimulai dari per-

siapan-persiapan acara, la�han–

la�han pengisi acara, persiapan 

upacara serta ubo rampe perayaan 

puncak acara. Pada saat ini �m per-

lengkapan harus pintar–pintar menga-

tur waktu untuk ak�vitas yang memer-

lukan tenaga seper� angkat junjung 

dan lainnya. Kalau �dak tepat,  bisa–

bisa �m perlengkapan banyak yang 

buka puasa lebih awal ni… he he he. 

Nha strategi akhirnya disusun dengan 

tetap koordinasi terus dengan masing–

masing seksi yang terlibat… bisa di 

bilang ak�vitas menjelang acara pun-

cak ini dilakukan secara terus menerus 

�ap hari secara bertahap. 

Alhamdulillah akhirnya seluruh 

rangkaian acara kegiatan HUT ke-36 

sudah terlaksana … perasaan lega … 

akhirnya bisa leren dhisik …  

 

Pokoke tetap smangat n kompak… 

ciaooow. 

-Mon- 
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Gedubrak …gedubrak …. gedubrak ….  

Olalaaa kenapa masih terjadi  … pa-

dahal sudah diupayakan semanis 

mungkin.. Berawal dari info pengumu-

man pelaksanaan pembukaan yang 

bikin waoow, harus ada A, B dan C da-

lam waktu yang mepret pret pret,  dari 

pembuatan backdrop  yang alhamdulil-

lah sudah dicicil �nggal memasukkan 

tanggal, pencarian burung dara, 

sangkar kecil yang manis,  balon udara  

serta pernak pernik lain yang berhasil 

direncanakan sehari sebelum hari H.  

Hemmmm…. cukup  untuk mengelus 

dada dan tetap tersenyum manis crew 

�m perlengkapan.  Dini hari pada hari 

“H” crew perlengkapan sudah lang-

sung on di lapangan… ada yang ambil 

sapu bersih-bersih halaman, angkut-

angkut podium, sound dan tanaman, 

tarik- tarik kabel serta menyiapkan 

perlengkapan adalah hal wajib apabila 

ada kegiatan di lapangan. Tidak berse-

lang lama muncullah �m balon dengan 

beberapa balon warna warni, serta 

petugas pencari burung dara,  terlihat  

burung dara binggung berdesakan da-

lam  kurungan. Cek en ricek sebentar 

ternyata kurungan kecil can�k �dak 

bisa diperoleh…  Hmmm berar� harus 

Jeprat.. jepret.. sie pariwara dan 

dokumentasi atau humas bak papa-

razi berburu demi mengabadikan 

suatu momen yang hasilnya kelak 

menjadi barang berharga karena 

menjadi saksi bisu momen tertentu. 

Demikian juga dalam rangkaian 

kegiatan HUT 36 BPKP di Perwakilan 

BPKP DIY. Kelak bukan saja menjadi 

kenangan tetapi mungkin menjadi 

salah satu acuan bagi pelaksanaan 

kegiatan serupa. 

Tugas humas sudah ru�n dilakukan, 

namun ternyata kali ini ... sungguh 

menjadi tugas yang berat dan ban-

yak zonk nya karena crew humas 

harus merangkap sebagai crew had-

iah yang tak kalah heboh tugasnya. 

Hadiah melipu� doorprize untuk 

mendukung kegiatan family gather-

ing, goddie bag anak-anak peserta 

family gathering dan hadiah lomba-

lomba olah raga yang disampaikan 

pada acara puncak. Doorprize selain 

disampaikan dalam acara family 

gathering juga harus dipajang 
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asih ini merupakan bentuk si-

lahturahmi dan wujud kepedulian atau 

perha�an Perwakilan BPKP DIY kepada 

masyarakat lingkungan sekitar kantor. 

Se�awan berharap, santunan yang 

diberikan ini bermanfaat serta si-

lahturahmi Perwakilan BPKP DIY 

dengan masyarakat lingkungan sekitar 

tetap terjaga dengan baik. 

Penyampaian santunan anak ya�m 

dan dhu’afa dilakukan oleh Kepala Ba-

gian TU Risparanto dan Korwas APD 

Udoyo Hari Wirawan. Santunan dis-

erahkan kepada 44 anak ya�m dan 

dhu’afa di Pondok Pesantren Darul 

Aytam Baitussalam, Miri Sewon pada 

Kamis tanggal 16 Mei 2019. Dalam 

sambutannya, Risparanto menyam-

paikan bahwa kegiatan pemberian 

santunan anak ya�m dan dhu’afa dil-

aksanakan dalam rangka HUT ke-36 

BPKP. Kegiatan bak� sosial ini merupa-

kan bentuk kepedulian Perwakilan 

BPKP DIY kepada masyarakat. Rispar-

anto juga berharap silahturahmi terus 

terjaga dan menjadi agenda ru�n Per-

wakilan BPKP DIY. 

Kegiatan tali asih berlanjut kepada 

lima keluarga eks pegawai Perwakilan 

BPKP DIY disampaikan Dharma Wanita 

dan Ikatan Karyawa� Perwakilan BPKP 

DIY. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

Jumat tanggal 10 Mei 2019 tersebut 

sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang 

silahturahmi ke rumah masing-masing 

keluarga. 

Sementara itu kegiatan donor darah 

dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 

April 2019 bertempat di Aula Kantor 

Perwakilan BPKP DIY dengan meng-

gandeng PMI Kabupaten Bantul. Do-

nor darah diiku� 28 peserta terdiri dari 

pegawai dan Dharma Wanita Perwaki-

lan BPKP DIY. Dari 28 penda�ar, 22 

peserta dapat diambil darahnya. 

