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Paris Mini Edisi I Tahun 2018 

A da yang berbeda dalam terbitan 

Paris Mini a.k.a “parmin” kali ini, 

di bandingkan  dengan edisi yang 

sebelumnya. “Parmin” edisi sekarang 

muncul dengan logo   baru yang lebih 

fresh pas�nya. Kemunculan “parmin “ 

kali ini mengoba� rasa bosan yang 

mungkin terjadi dengan  logo yang 

lama. Adanya  perkembangan per-

adaban dan juga tuntutan lingkungan 

�dak membuat “Parmin” menjadi  

terlena dengan kenyamanan yang 

selama ini sudah dinikma�. “Parmin” 

sebagai media penghubung  antara 

pegawai dangan informasi yang ada di  

sekelilingnya menjadikan 

keberadaannya lumayan memberikan 

hiburan, lembaran kecil dan �pis ini 

menjadikan sesuatu yang menarik di 

tengah – tengah kesibukan karyawan 

– karyawa�  BPKP  Yogyakarta nan 

is�mewa ini.  
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Logo “parmin” yang sekarang merupa-

kan hasil dari  lomba design logo yang 

diadakan mulai bulan Januari 2018. 

Proses perlombaan ini bukanlah sesua-

tu yang mudah bagi pani�a, karena 

sampai dengan batas waktu yang di-

inginkan peminat lomba belum banyak 

atau bisa dibilang baru 2 peserta yang 

mengajukan hasil krea�fitasnya. Ke-

jadian ini membuat pani�a sempat 

puyeng tujuh keliling, karena harapan 

pani�a untuk mendapatkan krea�fitas 

rekan – rekan belum dicapai. Dengan 

sedikit ngobrol sana – sini akhirnya 

pani�a memutuskan memperpanjang 

waktu pengumpulan dan kembali 

menggelorakan adanya lomba pembu-

atan logo tersebut. Hingga akhirnya 

masuklah 15 hasil krea�fitas teman - 

teman BPKP Yogya Is�mewa ini. Dari 

hasil seleksi yang diadakan oleh pani�a 

akhirnya terpilihlah Logo Paris Mini 

yang mulai edisi sekarang menghiasi 

terbitannya.    

Logo Parmin sebelumnya yang tampil 

manis dengan icon anak kecil dengan 

senyum semangat melambangkan se-

mangat yang terus di gelorakan. Logo 

“Parmin” yang sekarang mengesankan 

perkembangan Parmin yang  beranjak 

usia dan semakin dewasa. Dengan 

tampilan  gagah,  kuat, berbobot di 

lambangkan dengan Huruf PARIS yang 

di dicetak tebal dengan warna hitam, 

sedangkan aksen R dengan warna me-

rah melambangkan sesuatu yang 

menarik perha�an dan isinya �dak 

hanya sebatas hal – hal yang formal 

tetapi juga penuh imajina�f, krea�f 

dan inova�f. Rangkaian tulisan Paris 

Mini tersebut dikemas apik menjadi 

Logo yang elegan. 

Pemilihan warna dalam logo tersebut 

mempunyai  ar� tersendiri, warna 

hitam melambangkan kecanggihan, 

glamor, keselamatan emosional, 

efisiensi dan substansi. Sedangkan 

warna merah melambangkan keber-

anian fisik, kekuatan, kehangatan, e-

nergi, kelangsungan hidup, s�mulasi, 

dan kegembiraan. 

Dengan perubahan logo tersebut 

“Parmin” diharapkan akan lebih berbo-

bot dan tetap memberikan sema-ngat, 

kehangatan serta dapat memberikan 

energi dan kegembiraan kepada se-

luruh penghuni Perwakilan BPKP Dae-

rah Is�mewa Yogyakarta tercinta.  

-Mon 

2 



Paris Mini Edisi I Tahun 2018 3 

Tahun baru semangat baru buat teman- teman semua. Nik-

matnya cu� akhir tahun sudah berlalu, sudah saatnya mulai 

berak�fitas. Tau enggak? Kalau tahun lalu kita mengajukan cu� menggunakan 

aplikasi cu� online yang dibangun sendiri oleh Perwakilan BPKP DIY, mulai 2018 

ini kalau mau mengajukan cu�, sudah �dak menggunakan aplikasi tersebut. Ada 

yang baru nih dari sistem cu� di BPKP. Berdasarkan SE-2081/SU/02/2017 tanggal 

3 November 2017 tentang Edaran Penggunaan Aplikasi Manajemen Aparatur 

(MAP) BPKP yang di launching pada tanggal 20 November 2017, kita sebagai peg-

awai yang taat akan aturan akan merealisasikan penggunaan sistem cu� online. 

Tujuannya apa? Pas�nya untuk meningkatkan layanan pengajuan cu� pegawai 

yang tentu memudahkan pegawai mengurus cu� walaupun sedang diluar kantor.  

Karena berbasis internet, website ini dapat dibuka dimana saja, kapan saja, asal-

kan kuota internetnya �dak habis. Nahhhh bagaimana cara menggunakannya? 

1. Aplikasi MAP  dapat kita akses di h�p://app.bpkp.go.id/  dan nan� akan 

muncul gambar seper� dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian yang bertanda merah itu bisa langsung di klik. 
 

2. Setelah dibuka, bisa langsung muncul halaman loginnya. 
Di halaman ini, Bapak, Ibu, Mbak-mbak, dan Mas-mas disuruh untuk mengisi 
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Username yang dapat diisi dengan NIP baru (18 Digit) dan Password : secret 
(password dari pusat). Setelah login teman- teman dapat menggan� sendiri 
password sesuai yang diinginkan. Tampilannya seper� yang di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setelah masuk ke halaman izin cu�, bapak dan ibu semua bisa langsung meng-
ajukan cu� dengan membuka menu Pengajuan Baru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudah deh, setelah pengajuan langsung print dan tanda tangan yang ber-
sangkutan, dilanjutkan ke atasan langsung dan kepala perwakilan.  Selanjutnya 
final surat cu� di Sub Bagian Kepegawaian.  Ayo yang mau cu�... silakan men-
coba..  

-nita 
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B 
ulan Maret 2018 BPKP 

melaksanakan self assess-

ment maturitas SPIP. Per-

wakilan DIY membentuk Tim 

Assesor yang terdiri dari personil 

Bidang APD dengan Super Asses-

sor Korwas APD. Penugasan ber-

langsung selama 29 hari. Selain-

�m assessor perwakilan menun-

juk juga responden dan 

�mcounterpart. Self assesment 

yang baru pertama kali dil-

akukan ini sangat mengesankan. 

Selama ini �m APD 

melakukanpenilaian maturitas 

SPIP di Pemda DIY/Kabupaten/

Kota. Dalam menilai pihak lain 

�mmendasarkan pada Perka 

Kepala BPKP nomor 4 tahun 

2016. Tahapan kegiatan self as-

sessment melipu�  survey per-

sepsi dengan menyebar kuision-

er, klarifikasi, konfirmasi, sampai 

validasi baik dari dokumen, wa-

wancara, maupun observasi. 

Dalam menilai �m selalu 

meminta buk�-buk� yang men-

dukung �ngkat maturitas dari 

pemda tersebut. Nah, dengan 

pedoman yang sama sekarang 

�m menilai �ngkatmaturitas 

SPIP di instansi sendiri, benar-

benar sebuah ujian…. Bagaima-

na integritas dan professional 

kita menilai diri sendiri. 

Assesment dilakukan dengan 

aplikasi. Responden menjawab 

kuisioner dengan membuka ap-

APD 

Seberapa Matur  

Implementasi SPIP  

di Instansi Pembina 

SPIP??? 
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likasi, sangat prak�s bahkan bisa 

dibuka dan diisi melalui handphone. 

Responden yang merupakan pegawai 

instansi Pembina SPIP ternyata masih 

�dak yakin dengan jawabannya. Ini 

menjadi sangat menarik, pada masa 

penilaian sering dijumpai diskusi kecil 

antar responden tentang implemen-

tasi SPIP di Perwakilan DIY. Kadang 

ada perbedaan pendapat, ada yang 

merasa belum menerima informasi 

tentang sebuah kebijakan, ada yang 

meragukan tentang pengendalian 

atas pembatasan akses di aplikasi 

seper� ke�ka mengakses aplikasi SI-

MA.. he.. he..  Setelah selesai mengisi 

kuisioner para responden merasa 

lega, meskipun hanya mengisi kui-

sioner ada beban berat di situ, yaitu 

ujian kejujuran menilai diri sendiri. 