-&ie- 

sedemikian rupa di lobby kantor untuk 

menciptakan suasana suka cita 

peringatan HUT BPKP. Crew humas dan 

hadiah cukup seru dan krea�f memba-

has ide dekorasi booth dengan me-

manfaatkan bahan-bahan lama yang 

sudah pernah dipakai untuk berbagai 

dekor di kantor. Ditentukanlah grand 

design #halah... background untuk 

memajang doorprize. Setelah dicoba 

beberapa posisi, akhirnya ditemukan 

bentuk yang rela�f simpel dan mudah 

dibuat dengan hasil yaahhh... lumayan 

untuk dilihat. Background berbentuk 

ha� dari kumpulan bunga-bunga imi-

tasi dengan fokus angka 36, usia BPKP. 

Dilipu� balon-balon disekelilingnya dan 

mini garden. Tugas selanjutnya adalah 

mengisinya dengan doorprize berupa 

peralatan elektronik ....ssss�  semuan-

ya dari Kaper, Korwas, Dharma Wanita 

dan Kabag TU. Ada Led TV, printer, 

sepeda, kulkas, mesin cuci, kompor 

gas, dan masih banyak lagi. 

Menyediakan goddie bag cukup men-

guras waktu dan tenaga, namun semua 

dilakukan dengan gembira memba-

yangkan anak-anak akan senang 

menerima goddie bag yang dibagikan. 

Snack yang dipilih diupayakan yang 

aman untuk anak-anak. Begitu snack 

digelar untuk dipacking menjadi 120 

pack goddie bag... tenaga bantuan 

berdatangan. Dalam sehari selesailah 

proses packing yang disusun menjadi 

lima dus besar siap angkut ke lokasi 

family gathering. 

Disamping goddie bag dan doorprize, 

ada hadiah untuk seluruh peserta fami-

ly gathering. Tahun-tahun sebelumnya 

berbentuk barang, namun untuk 

efisiensi, efek�fitas dan merealisasikan 

usulan beberapa pihak, hadiah dalam 

bentuk uang tunai dan voucher belanja 

koperasi. Hadiah dimasukkan dalam 

amplop, digantung dengan tali bak 

jemuran mini. Peserta bebas memilih 

mau ketemu yang nominal kecil, besar 

atau sedang, yang pen�ng semua keba-

gian dan semua senang. 

Masih ada 

lagi had-

iah yang 

harus dis-

iapkan, 

yaitu had-

iah lomba

-lomba 

HUT. Ada 

10 cabang 

lomba 

masing-
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Sudah menjadi agenda ru�n dise�ap 

perayaan ulang tahun BPKP, pas� 

mengadakan kegiatan bak� sosial 

baik dalam bentuk tali asih, sunat gra-

�s maupun donor darah. Nah di usia 

BPKP yang ke-36 di tahun 2019, Per-

wakilan BPKP DIY menyelengarakan 

kegiatan bak� soial berupa donor 

darah dan pemberian tali asih. 

Sebagai salah satu bentuk kepedulian 

kepada masyarakat sekitar, pem-

berian tali asih kali ini diperuntukan 

bagi warga yang kurang mampu di 

sekitar Kantor Perwakilan BPKP DIY, 

anak ya�m dan dhu’afa, serta keluar-

ga eks pegawai Perwakilan BPKP DIY.  

Pemberian santunan kepada 

masyarakat kurang mampu di sekitar 

Kantor Perwakilan BPKP DIY dil-

aksanakan pada Jumat tanggal 24 Mei 

2019 di Masjid Ash Shiddiq Perwaki-

lan BPKP DIY. Diwakili Koordinator 

Pengawasan Bidang Inves�gasi Per-

wakilan BPKP DIY, Se�awan Wahyudi-

ono, Kepala Perwakilan dalam sambu-

tanya menyampaikan pemberian tali 

masing disiapkan hadiah untuk juara 

1,2, dan 3. Jadi ada 30 buah hadiah 

yang berupa uang. Biar beda dari ta-

hun-tahun sebelumnya, meskipun 

bentuk hadiahnya sama, tapi kemasan 

berbeda. Kali ini crew humas dan had-

iah mendesain trophy dari kertas dan 

kotak uang berbahan plas�k. Jadilah 

trophy can�k yang murah meriah. 

Tunggu dulu... hadiahnya ternyata 

membengkak.. ada tambahan hadiah 

yang harus disiapkan, yaitu pemenang 

kick off sebanyak 4 orang Korwas,  

hadiah juara eksibisi voli Dharma 

Wanita vs Karyawa� berupa booket 

snack dan hadiah untuk penemu balon 

terbang. Selesai sudah.... 

Bagaimana dengan tugas dokumenta-

si? Bersyukur crew humas dengan 

keterbatasan personil sudah otoma�s 

berupaya mengabadikan se�ap 

kegiatan. Meski beberapa momen 

hilang karena personil humas selain 

harus menyiapkan hadiah juga harus 

menyiapkan lomba-lomba dalam rang-

ka HUT BPKP yang diselenggarakan 

oleh BPKP Pusat. Selain itu hampir 

semua crew humas dan hadiah ikut 

juga mendukung dan menjadi peserta 

beberapa kegiatan lomba. Sehingga 

beberapa jadwal lomba yang pelaksa-

naannya bertumpuk-berbarengan �d-

ak seluruhnya terdokumentasi. Over 

all.. dengan segala keterbatasan yang 

ada, semua berjalan lancar. Semoga 

HUT BPKP tahun depan bisa lebih baik 

dengan �m yang baru, dengan ide-ide 

segarnya… 

-Siro- 
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Ada rasa kekhawa�ran dengan 

struktur kelembagaan APIP “Apakah 

inspektorat yang secara struktur or-

ganisasi berada di bawah Kepala 

daerah mampu bersikap inde-

penden, apakah management over-

sight �dak menimbulkan conflict of 

interest?” Namun narasumber 

meyakinkan bahwa jika SPIP Pemda 

dan kapabilitas APIP mencapai level 

3, maka diharapkan sistem yang baik 

akan dapat mencegah terjadinya hal 

tersebut.  