Ke�ka para responden sudah bisa 

tenang, giliran �m counterpart yang 

kerja keras. Tim ini yang harus mem-

buk�kan jawaban responden. 

Nilaidari survei pendahuluan pada 

tabulasi kuisioner menghasilkan nilai 

4,625… wow mendeka� nilai sempur-

na. Tim counterpart terdiri dari per-

wakilan bidang dan bagian. Satuper-

satu sub unsure disusun bahan buk-

�nya. Ada yang dengan mudah terse-

dia, namun ada yang membua�m 

harus mengerutkan dahi, buk� apa 

yang bisa mendukung implementasi 

atas sub unsur tersebut. Dalam pe-

doman memang buk�-buk� sangat 

rinci yang  kadang-kadang meskipun 

kita sudah melaksanakan tetapi kesu-

litan mencari buk�nya. Bersamaan  

dengan proses ini �m assessor 

melakukan wawancara kepada re-

sponden untuk memperkuat jawaban 

pada kuisioner. Jawaban yang lebih 

me-nguatkan lagi bagi assessor un-

tukmemberikan nilai. Di sinilah pros-

es yang paling lama dan menyita en-

ergi baik bagi �m counterpart mau-

pun �m assessor. Tim counterpart me

-nyediakan buk� kemudian �m asses-

sor melakukan validasi dan observasi. 

Melihat semangat dua �m ini �dak 

ada komentar, capslock jempol 

sebanyak-banyaknya.  

Selanjutnya �m assessor menentukan 

nilai atas maturitas BPKP Perwakilan 

DIY.  

Dan… seberapa matur implementasi 

SPIP di Instansi Pembina SPIP yang 

membawahi 12 wilayah kerja ini? 

jreng-jreng… Maka didapatkan nilai 

3,900. Sebuah nilai yang pantas.. Na-

mun juga ada kekhawa�ran. Pantas.. 

memang sudah seharusnya BPKP se-

bagai Pembina SPIP, implementasi 
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SPIP-nya lebih matur dibandingkan 

dengan pemda binaannya, misalnya 

Pemda DIY yang maturitas SPIP men-

capai nilai 3,39. Khawa�r, dengan nilai 

se�nggi itu apakah bisa kita pertahan-

kan bahkan kita �ngkatkan lagi di 

kemudian hari. Dan yang lebih pen�ng 

lagi, apakah nilai itu bisa kita per-

tanggungjawabkan, baik di depan �m 

QA maupun di hadapan Tuhan Yang 

Maha Esa, kembali kepada nilai-nilai 

kejujuran.  

Menurut penulis, bisa digarisbawahi 

beberapa hal tentang pencapaian ini 

yaitu, bahwa informasi dan komu-

nikasi memegang peran sangat 

pen�ng, karena ini yang menghasilkan 

unsur lainnya bisa terimplementasi. 

Tanpa informasi dan komunikasi 

semua �dak ada ar�nya. Bagaimana 

kebijakan itu bisa diketahui oleh pihak 

yang memang harus mengetahui, 

bagaimana implementasi yang telah 

dilakukan bisa tergambar dalam se-

buah laporan, bagaimana evaluasi 

bisa dilakukan jika �dak ada feedback 

dari yang menjalankan kebijakan, 

yang bisa tersampaikan dengan baik 

dan direspon de-ngan baik pula, 

pemantauan terotoma�sasi akan ber-

jalan jika ada sistem informasi yang 

memadai.  

Bisa disimpulkan bahwa informasi dan 

komunikasi  baik formal maupun in-

formal perlu terus dijaga. Adanya grup 

WA yang terdiri dari semua pimpina 

dan pegawai yang bisa menyampaikan 

pendapatnya tanpa takut adanya 

tekanan sangat membantu dalam in-

teraksi yang sehat untuk kebaikan 

bersama. Tinggal menjaga supaya 

pendapat dan masukan yang disam-

paikan tetep  dengan bahasa yang 

santun, serta saling mengingatkan  

dan menghargai. Kesempatan  rapat-

kerja sebagai forum informasi dan 

komunikasi sangat pen�ng peran-

annya untuk menyampaikan informasi 

semua kebijakan dan sebagai sarana 

evaluasi, menjaring masukan untuk 

kesempurnaan kebijakan. De-ngan 

mengop�malkan rapat kerja �ap akhir 

tahun sangat yakin Perwakilan BPKP 

DIY akan memperoleh nilai 4 yaitu 

level telah melakukan evaluasi atas 

kebijakan. 

Selalu dan tetap bangga menjadi bagi-

an dari Keluarga Perwakilan BPKP 

DIY… semoga bisa mempertahankan 

dan meningkatkan maturitas SPIP  di 

waktu yang akan datang. Salam 

Dahsyat…!!! 
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Haii...hai ketemu lagi dengan ar�kel 

bidang IPP edisi pertama Parmin 

tahun 2018. Kali ini kita gan� 

ngebahas obyek kerjaannya bidang 

IPP yaitu salah satu program 

unggulan pemerintah untuk 

pengentasan kemiskinan. PKH tahu 

kan...??? kalo belum tahu penulis 

kasih tahu sekarang J 

Program Keluarga Harapan (PKH) 

adalah program pemberian uang 

tunai kepada Rumah Tangga Sangat 

Miskin (RTSM) berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan dengan 

melaksanakan kewajibannya atau 

dalam is�lah internasional dikenal 

sebagai Condi�onal Cash Transfer 

(CCT). Program CCT seper� ini 

terbuk� cukup berhasil dalam 

menanggulangi kemiskinan pada 

beberapa negara. Program Keluarga 

Harapan (PKH) merupakan pilar 

pen�ng dalam sistem perlindungan 

sosial yang ada di Indonesia. 

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia 

pada tahun 2007, sebagai upaya 

membangun sistem perlindungan 

sosial kepada keluarga miskin dan 

rentan, membantu mengurangi 

beban pengeluaran keluarga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan dan 

pendidikan sebagai investasi bagi  

generasi masa depan. Melalui PKH, 

keluarga miskin didorong untuk 

memiliki akses dan memanfaatkan 

pelayanan sosial dasar kesehatan, 

pendidikan, pangan dan gizi, dan 

IPP 

MENGENAL 
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pendampingan, termasuk akses 

terhadap berbagai program 

perlindungan sosial lainnya yang 

merupakan program 

komplementaritas  secara 

berkelanjutan. Pada akhir tahun 2016 

cakupan PKH menjadi 6 juta keluarga 

(atau sekitar 9 persen dari jumlah 

penduduk) telah menjadikan PKH 

sebagai  program CCT terbesar ke�ga 

di dunia. Dalam jangka  panjang,  PKH  

diharapkan  akan menurunkan angka 

kemiskinan dan kesenjangan antar 

kelompok masyarakat karena PKH 

berpotensi sangat efek�f dalam 

memberikan dampak pengurangan 

kemiskinan dan kesenjangan untuk 

se�ap rupiah yang dikeluarkan.  

Nah yang berhak ikut serta dalam PKH 

adalah keluarga miskin dalam basis 

data terpadu (BDT), yaitu: 

 Memiliki komponen kesehatan 

yakni anak dengan usia di bawah 6 

tahun, ibu hamil/menyusui, 

termasuk penyandang disabilitas 

ringan/sedang. 

 Memiliki komponen pendidikan 

anak usia sekolah 6 hingga 21 

tahun untuk peserta SD/MI 

sederajat, SMP/MTs sederajat 

dan/atau SMA/MA sederajat, 

termasuk penyandang disabilitas 

ringan/sedang. 

 Memiliki komponen kesejahteraan 

sosial untuk Penyandang 

Disabilitas Berat di dalam keluarga 

peserta PKH. 

 Memiliki komponen kesejahteraan 

sosial untuk lanjut usia 70 tahun 

ke atas di dalam keluarga peserta 

PKH dengan kriteria: 

1. Lanjut usia berusia 70 tahun 

ke atas per 1 Januari pada 

tahun validasi; 

2. Lanjut usia berusia 70 tahun 

ke atas yang menjadi orang 

tua yang mengurusi keluarga 

PKH. 

Sudah memenuhi persyaratan tapi 

belum tentu menjadi penerima 

manfaat PKH karena yang berhak 

adalah KSM yang ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

Kementerian Sosial RI tentang 

Penetapan Lokasi PKH. 

 

Mekanisme pembayaran bantuan 

dana tunai PKH diberikan kepada ibu 

atau perempuan dewasa (nenek, bibi 

atau kakak perempuan) dan 

selanjutnya disebut Pengurus 
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Keluarga. Pengecualian dari ketentuan 

diatas dapat dilakukan pada kondisi 

tertentu, misalnya bila �dak ada 

perempuan dewasa dalam keluarga                   

maka dapat digan�kan oleh kepala 

keluarga. 

Sebagai buk� kepesertaan PKH, KSM 

diberikan Kartu Peserta PKH.Uang 

bantuan dapat diambil oleh Pengurus 

Keluarga di Himpunan Bank Milik 

Negara (Himbara) /bank penyalur 

yang ditunjuk dengan membawa Kartu 

Peserta PKH, dan �dak dapat 

diwakilkan. 

 

Jadi hak peserta PKH adalah: 

a. Menerima bantuan uang tunai. 

b. Menerima pelayanan kesehatan 

(ibu dan bayi) di fasilitas 

kesehatan dan pendidikan bagi 

seluruh anggota keluarga.  

c. Terda�ar dan mendapatkan 

program-program 

komplementaritas dan sinergis 

penanggulangan kemiskinan 

lainnya. 

b. Penyandang disabilitas berat 

melakukan pemeliharaan 

kesehatan sesuai kebutuhan. 

Pemeriksaan kesehatan dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

melalui kunjungan ke rumah. 

c. Lansia melakukan pemeriksaan 

kesehatan sesuai kebutuhan. 

Ada hak, pas� ada kewajiban dong. 

Anggota keluarga peserta PKH 

memiliki kewajiban memenuhi 

komitmen berdasarkan kriteria 

komponen masing-masing yaitu: 

a. Wajib memenuhi persyaratan 

kesehatan yang sudah ditetapkan 

dalam protokol pelayanan 

kesehatan. 

Peserta PKH yang dikenakan 

persyaratan kesehatan adalah 

peserta yang memiliki ibu hamil/

nifas, anak balita atau anak usia 5-

7 tahun yang belum masuk 

pendidikan SD. 

b. Peserta PKH yang memiliki anak usia 

6-21 tahun diwajibkan untuk 

dida�arkan/ terda�ar pada lembaga 

pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/

SalafiyahUla/Paket A, SMP/MTs/

SMLB/ Salafiyah Wustha/ Paket B 

termasuk SMP/MTs terbuka, atau 

SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA 

terbuka) dan kehadiran 85% dari hari 

belajar efek�f se�ap bulan selama 

tahun ajaran berlangsung. 

Besaran Bantuan Tunai Bersyarat 

untuk se�ap keluarga Peserta PKH 

ditunjukkan oleh tabel berikut: 
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Ada keis�mewaan PKH yaitu 

komplementaritas, maksudnya 

peserta PKH juga berhak 

mendapatkan layanan program 

Bantuan Sosial secara 

terintegrasi. Karena Peserta PKH 

merupakan kelompok yang paling 

miskin, maka idealnya Peserta PKH 

juga secara otoma�s mendapatkan 

program lainnya seper� Jaminan 

Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi 

Siswa Miskin, Beras untuk Rumah 

Tangga Miskin/rastra atau Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT), dan 

lainnya. 

Siswa dari Rumah Tangga Peserta PKH 

seharusnya mendapatkan program 

Bantuan Siswa Miskin 

(BSM), sebagaimana telah dican-

tumkan di dalam Pedoman Umum 

BSM Kemendikbud dan Kemenag. 

Selain itu sudah ada Surat Edaran dari 

Dirjen PendidIkan Islam No: Dj.1/

PP.04/51.2014, Kementerian Agama 

mengenai Prioritas anak peserta PKH 

untuk memperoleh BSM dari Ke-

menag. Dalam Pedoman Umum Pen-

yaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 

Keluarga Penerima Manfaat Program 

Keluarga Harapan (KPM PKH) menjadi 

prioritas untuk mendapatkan rastra 

dan BPNT. 

 

Nah sudah jelaskan sekarang tentang 

PKH, harapan penulis sih kedepannya 

bisa kayak negara negara maju, 

pemerintah dapat menjamin 

kesejahteraan se�ap warganya, Amin  

 

Eko 
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D 
i pagi yang cerah, duduk santai 

di teras rumah diiringi kicau 

burung dan hawa segar de-

daunan basah sisa hujan tadi subuh, 

membaca headline hari ini dari sebuah 

surat kabar ternama, serta ditemani 

secangkir kopi panas manis kental 

(nasgitel), indahnya pagi hari.  

Mengawali pagi dengan secangkir kopi 

panas akan membuat awal pagi yang 

bersemangat, diselangi dengan senda 

tawa para rekan di pojokan kan�n 

kantor. 

Sebagai minuman yang paling populer 

di dunia, minuman ini pertama kali 

ditemukan di belahan benua Afrika 

tepatnya di negara Ethiopia pada 

3.000 tahun yang lalu.  Kopi mulai 

dikenal di Indonesia semenjak tahun 

1696 di zaman penjajahan Belanda, 

ke�ka  itu Walikota Amsterdam, Nich-

olas Witsen, memerintahkan koman-

dan pasukan Belanda di Pantai Mala-

bar, Adrian Van Ommen, untuk mem-

bawa biji kopi ke Batavia. Kopi arabika 

pertama-tama ditanam dan dikem-

bangkan di sebuah tempat di �mur 

Ja�negara, yang menggunakan tanah 

par�kelir Kedawung yang kini lebih 

dikenal dengan Pondok Kopi. Bebera-

pa waktu kemudian kopi arabika me-

nyebar ke berbagai daerah di Jawa 

Barat, seper� Bogor, Sukabumi, Ban-

ten, Priangan, hingga kemudian me-

nyebar ke daerah lain, seper� Pulau 

Sumatra, Sulawesi, Bali dan Timor. 

Tak lama setelah itu, kopi menjadi ko-

modi� dagang yang sangat diandalkan 

oleh VOC. Ekspor kopi pertama dil-

akukan tahun 1711 oleh VOC, dan da-

lam kurun waktu 10 tahun ekspor 

meningkat sampai 60 ton/tahun. Kare-

nanya, Hindia Belanda menjadi tempat 

perkebunan pertama di luar Arabia 

Sudahkah Anda Ngopi Hari Ini? 
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dan Ethiopia yang membuat VOC 

memonopoli perdagangan kopi dari 

tahun 1725 sampai 1780. Untuk men-

dukung produksi kopi, VOC membuat 

perjanjian berat  sebelah dengan  

penguasa setempat dimana para prib-

umi diwajibkan menanam kopi yang 

harus diserahkan ke VOC. Perjanjian 

ini disebut koffiestelsel (sistem kopi). 

Berkat sistem ini pula biji kopi 

berkualitas �nggi dari tanah Jawa bisa 

membanjiri Eropa.  Kopi Jawa terkenal 

di Eropa sehingga orang Eropa me-

nyebutnya bukan secangkir kopi, 

melainkan secangkir Jawa. 

Dari sekian banyak jenis biji kopi yang 

dijual di pasaran, 

hanya terdapat 2 

jenis varietas uta-

ma, yaitu kopi 

arabika (Coffea 

arabica) dan ro-

busta (Coffea ro-

busta).  Masing-

masing jenis kopi ini memiliki keu-

nikan dan pasarnya sendiri. 

Kopi arabika merupakan �pe kopi 

tradisional dengan cita rasa terbaik. 

Kopi arabika tumbuh pada ke�nggian 

600–2000 m di atas permukaan laut. 

Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 

meter bila kondisi lingkungannya baik. 

Suhu tumbuh op�malnya adalah 18-

26oC. Biji kopi yang dihasilkan beruku-

ran cukup kecil dan berwarna hijau 

hingga merah gelap. 