Pada kesempatan ini, narasumber 

juga memberikan kesempatan kepa-

da APIP untuk berkonsultasi terkait 

masalah korupsi di Kantor Pukat 

UGM. Kapanpun Pengurus PUKAT 

UGM siap diajak berdiskusi. 

Demikian pula dengan permintaan 

bimtek SPIP maupun APIP kepada 

BPKP untuk meningkatkan level ma-

turitas SPIP dan kapabilitas APIP 

akan dilayani dengan sebaik-baiknya, 

sehingga mampu mengawal akunta-

bilitas keuangan dan kinerja 

pemerintah sekaligus sebagai early 

warning system dalam pencegahan 

korupsi.  

   -@nis- 

   

Masih dalam rangka memeriahkan 

perayaan HUT BPKP ke-36, Perwaki-

lan BPKP DIY menyelenggarakan 

berbagai macam perlombaan antara 

lain senam, tenis lapangan, tenis 

meja, voli plas�k, sepeda lambat, 

bulutangkis, defile, suporter krea�f, 

qoute/poster dan game online. Ta-

hun lalu bidang AN berhasil merebut 

posisi sebagai juara umum, namun 

untuk tahun ini nampaknya agak 

berat untuk mempertahankan gelar 

tersebut karena sepengetahuan 

penulis beberapa atlet andalan bi-

dang tersebut sudah rolling ke bi-

dang lain hihihiiii.... 

Parade perlombaan tahun ini dibuka 

dengan upacara pembukaan (ala-ala 

atlet dengan memakai kostum 
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depan. Perkuat integritas an� korupsi: 

antara lain dengan kode e�k, disiplin 

ASN, LHKPN, pengendalian gra�fikasi, 

whistle blowing system, dan program 

culture reform. 

Pada sesi kedua, Gatot Darmasto me-

maparkan materi “Maturitas SPIP dan 

Kapabilitas APIP”. Tingkat maturitas 

SPIP  dan level kapabilitas APIP level 3 

masih jauh dibawah target, menjadi 

tantangan yang harus segera dipenuhi 

APIP. Narasumber menyampaikan  

kasus korupsi >80% terjadi di kegiatan 

pengadaan barang dan jasa, dengan 

penyebab 

utamanya 

adalah 

kelemahan 

SPIP dan 

APIP, diiku� 

dengan ke�d-

akpatuhan 

terhadap 

peraturan 

perun-

dangan, ke�dak-ekonomis-efisien-

efek�f, serta penyimpangan admin-

istra�f.  Kelemahan-kelemahan terse-

but dapat diatasi dengan meningkat-

kan kapabilitas APIP dan SPIP, dengan 

tahapan membangun SPIP level 3, 

mengukur maturitas SPIP, penguatan 

efek�vitas SPIP, mengembangkan SPIP 

tema�k, shi�ing paradigm APIP, dan 

pengawasan oleh APIP. 

Para peserta seminar antusias, dan 

ak�f bertanya terkait permasalahan 

korupsi dan kapabilitas APIP untuk 

mencegah dan memberantas korupsi.  

olahraga disertai pembacaan janji atlet) 

yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 

2019, kemudian dilanjutkan dengan 

eksibisi tendangan pinal� dan pertand-

ingan voli plas�k antara karyawa� 

dengan dharmawanita. 

Dalam kesempatan ini, penulis akan 

mereviu pelaksanaan berbagai lomba  

(jangan berekspektasi reviunya bakal 

seper� dalnis ya, ini hanya reviu dari 

rakyat jelata abdi negara). Tahun ini 

pelaksanaan perlombaan dijadwalkan 

lebih awal dari tahun sebelumnya, 

dengan tujuan agar pada saat memasuki 

bulan Ramadhan seluruh perlombaan 

telah selesai dilaksanakan. Namun sa-

yangnya, hal tersebut menjadikan jadwal 

perlombaan yang ditelah disusun sebe-

lumnya menjadi �dak menentu. Ada be-

berapa cabang perlombaan yang 

pelaksanaannya �dak sesuai dengan jad-

wal semes�nya karena sebagian besar 

anggota bidang bersangkutan sedang 

melaksanakan penugasan di luar kantor. 

Selain itu juga juri yang ditunjuk ternyata 

pada saat perlombaan pun sedang 

melaksanakan penugasan di luar kantor. 

Akibatnya ada beberapa lomba yang ha-

rus dijadwalkan ulang, dan otoma�s 

berdampak kepada jadwal-jadwal per-

lombaan berikutnya. Walaupun ditemui 

kendala-kendala tersebut tetapi �dak 
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akuntabilitas pembangunan. Ke-

bijakan pengawasan saat ini disusun 

berdasarkan prioritas dan risiko se-

hingga APIP diharapkan mampu ber-

peran memberikan peringatan dini 

dalam pencegahan korupsi. Di era 

revolusi industri 4.0, perkembangan 

teknologi �dak dapat dielakkan lagi. 

Auditor juga harus mengiku� dan 

memahami perkembangan teknologi 

industri sehingga mampu/kompeten 

dalam mengawal pembangunan dan 

pencegahan korupsi di era ini. 

Seminar menghadirkan dua narasum-

ber yaitu dari Pusat Kajian An� 

Korupsi UGM Oce Madril dan Depu� 

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah  Ga-

tot Darmasto dengan 

moderator Sidik 

Wardaya.  

Pada sesi pertama, Oce 

Madril menyampaikan 

materi “Peran APIP da-

lam Pencegahan 

Korupsi” melipu� peta 

korupsi saat ini, kinerja penindakan 

hukum, kewenangan APIP untuk ber-

peran melakukan pemeriksaan awal/

screening awal kegiatan instansi se-

hingga bisa di�ndaklanju� terlebih 

dahulu oleh APIP sebelum terjadinya 

korupsi. Pasal 385 UU Pemda mem-

berikan peluang kepada masyarakat 

untuk menyampaikan aduan penyim-

pangan kepada APIP maupun Pene-

gak Hukum, dan APIP berkesempatan 

melakukan pemeriksaan terlebih da-

hulu. 

Selain itu Oce Madril juga menyam-

paikan banyak kri�k terhadap kurang 

op�malnya APIP dan kelembagaann-

ya yang harus dijadikan perha�an ke 

menyurutkan semangat dari atlet-

atlet tahunan yang memang menan-

�kan momen se-

tahun sekali ini. 

Kemudian dari sisi 

jenis perlombaan 

yang diadakan pada 

tahun ini, sebagian 

besar sama dengan 

tahun lain. Sehingga 

ada semacam ke-

bosanan, karena su-

dah dapat diprediksi 

siapa yang akan 

menjadi juara. Ter-

gantung ada atlet 

apa di bidang terse-

but, kalo bidangnya 

�dak punya atlet yaa 

�nggal menunggu 

keberuntungan saja 

hihihii. Dan 

sebenarnya dari pegawai telah men-

gusulkan agar ada penyegaran 

mengenai cabang perlombaan, na-

mun mungkin karena ada per�m-

bangan lain sehingga perlombaan 

dibuat sama 

dengan tahun lalu, 

kecuali cabang lom-

ba sepeda lambat. 

Dari pelaksanaan 

lomba-lomba terse-

but ada juga sisi 

posi�fnya lho anta-

ra lain sebagai pen-

yaluran bakat 

olahraga para atlet 

yang memang su-

dah sering la�han 

diluar adanya per-

tandingan.  

Sekaligus menjadi 

ajang penyaluran 

bakat krea�vitas 

macam bidang yang 

suka dandan-

dandan heboh yang gak mungkin 

ditampilkan saat hari-hari kantor 

biasa. Dari kacamata penulis terlihat 
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Dalam rangkaian kegiatan HUT BPKP 

ke-36, Perwakilan BPKP DIY menye-

lenggarakan seminar nasional yang 

mengusung tema “Peran APIP dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi di Era Revolusi Industri 4.0”. 

Seminar diadakan pada tanggal 2 Mei 

2019 di aula Perwakilan BPKP DIY 

dengan peserta 90 orang dari 12 In-

spektorat wilayah kerja DIY dan para 

pejabat fungsional auditor BPKP DIY.  

Topik seminar ini relevan dengan tema 

HUT BPKP yaitu memperkuat  kompe-

tensi pengawasan intern yang berke-

lanjutan demi bak� untuk negeri. 

Seminar ini  bertujuan meningkatkan 

kapabilitas dan kepedulian APIP dalam 

fungsi pengawasan penyelenggaraan 

keuangan daerah antara lain mem-

berikan pengetahuan  tantangan an� 

korupsi dan pemberdayaan APIP dalam 

mewujudkan pemerintah bersih dari 

Korupsi, Kolusi, Nepo�sme (KKN) di era  

industri 4.0, serta meningkatkan 

komitmen dan sinergitas APIP  dalam 

pencegahan dan pemberantasan KKN. 

Kegiatan seminar dibuka secara resmi 

oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY yang 

sebelumnya memberikan sambutan 

mengenai tantangan dan peran APIP 

yang semakin kompleks di era revolusi 

industri 4.0. Insan pengawasan baik 

BPKP maupun APIP lainnnya memer-

lukan kesiapan dalam mengawal 

bahwa baik pemain maupun yang 

menonton juga terhibur dengan 

adanya perlombaan diatas, karena 

sangat terlihat mana yang sudah 

terbiasa berolahraga dan mana 

yang merupakan atlet tahunan alias 

atlet setahun sekali. Kemudian 

sekarang ini lahir club-club olahraga 

yang melaksanakan la�han ru�n 

seper� pingpong dan bulu tangkis. 

Jadinya pas� 

semakin sehat 

dong para peg-

awai BPKP DIY. 

 In�nya, per-

lombaan yang 

diadakan da-

lam rangka memeriahkan HUT BPKP 

ke-36 terlaksana dengan sukses dan 

mencetak juara umum baru yaitu 

bidang APD. Selamat untuk bidang 

APD, semoga di tahun-tahun beri-

kutnya piala bergilir bisa 

mengunjungi bidang-bidang yang 

lain. Dan semoga di tahun depan 

bermunculan cabang perlombaan 

baru yang tentunya dapat dinikma� 

oleh seluruh 

pegawai, baik 

pemain dan 

penontonnya.  

 - Iv1 - 
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Perasaan riang gembira tersirat di 

rona wajah segenap wadyabala BPKP 

DIY beserta keluarga. Pada Sabtu 

pagi bertepatan dengan tanggal 

4 Mei 2019 sebuah acara Famgath 

nan greget dihelat. Acara famgath 

menjadi salah satu event dari bauran 

konsep ideal dalam rangka me-

meriahkan HUT BPKP ke-36. Acara 

famgath juga berhajat mempererat 

tali silaturahim, dan kebersamaan 

diantara pegawai maupun keluarga, 

meredakan pilu polarisasi, sekaligus 

sebagai sarana refreshing yang me-

nyenangkan. 