Kopi robusta dapat dikatakan sebagai 

kopi kelas 2, karena rasanya yang 

lebih pahit, sedikit asam, dan 

mengandung kafeina dalam kadar 

yang jauh lebih banyak. Kopi robusta 

dapat ditumbuhkan dengan ke�ng-

gian 800 m di atas permuakaan laut. 

Selain itu, kopi jenis ini lebih resisten 

terhadap serangan hama dan penya-

kit. 

Negara kita yang 

merupakan 

penghasil kopi 

terbesar nomer 

�ga di dunia mem-

iliki beberapa 

macam varietas 

kopi yang tersebar 

dari ujung Sumatera hingga dataran 

�nggi di Papua. Kopi Sumatera yang 

paling terkenal berasal dari Sumatera 

Utara dengan kopi Sidikalang, Lintong 

dan Mandailing. Kopi Sumatera mem-

iliki cita rasa yang berat.  Beberapa 
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ahli kopi mengatakan kopi Sumatera 

memiliki cita rasa unik karena dengan 

karakteris�k dengan aroma rempah 

dan juga earthy. Kopi Sumatera mem-

iliki tekstur halus dan berbau tajam.  

Rasa yang kuat dan kadar asam yang 

�nggi menjadikan kopi Toraja dimina� 

pasar yang memang menyukai kopi 

dengan keasaman �nggi. Kopi Gayo 

memiliki ciri unik dengan kekhasan 

aroma yang berbeda dengan kopi-kopi 

lain di Indonesia. Kopi Gayo 

menghasilkan sebagian besar jenis 

kopi Arabika terbaik. Cita rasa kopi 

Gayo sendiri terasa lebih pahit dengan 

�ngkat keasaman rendah.  Kopi Bali 

Kintamani memiliki cita rasa buah-

buahan yang asam dan segar. Hal ter-

sebut terjadi dikarenakan tanaman 

kopi di Bali Kintamani ditanam bersa-

maan dengan tanaman lain seper� 

aneka sayuran dan buah jeruk.  Selain 

memiliki cita rasa ‘buah’, kopi Bali Kin-

tamani memiliki cita rasa yang lembut 

dan �dak berat.  Untuk kamu yang 

menyukai kopi dengan rasa ringan dan 

lembut, aroma tajam yang nikmat ser-

ta tekstur yang nyaris tanpa ampas, 

kopi Papua Wamena adalah pilihan 

yang tak mungkin salah. Yang membu-

at kopi ini berkualitas �nggi adalah 

para petani menanam kopi ini secara 

organik karena �dak menggunakan 

bahan-bahan kimia yang tentu bisa 

memengaruhi kopi yang akan 

dihasilkan. Kopi Flores Bajawa adalah 

kopi yang berasal dari Kabupaten Nga-

da.  Kopi ini memiliki sedikit aroma 

fruity dan sedikit bau tembakau pada 

a�er taste-nya.  Kopi yang berasal dari 

Pulau Jawa ini ternyata memiliki keu-

nikan cita rasa sendiri. Aroma rempah 

yang lahir secara alami menjadikan 

kopi jenis ini dinikma� karena memiliki 

karakteris�k yang berbeda. Meskipun 

kopi Jawa �dak sekuat kopi Sumatera 

dan Sulawesi dari segi cita rasa dan 

aroma, tetapi dia tetap memiliki penik-

mat sendiri karena aroma �pis rempah 

yang dihasikan.  

Ternyata untuk menikma� secangkir 

kopi ada berbagai macam cara dalam 

meraciknya diantaranya: 
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Espresso 

Adalah kopi murni tanpa 

menggunakan campuran bahan 

apapun; susu atau gula. Makanya 

disajikan dalam gelas kecil. Kopi ini 

aslinya dari Italia yang dibuat 

menggunakan mesin espresso 

dengan cara mengaliri air dengan 

suhu lebih dari 100 derajat Fahren-

heit ke bubuk kopi dengan saringan 

khusus. 

La�e 

Nama aslinya berasal dari bahasa 

Italia, yaitu caffe la�e yang ar�nya 

adalah kopi susu. Bukan itu aja, 

komposisi la�e ini lebih banyak 

susunya dibandingkan dengan 

kopinya. Makanya, rasa kopinya 

�dak begitu ‘kental’ dan merupakan 

minuman yang paling ‘aman’ untuk 

yang �dak begitu suka kopi. 

Cappuccino 

Racikan kopi ini mempunyai 3 kom-

ponen utama yai-

tu susu, espresso 

dan busa (foam). 

Ciri khas dari 

racikan ini adalah 

adanya foam 

dengan tebal seki-

tar 2 cm pada ba-

gian permukaannya, serta terdapat 

taburan coklatnya. 

Flat white 

Flat white menggunakan rasio susu 

lebih banyak dari café la�e dan 

disajikan hampir tanpa foam. Bagi-

an atasnya terdapat krema kopi dan 

se��k foam. Dari segi rasa, Flat 

white lebih kuat dari café la�e dan 

lebih lembut dari cappuccino. 

Mochaccino 

Target dari racikan mochaccino ada-

lah para pecinta kopi yang juga me-

nyukai coklat.  Mochaccino dibilang 

juga kopi cokelat, karena kopi ini 

menggunakan cokelat; baik bubuk 

maupun sirup. Komposisinya adalah 

espresso, susu, cokelat, dan busa 

susu di atasnya. 

Americano 

Racikan Americano bisa menjadi 

salah satu pilihan bagi para penik-

mat kopi yang �dak tahan dengan 

efek kopi yang 

kuat. Rasa kopi pa-

da racikan ini �dak 

terlalu kuat karena 

tambahan air panas 

yang banyak. Bi-

asanya Americano 

disajikan dalam 
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porsi/gelas yang besar. 

Nasgitel 

Racikan kopi ala Indonesia yang 

terdiri dari kopi yang kental dan 

manis yang disajikan secara panas, 

hidangan kopi ini menjadi salah satu 

minuman favorit bagi kebanyakan 

orang di negara kita ini.   

Jenis penyajian hidangan kopi masih 

banyak lagi jenisnya tergantung dari 

pada komposisi dan cara menyeduh 

yang digunakan dalam membuatnya, 

hampir di �ap-�ap negara dan daerah 

memiliki nama hidangan khusus un-

tuk menikma� secangkir kopi.  Yang 

dulu kita hanya mengenal kopi panas 

manis sekarang sedang trend baru 

untuk menikma� kopi tanpa gula, se-

hingga lebih menonjolkan rasa 

kopinya. 

Untuk menikma� berbagai macam 

hidangan kopi tersebut bagi kita yang 

�nggal di Yogyakarta ini �dak perlu 

repot-repot untuk membuatnya 

sendiri apabila �dak memiliki 

peralatan yang memang membutuh-

kan biaya �dak sedikit dan skill dalam 

meracik kopi, karena sudah banyak 

tersebar di seluruh penjuru pelosok 

kota dan desa serta dari lereng Mera-

pi sampai tepian pantai Parangtri�s, 

ke café dan coffe shop yang me-

nyediakan berbagai macam hidangan 

kopi. Untuk harga sangat bervaria�f,  

dari harga dua ribu perak sampai 

ratusan ribu tersedia, �nggal 

bagaimana keinginan kita untuk 

menikma� kopi yang mana dan juga 

ketersediaan dana di dompet. Bi-

asanya café & coffe shop tersebut 

juga memberikan nuansa khusus di 

tempatnya sehingga pengunjung 

dapat melakukan swafoto atau insta-

gramable serta suasana yang menga-

sikkan untuk bercengkrama bersama 

sahabat dan teman-teman, asal jan-

gan di jam kantor saja sih. Jadi 

“Sudahkah anda Ngopi Hari Ini?”. 
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Akhir-akhir ini di berbagai media massa 

kita lihat begitu marak kasus korupsi 

dan tertangkapnya pelaku korupsi da-

lam operasi tangkap tangan. Korupsi 

merupakan salah satu bentuk fraud. 

Dan yang begitu menyesakkan dada 

adalah nilai yang dikorupsi beitu fan-

tas�s dan pas�nya sangat merugikan 

berbagai pihak termasuk negara kita. 