Famgath tahun 2019 ini terasa nu-

ansanya dengan mengambil venue di 

komplek outbond Dolandeso Boro 

yang berkedudukan di Desa Banja-

rasri, Kecamatan Kalibawang, Kabu-

paten Kulon Progo. Sebuah desa 

 

 

5. Penulisan Berita di Laman BPKP 

Untuk edisi kali ini Perwakilan 

BPKP DIY mengirimkan daily news 

dengan judul “YIA Siap 

Beroperasi”. Jadi gaes, pada tang-

gal 20 April 2019 pesawat jenis 

Benchcra�ed milik Balai Besar 

Kalibrasi telah mulus mendarat 

untuk pertama kalinya di Yogya-

karta Interna�onal Airport untuk 

melakukan kalibrasi menentukan 

��k koordinat pendaratan pe-

sawat. Terus rencananya Proyek 

Pembangunan Bandara Inter-

nasional Yogyakarta akan 

mengundang maskapai pe-

nerbangan antara lain Garuda, Air 

Asia dan Lion Group untuk 

melakukan pengujian dan 

penilaian atas kesiapan fasilitas 

bandara. Wahhh jadi ngga sabar 

ya pengen cepet merasakan land-

ing dan boarding di Bandara hitz 

ini. 

Oh iyaaa, ngomongin persiapan, se-

�ap lomba benar-benar disiapkan 

dengan cepat, tepat dan dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. Mungkin 

secara tersirat itu sudah jadi mo�o 

dari �m krea�f BPKP DIY, tapi akhirnya 

membuahkan hasil. Dari kelima kate-

gori lomba yang dikirimkan, Perwaki-

lan BPKP DIY mendapatkan JUARA ll 

untuk kategori Video Pendek, yeeyy 

setelah melewa� berbagai proses 

akhirnya membuahkan hasil. Semoga 

dengan �tle juara ini bisa meningkat-

kan semangat untuk semakin berino-

vasi dan berkreasi.  
–iw- 

Pada hari Sabtu, ku turut ayah ke desa, di jogja istimewa ku ikut 
Famgath aja. 
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wisata yang berada di kaki per-

bukitan menoreh dengan 

pemandangan alam yang hijau dan 

asri, sungai dengan bebatuan khas, 

gemercik suara air saluran irigasi 

yang berasal dari air sungai progo. 

Langit biru dan awan pu�h menyatu 

dengan area wisata yang men-

gusung slogan “culture for nature” 

ini. 

Ke�ka sampai di lokasi peserta pun 

disuguhi suasana perdesaan ala ala 

zaman kerajaan yang biasa disaksi-

kan di film kolosal. Bangunan 

dengan material batu bata merah 

gaya klasik jawa dengan konstruksi 

seper� pendopo berbaur dengan 

pepohonan yang rindang. 

Peserta Famgath pun dibagi men-

jadi beberapa kelompok guna me-

mainkan games-games seru yang 

menumbuhkan kerjasama rasa sal-

ing percaya, dan mengelaborasi wa-

hana-wahana apik yang tersaji di 

dolandeso ini. Se�ap kelompok ini 

dipandu oleh para fasilitator yang 

luwes dan ranggi. 

Gorong-gorong sebuah jembatan 

rupanya bisa menjadi tambatan 

ha�. Peserta famgath menghanyut-

kan diri dalam aliran irigasi penuh 

air berwarna coklat kopi. Selanjut-

nya harus masuk ke kolong yang 

sangat gelap sepanjang lebih kurang 

50 meter. Menegangkan dan bikin 

jantung berdegup kencang. Tak ayal 

wahana ini dinamakan Black Hole 

River Tubing. Resonansi teriakan  

terdengar dari lubang gorong-

gorong. Tak lama, histeris berubah 

kesenangan mendalam. Seiring air 

mengalir, mereka juga keluar 

gorong-gorong sambil bersorak so-

rai dan mendapatkan oleh-oleh air 

irigasi yang tertelan. Sebuah pen-

galaman tak terkira yang takkan ter-

lupakan yang hanya dapat ditemui 

Unsur penilaian dari se�ap foto 

adalah ke orisinilan foto tersebut 

jadi no edit edit club, so harus pin-

ter pinter jepret situasi dengan 

perhitungan cahaya, konten dan 

makna dari foto tersebut.   

 

4. Infografis 

 Di era Revolusi Industri 4.0 seper-

�nya orang-orang lebih suka 

melihat info dalam packaging yang 

menarik yaitu dengan data yang 

dikemas dengan visual yang 

sedemikian indahnya, sehingga 

pembaca juga dapat menangkap 

informasi dengan cepat dan tepat. 

Se�ap tahunnya BPKP pusat selalu 

mengadakan lomba infografis un-

tuk meng-improve se�ap perwaki-

lan agar bisa sharing informasi 

dengan media yang sesuai dengan 

perkembangan jaman. So lets see 

infografis apa saja yang dikirim ke 

pusat. 
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BPKP DIY yang saat ini sedang 

merancang pengembangan Corpo-

rate University (Corpu) di level per-

wakilan. Walaupun belum di so-

sialisasikan tapi pegawai sudah 

bisa mengaksesnya di 

www.parisupdatediy.com 

 

2. Video Pendek 

 One, two, three…role… ac�on…. 

untuk kategori ini �m krea�f DIY 

dituntut seolah olah menjadi su-

tradara dan producer handal 

eaaaaa. Dari mulai memikirkan 

konsep sampe finishing yang ka-

dang h-1 shoo�ng baru 

menemukan ar�snya, definisi 

nyata dari “ar�s dadakan”. 