 

BPKP selaku instansi pengawasan ke-

uangan secara terus menerus telah 

melaksanakan strategi pemberantasan 

korupsi dengan pendekatan Eduka�f 

(Pre–Emp�f), Preven�f, Represif, dan 

Represif untuk Preven�f.  

 

Edisi Parmin kali ini akan membahas 

peran BPKP dalam pencegahan korupsi 

dari sisi preven�f. Dalam melaksanakan 

strategi preven�f ini, BPKP telah 

mendesain  suatu pedoman dalam rang-

ka mencegah dan mendeteksi fraud  

yang bersumber dari praktek-praktek 

yang berlaku secara umum di Amerika, 

Australia dan Selandia Baru yaitu Fraud 

Control Plan (FCP) guna dapat diterap-

kan di Indonesia. FCP dapat diterapkan 

pada organisasi pemerintah dan organ-

isasi non pemerintah. 

 

Peran BPKP DIY dalam FCP  

Perwakilan BPKP DIY melaksanakan 

kegiatan FCP sejak tahun 2010 dengan 

INV 

Fraud Control Plan (FCP):  
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lima tahapan mulai dari koordinasi, so-

sialisasi, diagnos�c assessment, bimb-

ingan teknis, dan evaluasi FCP.  Kegiatan 

FCP ini berada di bawah Bidang Inves-

�asi. Sejak tahun 2010 hingga tahun 

2017 telah dilaksanakan kegiatan FCB 

sebagai berikut: 

a. Koordinasi awal  FCP 

Koordinasi awal dilaksanakan di 

sepuluh instansi pemerintah dan 

perusahaan daerah yaitu: 

Wilayah DIY: 

PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. 

Gunungkidul, PDAM Kab. Sleman, 

PDAM Kab. Kulon Progo, dan RSUD 

Wonosari 

Wilayah Jawa Tengah: 

Dinas Kesehatan Kab Klaten, PDAM 

Kab. Klaten, PDAM Kab. Purworejo, 

Dinas Perindagkop dan ESDM Kulon 

Progo, serta RSUD Purworejo. 

 

b. Sosialisasi FCP 

Sosialisasi FCP telah dilaksanakan di 

13 instansi yaitu: 

Wilayah DIY: 

Dinas Kesehatan Kab. Sleman, RSUD 

Wates, RSUD Wonosari, PD Bank 

Pasar Kulon Progo, PDAM Kab. Ku-

lon Progo, dan Inspektorat Kabupat-

en Sleman. 

 

Wilayah Jawa Tengah: 

Dinas Kesehatan Kab. Klaten, RS 

Soeradji Tirtonegoro Klaten, PDAM 

Kab. Klaten, PDAM Kab. Purworejo, 

PDAM Kota Magelang, RSUD Kebu-

men, dan RSUD Purworejo 

 

c. Diagnos�c Assessment FCP 

Diagnos�c Assessment FCP telah 

dilaksanakan di 12 instansi yaitu: 

Wilayah DIY: 

Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Koperasi Kab. Sleman, Dinas 

Kesehatan Kab. Sleman, RSUD 

Wates, PD BPR Bank Pasar Kulon 

Progo, PDAM Kab. Sleman, PDAM 

Kab. Kulon Progo, dan RSUD Wono-

sari 

Wilayah Jawa Tengah: 

RS Soeradji Tirtonegoro Klaten, 

PDAM Kab. Klaten, RSUD Kebumen, 

RSUD Majenang, dan RSUD Pur-

worejo 

 

d. Bimbingan teknis FCP 

Bimbingan teknis telah dilaksanakan 

di 7 instansi yaitu: 

Wilayah DIY: 

Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Koperasi Kab. Sleman, RSUD 

Wates, PD BPR Bank pasar Kulon 

Progo, PDAM Kab. Gunungkidul, 
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PDAM Kab. Kulon Progo, dan RSUD 

Wonosari 

Wilayah Jawa Tengah: 

RS Soeradji Tirtonegoro Klaten 

f. Evaluasi FCP 

Evaluasi FCP telah dilaksanakan di 4 

instansi yaitu sebagai berikut: 

Wilayah DIY: 

Dinas perindustrian perdagangan 

dan koperasi Kab. Sleman, PD BPR 

Bank pasar Kulon Progo, PDAM 

Kab. Gunungkidul 

Wilayah Jawa Tengah: 

RS Soeradji Tirtonegoro Klaten 

 

Rencana Kerja FCP Tahun 2018 dan 

yang akan datang 

Dari hasil pemetaan dan analisis penu-

gasan FCP tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2017, Bidang Inves�gasi akan 

melanjutkan langkah FCP berikutnya di 

berbagai instansi, yaitu sebagai beri-

kut: 

a. Koordinasi dan sosialisasi FCP di 

instansi pemerintah pusat dan dae-

rah yang belum pernah diberikan 

sosialisasi FCP 

b. Diagnos�c assessment FCP di in-

stansi yang telah diberikan sosial-

isasi FCP 

c. Bimbingan teknis pada instansi 

yang telah diberikan diagnos�c as-

sessment maupun bimtek lanjutan 

untuk atribut FCP yang baru sebagi-

an dibangun 

d. Evaluasi terhadap atribut FCP yang 

telah di bangun. 

 

Dengan adanya langkah preven�f 

pencegahan fraud seper� FCP diharap-

kan dapat meminimalisir terjadinya 

fraud di negeri ini.  Dan upaya preven�f 

ini lebih dikedepankan dengan bebera-

pa per�mbangan: 

a. Jika telah terjadi, korupsi mengaki-

batkan kerugian keuangan yang 

besar  

b. Pengembalian atas uang negara 

yang dikorupsi sangat kecil  

Kasus korupsi, merusak reputasi 

baik ins�tusi maupun individu  

a. Proses li�gasi menyita waktu dan 

biaya, baik bagi aparat hukum mau-

pun calon tersangka  

b. Semakin lama kejadian korupsi 

�dak terungkap semakin memberi 

peluang pelaku korupsi untuk 

menutup-nutupi �ndakannya 

dengan kecurangan yang lain. 

 

-nis@ 
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R indu 

tidak 

melulu 

milik Dilan dan Milea saja dalam novel dan film 
laris Dilan1990, segenap Warga BPKP DIY pun 

rindu berat akan hadirnya Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) Koperasi Karya Audita. Gayung 

pun bersambut, pada hari Kamis nan manis 

tanggal 29 Maret 2018 di Aula Perwakilan BPKP 

DIY, perhelatan akbar itu pun digelar. 

Acara dihadiri oleh seluruh pengurus, badan 
pengawas, serta para anggota koperasi, 

berkesempatan hadir pula tamu-tamu undangan 

dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Bantul, serta dari Pusat Koperasi 

Pegawai  Republik Indonesia (PKP RI) 

Yogyakarta. 
Dimulailah RAT dengan sambutan oleh Plh 

Kepala Perwakilan BPKP DIY, dan tamu– tamu 

undangan yang disampaikan dengan bantuan 

pelantang jernih tanpa derau sehingga 

terdengar jelas oleh peserta rapat di seantero 

aula. . 

Apresiasi kepada pengurus dan badan 
pengawas yang faktanya berhasil 

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan tahun 2018 dan menyelenggarakan 

RAT koperasi tepat waktu di bulan Maret 2018 

yang mana mengukir sejarah karena 

dilaksanakan untuk masa satu tahun buku. 

Berbagai SOP dan kebijakan akuntansi telah 
disusun, hasil audit atas laporan keuangan nya 

oleh auditor independen pun mendapat opini 

Wajar Tanpa Syarat, hasil penilaian koperasi 

oleh instansi pembina juga memperoleh predikat 

“Sehat”. Memasuki acara khusus yang dipandu 

oleh Ketua panitia RAT, dipilihlah secara 

aklamasi pimpinan rapat, yang mana pilihan 

jatuh kepada Pak Budi S dan Bu Yanti. Dengan 

piawai, duet maut pimpinan rapat memainkan 
ritme dan mengaduk aduk perasaan para 

peserta rapat. Dukungan anggota pun tercermin 

nyata dengan disampaikan bahwa jumlah 

anggota yang hadir sebanyak 87 orang dari 129 

orang, lebih dari 50% sehingga memenuhi 

quorum pelaksanaan RAT (lega..). 

Acara dilanjutkan dengan laporan 
pertanggungjawaban koperasi yang dipaparkan 

oleh Pak Sidik selaku Ketua Pengurus, yang 

Alhamdulillah dapat diterima oleh seluruh 

anggota. Demikian juga laporan 

pertanggungjawaban Badan Pengawas yang 

dipaparkan oleh Bu Dian.  
Sampailah pada segmen yang sangat 

dirindukan para peserta rapat, pembagian SHU 

tahun buku 2017 dengan skema yang 

diketengahkan secara rinci dan juga pembagian 

doorprize berupa voucher belanja.  

Fokus para peserta rapat pun sejenak bisa 

lepas dari gawai masing-masing, deru nafas 
memacu, perhatian tertuju siapakah peraih 

podium dengan SHU tertinggi yang berarti 

mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap 

kemajuan koperasi melalui pemanfaatan 

layanan. Selamat kepada peraih tertinggi, 

semoga jejak langkah dapat menginspirasi 

anggota koperasi lain untuk berpartisipasi lebih.  
Hal ini tidak berat, tidak seperti rindu, kita semua 

bisa... 
(vic_RI) 
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P erwakilan BPKP D.I. Yogyakar-

ta telah mempunyai PKPT Ta-

hun 2018 yang merupakan rencana 

pengawasan yang akan dilaksanakan 

selama tahun 2018. Rencana 

pengawasan tersebut merupakan 

penugasan-penugasan mandat dari 

BPKP Pusat maupun usulan 

pengawasan dari perwakilan yang 

telah disetujui oleh rendal. Selain 

PKPT, BPKP juga melayani per-

mintaan penugasan dan konsultasi 

kepada para mitra kerja. PKPT Ta-

hun 2018 tersebut dibagi sesuai tu-

gas-tugas yang diamanahkan kepa-

da masing-masing bidang. Tahun ini 

Bidang Akuntan Negara diberikan 

tanggung jawab untuk 

melaksanakan 39 penugasan. Selain 

itu, Bidang Akuntan Negara juga 

harus melayani permintaan penu-

gasan dan konsultasi kepada para 

mitra kerja. 

Dalam rangka persiapan 

melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan, Depu� Bidang 

Pengawasan Akuntan Negara me-

nyelenggarakan rapat kerja di Per-
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wakilan BPKP Provinsi Bali di 

Denpasar. Raker ini diiku� oleh BPKP 

se-Indonesia, dari Perwakilan D.I. 

Yogyakarta diwakili oleh Korwas dan 

seorang Dalnis Bidang Akuntan Nega-

ra. Materi rapat kerja tersebut oleh 

Korwas dan Dalnis Bidang Akuntan 

Negara disosialisasikan kepada se-

luruh warga Bidang Akuntan Negara 

secara bertahap. Di Bidang Akuntan 

Negara sendiri juga mempersiapkan 

pelaksanaan penugasan tahun 2018 

antara lain dengan PPM. PPM terse-

but juga merupakan �ndak lanjut atas 

keikutsertaan Korwas dan Dalnis Bi-

dang Akuntan Negara pada Raker 

yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP 

Provinsi Bali. PPM yang telah dil-

aksanakan selama bulan Januari dan 

Februari 2018 antara lain: 

1. Aplikasi SIA BLUD 

2. Penatausahaan BLUD 

3. Kebijakan 

Pengawasan 

Tahun 2018 

4. Pedoman In-

ventarisasi 

Persediaan 

BULOG 

5. Pedoman Eval-

uasi Kinerja 

PDAM TB. 2017 

Januari dan Februari 2018 Bidang 

Akuntan Negara melaksanakan PKPT 

Bimtek Tata Kelola BLUD dan Bimtek 

SIA BLUD.  Bimtek Tata Kelola BLUD 

dilaksanakan pada RSUD Tjitrowardo-

jo Kabupaten Purworejo. Bimtek Tata 

Kelola  BLUD dilaksanakan agar RSUD 

Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo 

dapat menyusun Pedoman Pena-

tausahaan Keuangan BLUD sesuai 

Permendagri nomor 61 Tahun 2007 

yang melipu� penatausahaan: 

a. pendapatan/biaya; 

b.  penerimaan/pengeluaran; 

c.  utang/piutang; 

d.  persediaan, aset tetap dan inves-

tasi; dan 

e.  ekuitas dana. 

Sedangkan Bimtek SIA BLUD dil-

aksanakan pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Bimtek ini dilaksanakan 

agar BLUD di ling-

kungan Pemerintah 

Kota Yogyakarta 

dapat menyusun 

Laporan Keuangan 

Tahun 2017 dengan 

menggunakan ap-

likasi SIA BLUD. 

Laporan Keuangan 

22 
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yang   disusun melipu� Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus 

Kas dan Catatan atas Laporan Keu-

angan. Laporan Keuangan tersebut 

disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). 

Selain melaksanakan dua PKPT terse-

but, Bidang Akuntan Negara juga 

melakukan bimtek penyusunan Cor-

porate Plan PDAM Kabupaten 

Sleman Tahun 2018-2022 dan reviu 

self assessment GCG tahun 2017 PT. 

TWC Borobudur, Prambanan dan 

Ratu Boko. Penugasan tersebut dil-

aksanakan berdasarkan permintaan 

mitra kerja yang telah mendapatkan 

persetujuan dari rendal. Setelah dil-

aksanakan bimtek penyusunan Cor-

porate Plan, diharapkan PDAM Kabu-

paten Sleman dapat menyelesaikan 

penyusunan Corporate Plan Tahun 

2018-2022. Corporate plan ini meru-

pakan rencana strategis lima ta-

hunan PDAM Kabupaten Sleman 

yang akan dibreakdown ke dalam 

perencanaan tahunan berupa 

Rencana Kerja dan Anggaran PDAM 

(RKAP). Sedangkan penugasan reviu 

self assessment GCG tahun 2017 PT. 

TWC Borobudur, Prambanan dan 

Ratu Boko dilaksanakan agar 

penilaian GCG yang dilaksanakan SPI 

PT. TWC Borobudur, Prambanan dan 

Ratu Boko valid dan sesuai pedoman 

penilaian. Itulah warming up Bidang 

Akuntan Negara……setelah itu Warga 

AN selalu bersiap siaga menyongsong 

penugasan-penugasan selanjut-

nya…..Bidang AN….we’re one!!!!!  

 

-Ans 
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Memasuki tahun 2018 ditandai banyak 

perubahan di Bidang P3A. Perubahan 

signifikan terjadi di konfigurasi batalyon 

APIP-level 3 penuh. Karena mekanisme 

rolling yang ru�n dilakukan bagi pegawai 

yang telah lebih dari 3 tahun di satu 

bidang, beberapa teman harus keluar 

dari P3A dengan membawa serta 

keahlian dan kompetensi mereka di 

bidang kapabilitas APIP. Telah dicoba 

untuk mempertahankan dengan heroik, 

tapi organisasi lebih membutuhkan 

mereka di bidang lain. Tetapi kecakapan 

teman-teman baru yang masuk P3A baik 

dari mekanisme rolling maupun mutasi 

tak kalah menjanjikan, sehingga kami tak 

sempat berkecil ha� untuk menghadapi 

tantangan 2018 yang lebih “nggegirisi”. 

Di tahun 2017 kemarin, dengan terengah

-engah dan berdarah-darah kami berhasil 

mengawal 7 APIP dari 12 APIP yang ada 

menuju kapabilitas APIP level 3 dengan 

catatan. Kini, di tahun 2018, tanpa 

ampun kami diganjar target harus 

sanggup mengentaskan seluruh APIP ke 

kapabilitas level 3 tanpa 

catatan....apapun kondisi mereka 

sebelumnya. Untuk APIP yang telah 

mencapai level 3 dengan catatan, target 

ini tak terlalu membuat kami kecil ha�, 

tapi beberapa APIP yang masih level 2, 

bahkan level 2 dengan catatan, kerap 

membuat nyali kami menjadi ciut. Bukan 

posisi start nya yang membedakan 2 

P3A 
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kelompok APIP ini, tapi bagi APIP yang 

masih level 2 umumnya yang mereka 

kurang miliki adalah mo�vasi. Ada yang 

karena kondisi intern pemerintah 

daerah yang kurang kondusif dengan 

adanya kepala daerah yang terkena OTT 

oleh KPK, ada yang karena kebijakan 

intern pemerintah daerah di beberapa 

hal kurang mendukung tetapi sebagian 

besar kendala yang mereka hadapi 

adalah di intern APIP sendiri. Kapabilitas 

APIP level 3 tanpa catatan, sebuah 

keniscayaan yang harus diperjuangkan. 