 

 Nah kali ini tema video pendek 

yang dibuat yaitu pengalaman- 

pengalaman dalam melaksanakan 

pengawasan intern yang dapat 

berguna bila dibagikan kepada 

oranglain, dan perwakilan BPKP 

DIY membagikan pengalaman au-

dit dari awal hanya menjadi asrot 

hingga sampai menjadi narasum-

ber…. Begitu…penasaran mau 

nonton? Bisa di cari di youtube 

“Paris 5,5”. 

 

3. Fotografi 

 Dengan kekuatan kamera canggih 

ngalahin henpon jadoel, BPKP DIY 

ikut berpar�sipasi di lomba foto-

grafi. Mencari–cari spot foto yang 

bagus selama penugasan akhirnya 

jatuhlah pilihan ke beberapa foto 

di bawah ini. 

di ruang rindu. 

Sebagian anak-anak menemukan 

kebahagiannya sendiri.  Mereka ter-

tarik mendeka� pengunjung rom-

bongan SD yang sedang berkubang 

di sebuah petak lahan tanah 

sawah.  Mereka turut merasakan 

bagaimana rasanya di sawah, mulai 

dari ikut menanam padi hingga me-

megang kerbau pembajak sawah, 

bahkan ikut naik bajak sawah ber-

keliling petak. 

Setelah berjibaku dan bergembira 

dalam wahana, peserta 

famgath pun rehat dan 

membersihkan diri. Semba-

ri menikma� sajian kuliner 

khas dolandeso, pani�a 

membagikan hadiah door-

prize, sejenak jeda diisi 

oleh beberapa peserta 

yang menyumbangkan 

suara merdunya.  

Acara mencapai klimaksnya ke�ka 

pembagian sejumlah hadiah utama 

yang membuat sejenak mata terpe-

jam dan ha� menggumam, dilanjut-

kan tawa tangis ceria bersatu padu 

bhinneka tunggal ika. Sebagai pe-

nutup acara, Bapak Kepala Perwaki-

lan berkenan melantunkan tembang 

“Terajana” dengan irama yang sedap 

sekali. Saking asiknya hingga mem-

buat para peserta khalayak ramai tak 

sadar pinggul bergoyang-goyang, 

rasa ingin berdendang.  

- 0Vic_RI - 
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“Happy Birthday to you…… Happy 

Birthday to you…. Happy Birthday… 

Happy Birthday… Happy Birthday to 

you …” yup tepat tanggal 30 Mei 2019 

BPKP merayakan HUT ke-36. Se�ap 

tahunnya ada aja acara- acara untuk 

memeriahkan HUT tersebut, ya sema-

cam Birthday Party gitu. Nah, salah 

satu event yang ditunggu- tunggu ada-

lah lomba yang menuntut inovasi dan 

krea�fitas di se�ap perwakilan. Kira-

kira lomba apa aja ya? Terus temanya 

apa nih? Jadi, untuk edisi tahun ini 

terdapat tujuh lomba yang terdiri 

dari : 

1. Inovasi Implementasi Sistem Pen-

gendalian Intern Pemerintah 

2. Inovasi Peningkatan Kapabilitas 

Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah 

3. Penulisan Makalah 

4. Video Pendek 

5. Fotografi 

6. Infografis 

7. Penulisan Berita di laman BPKP  

Berdasarkan kategori di atas dengan 

melalui pemikiran yang amat keras 

dan dianalisis sedemikian rupa akhirn-

ya perwakilan BPKP DIY mengirimkan 

empat kategori lomba yaitu pada 

point satu, empat, lima, enam dan 

tujuh. Mari kita in�p apa aja sih isi 

lomba-lomba tersebut? 

1. Inovasi Implementasi Sistem Pen-

gendalian Intern Pemerintah 

 Seper�nya agak berat nih kalo 

ngomongin SPIP. Ditambah ada 

embel-embel inovasi lagi… 

hmmmm jadi edisi lomba kali ini 

BPKP DIY mengirimkan tulisan 

dengan judul “EFEKTIFITAS 

KNOWLEDGE SHARING MELALUI 

METAMORFOSA PARIS UPDATE 

FOR CORPORATE UNIVERSITY” 

dari judulnya aja udah berat ya 

guys. Okey jadi ceritanya inovasi 

ini diciptakan untuk mendukung 

terwujudnya rencana Perwakilan 

26 

Tahun ini BPKP memperinga� hari jad-

inya yang ke-36. Seper� tahun-tahun 

sebelumnya, rangkaian acara demi acara 

selau diawali dengan pembukaan secara 

resmi yang menandai dimulainya 

kegiatan untuk memperinga� hari ulang 

tahun BPKP. Jumat tanggal 12 April 2019 

kesemarakan nampak di halaman ge-

dung kantor BPKP Perwakilan DIY. Span-

duk besar sudah terpasang di bagian 

depan atas gedung. Nampak jelas tulisan 

“Memperkuat Kompetensi Pengawasan 

Intern yang Berkelanjutan Demi Bak� 

Untuk Negeri” Itulah tema Peringatan 

Ulang Tahun BPKP yang ke-36. Musik 

sejak pagi telah dilantunkan, memutar 

lagu-lagu bernuansa gembira. Ya, semua 

pegawai BPKP Perwakilan DIY sedang 

bergembira pada pagi itu.  

Acara pembukaan dilaksanakan dengan 

Upacara Pembukaan HUT BPKP ke-36. 

dengan Kepala Perwakilan BPKP sebagai 

inspektur upacara. Dipimpin Koordinator 

Pengawasan Bidang APD.  Upacara diiku-

� oleh seluruh pegawai dan dharma 

wanita. Inspektur upacara, pemimpin 

upacara, dan semua petugas upacara 

berkostum tradisional, sedangkan peser-

ta upacara mengenakan kostum olah 

raga.  



 Paris Mini Edisi I Tahun 2019 Paris Mini Edisi I Tahun 2019 

Sehingga karena kurang adanya pem-

ahaman anggota organisasi atas 

kegiatan ulang tahun tersebut, maka 

berkurangnya dukungan atas kegiatan 

tersebut, dan kegiatan terlaksana 

dengan sekedarnya. Dari sisi anggaran 

akhirnya �dak efisien serta tujuan 

yang ingin dicapaipun �dak maksimal. 

Merancang kegiatan dalam rangka 

memperinga� hari ulang tahun yang 

�ap tahun kita lakukan memang 

bukan hal yang mudah, beberapa 

kegiatan akan berulang dari tahun ke 

tahun, membuat anggota organisasi, 

baik peserta maupun petugas yang 

menyiapkan kegiatan mengalami ke-

jenuhan. 

Apakah kegiatannya yang harus ber-

gan� �ap tahun? Mes�nya �dak, lalu 

bagaimana supaya anggota organisasi 

�ap tahun tetap antusias menunggu 

perayaan hari ulang tahunnya? 

Tujuan kegiatan. Ya sebaiknya se�ap 

anggota organisasi dapat memahami 

tujuan dari diselenggarakannya 

kegiatan perayaan hari ulang tahun 

tersebut. Dengan pemahaman yang 

sama tentang tujuan kegiatan, maka 

anggota organisasi akan berusaha 

sebaik-baiknya melaksanakan 

kegiatan tersebut. Dan bila tujuan 

tercapai, anggota organisasi akan me-

rasa puas. Dan bukan lagi menjadi 

ru�nitas yang membosankan �ap ta-

hun, akan tetapi se�ap anggota or-

ganisasi akan menunggu dan mem-

persiapkan diri menyambut pelaksa-

naan perayaan hari ulang tahun terse-

but. 

Sudahkan hal itu kita fahami di organ-

isasi kita, jelas sekali terasa kejenuhan 

dalam se�ap kegiatan yang kita lak-

sanakan dalam rangka perayaan hari 

ulang tahun, baik dari pani�a pelaksa-

na maupun kegiatan yang dil-

aksanakan, seakan-akan seper� suara 

tape yang diputar berulang-ulang, 

sehingga se�ap anggota organanisasi 

sudah �dak faham bahkan �dak mau 

memahami lagi, apakah tujuan 

kegiatan tersebut. 

36 tahun, mes�nya sudah menunjuk-

kan usia yang dewasa bagi organisasi, 

yang rasa kedewasaan tersebut ter-

gambarkan dari perilaku anggota or-

ganisasi nya. 

Mari kita dewasakan diri untuk negeri 

dan untuk BPKP tercinta. 

Selamat Ulang Tahun ke-36 BPKP, 

Jaya !!! 

-Nik- 
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Dalam upacara pembukaan 

dilakukan penyerahan tro-

phy bergilir juara umum 

dari juara bertahan tahun 

lalu bidang Akuntan Negara, 

untuk siap diperebutkan 

kembali. Upacara juga diisi 

dengan janji atlet yang di-

bacakan oleh pasangan 

serasi Udin-Retno. Sebagai 

suami istri mereka menjadi 

anggota kon�ngen yang 

berbeda, jadi harus spor�f 

membela kon�ngen bi-

dangnya masing-masing 

ke�ka suatu saat harus 

berhadapan. Seru ya...  

Puncak pembukaan 

ditandai dengan pemuku-

lan gong dan pelepasan 

burung merpa�. Keseder-

hanaan mewarnai upacara 

pembukaan kali ini, namun 

�dak mengurangi keceri-

aan para pegawai 

menyambut pesta tahunan 

yang penuh suka cita. 

Di tengah kesibukan peker-

jaan yang tetap harus ber-

jalan, berbagai lomba di-

adakan. Kegiatan lain pun 

terselenggara dengan baik 

yaitu bak� sosial berupa 

pembagian sembako dan 

donor darah. Kegiatan 

family gathering selalu 

menjadi kegiatan yang 

menggembirakan, tahun 

ini dilakukan dengan se-

runya outbond keluarga.  

Sampailah kegiatan pada 

hari puncak Ulang Tahun 

BPKP ke-36. Tanggal 31 

Mei menjadi hari pilihan 

bahagia. Pani�a memper-

siapkan �ga acara hari itu. 

Diawali dengan upacara 

bendera, dilanjutkan 

dengan acara mo�vasi, 

dan ditutup dengan 

pagelaran seni.  

Berpakaian kebanggaan 

ba�k BPKP, seluruh pega-

wai mengiku� upacara 

dengan khidmat. Hadir 

pada upacara ini dharma 

wanita dan purnabak� 

sebagai bagian tak 

terpisahkan dari Keluarga 

Besar BPKP. Pada kesem-

patan upacara diberikan 

anugerah Satya Lencana 

untuk pegawai yang 

berdedikasi selama 10 
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Hari Ulang Tahun bagi beberapa 

orang merupakan hal biasa, seper� 

hari-hari yang selama ini kita jalani. 

Bagaimana memaknai ulang tahun 

bagi anda? 