Sebenarnya para APIP menghadapi 

kesulitan terutama pada pemenuhan 

kriteria level 3 pada elemen 1 dan 

elemen 3, namun hasil QA BPKP pusat 

menetapkan bahwa elemen 2 �dak 

diperbolehkan di tetapkan menjadi level 

3 apabila elemen 1 dan elemen 2 belum 

mencapai level 3. Ini menjadi pekerjaan 

tambahan bagi kami untuk menjelaskan 

kebijakan ini kepada para APIP yang 

sebenarnya telah cukup memadai dalam 

infrastruktur dan prak�k di elemen 2, 

namun �dak dapat kami berikan level 3. 

Sebuah beban psikologis yang �dak 

ringan, karena kami tahu beberapa APIP 

sudah benar-benar berjuang untuk 

memenuhi persyaratan di elemen 2. 

Kendala mencapai level 3 penuh yang 

berasal dari intern APIP memang sangat 

terasa pada elemen 1 dan elemen 3.  

Karena pada dua elemen ini menuntut 

para APIP untuk merubah pola pikir dan 

pola kerja. Sungguh-sungguh mengusik 

zona nyaman mereka selama ini. 

Elemen 1 IACM menuntut para auditor 

APIP untuk memperbaiki pedoman dan 

prak�k kendali mutu pengawasan, 

memperbaiki cara menyusun program 

kerja audit, kertas kerja audit dan 

laporan hasil audit serta melaksanakan 

audit kinerja. Selama ini auditor APIP 

bekerja nyaris �dak ada yang 

mengawasi, menilai dan mengevaluasi. 

Auditor APIP melakukan audit tanpa 

pedoman yang menjadi panduan cara 

kerja, tanpa kendali mutu yang 

memadai, tanpa PKA dan KKA yang 

memadai dan akhirnya LHA yang 

disusun pun berkualitas kurang op�mal. 

Bisa dibayangkan besarnya penolakan 

para auditor APIP ke�ka mereka 

diharuskan menyusun perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan 

pengawasan dalam kerangka kendali 

mutu, karena bagi mereka formulir 

kendali mutu hanyalah kegiatan klerikal 

yang menambah beban pekerjaan. 

Bahkan pendapat bahwa kendali mutu 

hanya pekerjaan klerikal yang �dak 
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bermanfaat bukan hanya berasal dari 

kalangan auditor, di level manajerial APIP 

pun yang seharusnya paham masalah 

pengendalian mutu pengawasan, masih 

ada yang berpendapat demikian.  Pada 

saat auditor di evaluasi dalam hal 

penyusunan PKA dan KKA, hampir semua 

menyatakan telah melaksanakan dengan 

baik. Padahal yang mereka buat bukan 

PKA yang lengkap dengan tujuan audit 

dan teknik audit yang tepat untuk se�ap 

tujuan audit yang telah ditetapkan. PKA 

versi mereka sebagian besar �dak 

mencantumkan tujuan audit dan teknik 

audit yang digunakan hanya satu, 

“lakukan pemeriksaan”. Dengan 

setengah bercanda kami sering 

mengomentari teknik audit itu seper� 

menulis resep cake, setelah menuliskan 

bahan-bahan, perintah resepnya adalah 

“buatlah cake”. Terserah interpretasi 

pembaca resep, bahan-bahan kue itu 

akan diapakan untuk menjadi cake. 

Menurut para auditor APIP, perintah 

“lakukan pemeriksaan” sudah cukup 

karena mereka merasa sudah 

berpengalaman. (Speechless...tepok 

jidat). Tentang kualitas KKA dan LHA nya 

sudah bisa dibayangkan apabila kualitas 

PKA nya tergantung pengalaman auditor. 

Setelah membereskan masalah 

penyusunan PKA, KKA dan LHA, 

berikutnya adalah audit kinerja. Untuk 

audit kinerja, kami �dak bisa 

mengandalkan APIP untuk menyusun 

konsep pedoman audit kinerja sendiri. 

Kami harus membuat konsep dasar audit 

kinerja dengan obyek audit 

pemerintahan desa dan OPD yang 

lengkap dengan PKA, format KKA utama 

dan format LHA yang dapat digunakan 

sebagai master dan dapat dikembangkan  

oleh masing-masing APIP sesuai obyek 

audit kinerja yang mereka pilih. Butuh 

waktu setahun bagi kami untk 

mengembangkan konsep pedoman audit 

kinerja ini hingga siap untuk diterapkan 

oleh beberapa APIP sekarang ini. 

Pada elemen 3, APIP harus mampu 

menjalankan audit dengan pendekatan 

manajemen risiko. Bidang P3A telah 

mengembangkan konsep sederhana 

mengenai audit dengan pendekatan 

manajemen risiko yang rela�f mudah 

diterapkan di APIP dan telah 

disosialisasikan kepada APIP dalam 

bimtek kapabilitas APIP yang kami 

laksanakan di triwulan I 2018 ini. Kami 

sangat berharap hasilnya cukup 

signifikan untuk  membawa APIP ke level 

3.  

-Ning 
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S udah sekian lama personal komputer 

(PC) di lobby depan kantor Perwakilan 

BPKP DIY dipajang layaknya mesin ATM. 

Mungkin beberapa dari warga BPKP DIY 

bertanya-tanya untuk apa, apa isinya, dan 

siapa yang menggunakan PC tersebut?  

Komputer tersebut adalah komputer 

Layanan Informasi Mandiri (LIM). Berisi 

aplikasi offline yang memuat profil singkat 

kantor Perwakilan BPKP DIY. Aplikasi ini 

diselenggarakan dalam rangka 

meningkatkan layanan Perwakilan BPKP 

DIY kepada publik, meskipun informasi 

yang tersaji dapat juga diakses melalui 

website sub domain Perwakilan BPKP DIY 

di www.bpkp.go.id/diy, namun �dak ada 

salahnya disediakan informasi mengenai 

Perwakilan BPKP DIY bagi tamu yang 

berkunjung langsung ke Kantor 

Perwakilan BPKP DIY .  

Ide penyediaan informasi mandiri untuk 

para tamu yang berkunjung ke Perwakilan 

BPKP DIY bukanlah ide baru. Sudah ada 

sejak tahun 2012.  Informasi yang 

ditampilkan pertama  dipampang di 

depan, berbeda dengan informasi yang 

tersaji saat ini.  Pada periode 

awal,informasi yang ditampilkan adalah 

informasi yang ada dalam aplikasi Paris 

Update. Yaitu  aplikasi yang  berfungsi 

sebagai gudang informasi yang ditujukan 

untuk seluruh pegawai Perwakilan BPKP 

DIY, seper� informasi mengenai 

pedoman, materi diklat, SDM, dll. Karena 

informasi tersebut lebih pas ditujukan 

bagi internal pegawai BPKP DIY, maka 

konten aplikasi LIM diubah sehingga 

kontennya seputar profil singkat Kantor 

Perwakilan BPKP DIY. Aplikasi LIM yang 

dibangun oleh �m dari Bidang P3A, baru 

diluncurkan di bulan Desember 2017. 

Selain mempermudah tamu juga menjadi 

nilai tambah dalam pemberian layanan 

informasi Perwakilan BPKP DIY  kepada 

publik. 

Aplikasi ini diharapkan akan terus dapat 

dikembangkan dengan informasi yang 

lebih lengkap, varia�f, dan up to date . 

-ros 
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Kalau ngomongin tentang diet, kayaknya nggak 
akan ada habisnya. Yang pertama perlu 
diluruskan adalah, diet �dak sama dengan 
penurunan berat badan semata. Diet seja�nya 
adalah pengaturan pola makan untuk mencapai 
keadaan ideal. Ar�nya, yang terlalu kurus bisa 
menaikkan berat badannya dan yang berlebih 
berat badan bisa melangsing. Kali ini kita bahas 
tentang beberapa metode diet populer, 
sejarahnya, plus minus dan efek�fitasnya. 
1. Diet Mayo 
Diet mayo ini dicetuskan pada tahun 2010 oleh 
para ahli Mayo Clinic. Bisa dibilang cara diet ini 
cukup singkat karena hanya memerlukan waktu 
13 hari. In� dari diet ini adalah makan tanpa 
garam. Lalu kenapa garam? garam adalah biang 
kerok yang bikin air tertahan dalam tubuh dan 
bikin berat badan kita berlebih. Tidak ada menu 
khusus selama 13 hari itu. Tapi ingat! Yang jelas 
harus tanpa garam sejumputpun. Kabarnya sih 
kalo disiplin, bisa turun 3-8 kg loh. Tapi efek 
sampingnya bisa bikin lemes karena garam dalam 
tubuh langsung ngedrop. Selain itu banyak yang 
kurang setuju dengan diet ini karena penurunan 
berat badan terjadi akibat jumlah air dalam 
tubuh turun dras�s. Jadi bukan lemaknya yang 
hilang. Ssst...ada yang udah nyoba diet mayo ini 
lo di kantor kita, dan setelah diinterogasi, diet 
mayo ini efek�f bikin jadwal makan jadi lebih 
teratur, Ya iyalah, pesen kateringan. Turun 

nggak? Entahlah.. hanya dia dan Tuhan yang tau. 
2. Diet General Motors 
Btw ini bukan nama bengkel yah. Diet ini cocok 
buat yang seneng instan-instan, karena cuma 
perlu waktu 7 hari. Penemu metode diet ini 
adalah perusahaan otomo�f asal Amerika, 
General Motor yang kemudian menerapkan pola 
diet ini untuk karyawannya.  Hanya dalam waktu 
singkat, diet ini diklaim bisa nurunin berat badan 
sampai 5 kg. In� adalah membuang lemak dan 
membuang (detoks) racun dalam tubuh. Menu 
se�ap harinya sudah ditentukan agar hasil bisa 
op�mal. Diet ini bisa diulang sebulan sekali. Efek 
nega�fnya? Badan bisa lemas karena kekurangan 
nutrisi, terutama protein. Ini karena makanan 
yang disantap memang dominan sayur dan buah. 
3. Diet Food Combining 
Inilah jenis diet yang memisah-misahkan jenis 
makanan satu dengan lainnya. Secara teori 
berhubungan dengan sifat asam basa yang 
terkandung dalam makanan. Prinsip utamanya 
ada 4, yaitu:1) Sebelum makan apapun, minum 
air jeruk nipis tanpa gula setelah bangun �dur; 2) 
Sampai jam 12 siang hanya boleh makan buah; 3) 
Karbohidrat dan protein �dak boleh dimakan 
bersamaan, karbohidrat boleh dimakan barengan 
sama sayur dan protein naba�, misalnya 
nasi+sayurasem+tempe goreng+sambel, 4). 
Berhen� makan sebelum jam 8 malam. Jangan 
lupa, perbanyak makan sayur terutama sayur 
mentah. Sebenarnya �dak ada yang salah dengan 
konsepnya, namun ada yang berpendapat bahwa 
tubuh manusia itu cerdas. Ar�nya, dia bisa 
menyesuaikan dan menyeimbangkan asam basa 
tubuh tanpa kita harus memilih-milih makanan. 
Efek�fitasnya? Seorang yang sudah mencoba diet 
ini mengaku kehilangan berat badan 4 kg dalam 
waktu 1 bulan. Sebuah angka yang masih masuk 
akal. Ada hari kita bisa makan bebas alias 
chea�ng day, yaitu seminggu sekali.  
4. Diet OCD 
Diet ini diperkenalkan oleh mantan tukang sulap, 
Deddy Corbuzier. Kita bisa lihat perubahan 
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bentuk badan penemu diet ini, awalnya agak tambun, 
sekarang nampak sixpack. In�nya adalah  jendela 
makan, kita boleh makan sesuka ha� hanya pada waktu 
tertentu. Di luar jendela makan, �dak boleh 
mengkonsumsi makanan apapun, hanya boleh minum 
air pu�h. Jendela makannya bervariasi, mulai dari 8 
jam, 6 jam, dan untuk yang sudah ahli cukup 4 jam saja.  
5. Diet Raw Food 
Diet ini sudah dipraktekkan oleh ar�s Sophie Navita. 
Raw food alias makanan mentah. Sayur dan buah, karna 
cukup berisiko kalau makan protein hewani mentah. 
Kenapa harus mentah? Karena menurut penganut diet 
ini, enzim yang terkandung dalam suatu bahan 
makanan akan hilang ke�ka sudah mengalami proses 
pemasakan, dengan kata lain makanannya udah nggak 
guna. Kalau belum bisa 100% makan makanan mentah, 
bisa dikombinasikan dengan makanan matang, asal 
proses pemasakannya seminimal mungkin. Cocok buat 
yang doyan lalapan. Lemak badan jelas berkurang, 
karena yang dimakan sayur buah aja.  
6. Diet Keto 
Ketogenik kalo versi secara umum, namun di Indonesia 
dipadukan dengan puasa sehingga disebut ketofastosis. 
Cara diet yang bisa dibilang nggak masuk akal, apalagi 
buat penderita kolesterol �nggi. Ini karena menu yang 
dimakan adalah 70% lemak. Selama ini, badan 
menggunakan karbo sebagai bahan bakar untuk 
dijadikan energi. Nah, dengan keto ini, bahan bakar 
didapat dari lemak yang ar�nya tumpukan lemak di 
badan bisa hilang. In�nya hindari makan karbo dan 
gula, pun gula dalam buah. Diet keto ini harus dilakukan 
seumur hidup, tanpa chea�ng day layaknya food 
combining. Sekali chea�ng, sistem dalam tubuh akan 
terganggu dan akan balik lagi menggunakan karbo 
sebagai bahan bakar. 
 
Nah, semua hal pas� punya plus minus, begitu pula 
dengan berbagai jenis diet di atas. Silakan pilih jenis 
diet yang paling sesuai. In� dari diet-diet tersebut 
adalah konsistensi, konsisten mengatur apa yang kita 
masukkan ke mulut kita. You are what you eat.  Dan 
yang jelas, sehat itu investasi, maka usahakanlah. 
Figh�ng!! 

-nee- 

A Poor Man in The Bar 

When I was having 
lunch at the bar near terminal, 
suddenly there was an old man 
crying. I came over to his table 
and asked “sorry sir, why are 
you crying?” “I have a wife at 
home, but she always wakes me 
up when I sleep in the morning 
and makes me breakfast every 
day.” He said. 

Then I con�nued to ask “then 
why are you crying?” He replied 
that his wife always made soup 
for lunch and a cup of hot coffee 
for him in the a�ernoon. 

With a li�le annoyed I asked him 
back “Then what is wrong with 
all of that, sir?” The old man 
replied that his wife always 
made his favorite dishes for 
dinner and always sang a song 
un�l he fell asleep. 

With a high tone I asked “then 
what is the problem? you should 
be grateful to have a good wife 
as yours!” “I do not remember 
where my house is” he replied. 

-ros 

 

I do not 
remember where 
my house is 
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Suatu hari, seorang anak dan ayahnya pergi 
bersama dengan menggunakan mobil. Ayahnya yang 
menyetir. Saat tiba di rel kereta api, mobil yang 
mereka tumpangi mendadak mati. Datang kereta 
dari sisi ayah (sisi kanan) dan terjadilah tabrakan 
itu. Sang ayah langsung meninggal di tempat, 
sedangkan anaknya menderita luka berat. Oleh 
warga sekitar langsung dibawa ke RS terdekat.. 
Tiba di RS, langsung masuk UGD. dokterpun 
datang untuk segera menangani pasiennya, yakni si 
anak tersebut. Ketika dokter itu melihat 
pasiennya, ia langsung berkata,"Lah, ini kan anak 
saya." Pertanyaannya…. Siapakah dokter 
tersebut??? 
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