Apa makna hari ulang tahun? Per-

ayaan akbar? Hura-hura? Atau ber-

tambahnya usia menjadi lebih tua?  

Apapun itu, hari ulang tahun merupa-

kan refleksi diri menuju pendewasaan 

dan peningkatan kualitas diri. Begitu 

pula untuk sebuah organisasi, hari 

ulang tahun merupakan wujud dari 

refleksi diri menuju kematangan da-

lam organisasi dan peningkatan kuali-

tas berorganisasi. 

Dibeberapa tempat suatu organisasi 

masih merayakan hari ulang tahunnya 

dengan kegiatan yang masih iden�k 

dengan perayaan yang seakan-akan 

menjadi hura-hura, akan tetapi 

apakah sebenarnya tujuan dari per-

ayaan tersebut? 

Hal inilah yang kurang menjadi per-

ha�an dari pimpinan suatu organisasi. 

Tanpa meyebarluaskan tujuan 

kegiatan yang ingin dicapai, dalam 

melaksanakan kegiatan perayaan hari 

ulang tahun. Pimpinan Organisasi 

dengan serta merta merancang 

kegiatan menyambut hari ulang ta-

hun. 
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tahun, 20 tahun, dan 30 

tahun. Salah satu peneri-

ma Satya Lencana adalah 

Alm. Bapak Saryanto yang 

diterima oleh istri tercin-

ta. Pengabdian Pak Sar-

yanto akan menjadi 

teladan bagi pegawai yang 

lain.  

Acara mo�vasi menjadi 

acara yang menarik buat 

para pegawai. Dikemas 

dengan suasana santai 

acara ini penuh gelak tawa 

namun �dak mengurangi 

makna acara. Pak Erik Har-

di Saputra memo�vasi 

semua pegawai untuk 

bekerja dengan penuh se-

mangat dan selalu belajar 

untuk menambah bekal 

menjawab tantangan di 

era revolusi industry 4.0.  

Sore hari aula kantor men-

jadi tempat pagelaran seni 

yang menampilkan ke-

bolehan para pegawai 

dengan bakat seninya. 

Kesenian karawitan mem-

buka acara dengan 

gending pembukanya. Di 

bawah pimpinan Pak Dwi 

Joko Pitono �m karawitan 

“BPKP Gumregah” mem-

bawakan �ga tembang 

yang menggugah. 

Kereeen…!!!  

Pejabat struktural �dak 

ke�nggalan tampil dalam 

Parade Koesplus yang seru 

abis. Tujuh penyanyi tujuh 

lagu bak pelangi berwarna-

warni dengan warna vokal 

yang berbeda namun indah 

berhasil memukau pe-

nonton. Lagu Koesplus 

yang sangat pupuler mem-

buat penonton �dak bisa 

menahan diri untuk ikut 

bernyanyi.  

Pada kesempatan ini juga 

diumumkan dan dilakukan 

pembagian hadiah. Duh 

serunya para peserta dari 

semua kon�ngen 

menyambut keme-

nangannya. Tahun ini APD 

berhasil menjadi jawara 

alias juara umum. Selamat 

buat APD dan semua 

kon�ngen bidang, karena 

semuanya mendapatkan 

kejuaraan baik juara 1, 2 

maupun juara 3 dari se-

�ap cabangnya. Menjadi 

juara memang me-
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Utama 
 
1.  36 Tahun… Sudah Dewasakah Kita? 
 
 
HUT 35 BPKP 

3. Berlaga di Ajang Lomba HUT BPKP 

Pusat 

7. Tingkatkan Kapabilitas dan Kepedulian 

APIP, BPKP DIY Gelar Seminar 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi 

11. Bakti Sosial untuk Kebahagiaan Bersa-

ma 

13. Akhirnya Tuntas... 

16.  Humas atau Hadiah? 

19. Beragam Perlombaan Dalam Rangka 

HUT BPKP Ke 36 

23. Famgath, Greget Bangath! 

26. Dibuka dengan Pelepasan Merpati Di-

tutup dengan Pertunjukan Seni 

D 
A 
F 
T 
A 
R  
 
I 
S 
I 

nyenangkan na-

mun menjalin 

kebersamaan itu 

yang lebih utama. 

Jadi yang kalah 

�dak usah ber-

sedih ya. 

Menutup acara 

kesenian dit-

ampilkan tarian 

khusus menyam-

but HUT BPKP ke-

36. Delapan kar-

yawa� mem-

bawakan tarian 

yang menggam-

barkan karyawa� 

BPKP bekerja 

dengan sigap dan 

tangkas 

menggunakan 

senjata anak 

panahnya untuk 

mencapai tujuan. 

Tarian ini 

mengantarkan 

Bapak Kepala Per-

wakilan did-

ampingi Ibu 

memotong 

tumpeng tanda 

syukur atas 

karunia Allah SWT di 

ulang tahun BPKP 

yang ke-36. Potongan 

tumpeng diberikan 

kepada pegawai yang 

paling lama mengabdi 

di BPKP Perwakilan 

Jogja yaitu Ibu Rosa-

lia Anitawa� yang 

akan memasuki purn-

abak� pada 1 Sep-

tember 2019.  

Usai sudah rangkaian 

acara HUT BPKP ke-

36. Acara-acara yang 

penuh makna telah 

terlaksana. Selamat 

kepada seluruh pani-

�a juga kepada 

semua keluarga be-

sar BPKP yang telah 

berkotribusi pada 

acara ini. Harapan 

utama tentu adalah 

BPKP yang makin jaya 

di usia yang ke-36 ini 

dan makin ber-

manfaat untuk bang-

sa dan negara. 
@ni 
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