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An idiom is a common word or phrase with a culturally understood meaning 
that differs from what its composite words' denotations would suggest; i.e. 
the words together have a meaning that is different from the dictionary 
definitions of the individual words. 

 

Learning to use common idioms and 

expressions will make your English 

sound more native, so it's a good idea 

to master some of these expressions. 

You can start by learning the very 

common English idioms, since these 

are the ones you'll encounter regu-

larly watching American movies or 

TV, or visiting the United States. 

When you've mastered those. None 

of the idioms on this page are unusual 

or old fashioned, so you can be confi-

dent using any of them with native 

English speakers from all English-

speaking countries. 

  
-EkoN 
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Beberapa waktu yang lalu kantor kita 

melaunching Kedai Kapustakan, bentuk 

Library Café (LC) ala Perwakilan BPKP 

DIY. LC mulai dikenalkan oleh BPKP 

Pusat sekitar satu tahun yang lalu, dan 

didorong untuk dibuka di perwakilan-

perwakilan. Apa sih sebenarnya LC itu? 

Apa tujuan mengubah konsep per-

pustakaan biasa menjadi LC? 

LC muncul dilatarbelakangi oleh terbit-

nya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Manajemen 

Pengetahuan (Knowledge Management). 

Nah… sudah pernah dengar kan? Yup. LC 

sebenarnya adalah bagian dari 

Knowledge Management System (KMS) 

yang telah lama dibangun di BPKP.  Buat 

yang sudah lupa, KMS adalah sistem 

yang biasanya berbasis teknologi infor-

masi yang digunakan untuk melakukan 

pengelolaan atas pengetahuan dalam 

se�ap tahapannya yaitu: 

1. Saat perolehan/akuisisi, yaitu proses 

perolehan ataupun pengembangan 

asset intelektual, termasuk pema-

haman personal, keahlian, pengala-

man dan relasi antar data. Semua 

data tersebut kemudian disimpan ke 

dalam data base pengetahuan or-

ganisasi. 

2. Berbagi pengetahuan, yaitu proses 

menyebarkan dan membuat penge-

tahuan tersedia untuk berbagai ka-

langan yang membutuhkan. Ben-

tuknya bias secara tradisional me-

lalui diskusi, maupun secara modern 

dengan memanfaatkan teknologi. 

3. Memanfaatkan pengetahuan, yaitu 

proses penggunaan pengetahuan di 

dalam organisasi termasuk di da-

lamnya proses pengembangan 

pengetahuan yang diperoleh. 

LC adalah sebuah inovasi mengubah per-

pustakaan (yang jaraaang ada 

pengunjungnya) menjadi sebuah tempat 

28 1 

Saos tomat, tentunya �dak asing lagi bagi kita. Berbagai masakan  
mengaplikasikan saos tomat supaya makin sedap disantap. Banyak 
merk saos tomat yang bisa dengan mudah kita peroleh di sekitar 
kita, mulai dari yang harganya murah sampai yang harganya luma-
yan mahal. Bagi sebagian kita, harga �dak menjadi masalah.  
Tetapi bagaimana dengan kualitasnya? Apakah bahan yang dipakai 
adalah tomat asli? Apakah bahan tambahannya sehat bagi 
kesehatan? Bagaimana dengan pewarna dan pengawetnya apakah 
foodgrade? Menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mulai 
memikirkan untuk konsumsi saos tomat sehat buatan sendiri.   
Pertama kita membuat pasta tomat. Yang harus disiapkan dalam 
membuat pasta tomat adalah tomat segar yang berkualitas. Tomat 
kita cuci sampai bersih, terakhir diguyur dengan air matang. Potong-
potong tomat dan masukkan dalam toples kaca yang telah dicuci 
dengan air mendidih. Tutup dengan cheese cloth atau kain kasa, un-
tuk menjaring kahm yang merupakan bakteri liar dalam fermentasi 
tomat. Dalam waktu kurang lebih 10 hari, tomat kita saring dan 
saringannya kita �riskan minimal 12 jam. Tarraaaa pasta tomat su-
dah siap. Mudah kaaan ? Satu kilogram tomat, menghasilkan pasta 
tomat kurang lebih 1,5 ons, tergantung jenis dan kualitas tomat yang 
digunakan. Pasta tomat siap disimpan dalam kulkas selama 2 tahun, 
atau bisa langsung diolah untuk membuat saos tomat. 
Untuk membuat saos tomat, rebus 2 bawang pu�h, bawang bombay 
dan tomat segar sampai empuk. Setelah dingin, blender sampai ha-
lus, rebus kembali dan tambahkan pasta tomat satu sendok makan 
serta bumbu yang lain yaitu garam, gula pasir dan cuka. Dengan ayaan, tambahkan guar-
gum sebagai pengental organik atau maizena yang telah diencerkan. Aduk aduk sampai 
matang dan cicipi rasanya. 
Pasta tomat juga bisa digunakan untuk membuat topping pasta. Caranya seper� terse-
but sebelumnya, tanpa cuka dan pengental. Bumbunya selain yang telah tersebut, tam-
bahkan basil dan oregano serta isian yang dikehendaki. 
Ayoooo berkreasi, memanfaatkan hasil pertanian yang sedang melimpah dan murah, 
agar badan sehat dan kantongpun aman.  

-SitSol 

SEKAPUR SIRIH 
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nongkrong dan ngopi dimana pengetahuan 

akan ditumbuhkembangkan dalam at-

mosfer yang menyenangkan. Selain menye-

diakan buku-buku, LC dijalankan dengan 

mengkolaborasikan Communi�es of Prac-

�ce (COP) dengan memanfaatkan sarana 

prasarana yang ada di kantor seper� per-

pustakaan dan KMS. Meskipun yang 

dibangun adalah suasana santai dan me-

nyenangkan, namun sharing session dan 

diskusi-diskusi yang dibangun di LC harus 

tetap dalam kerangka profesional dan ber-

tujuan akhir meningkatkan kinerja kantor 

kita. Jadi masih nyambung dengan kinerja 

loh ya. Bukan cuma ngobrol ngalor ngidul 

sambal ngupi-ngupi. Hi hi…  

Lalu apa hubungan antara KMS dan LC?  

Menurut Nonaka dan Takeuchi 

(1995), ada dua �pe penge-

tahuan yaitu pengetahuan ek-

splisit (explicit knowledge) dan 

pengetahuan implisit (tacit 

knowledge). Dalam PermenPAN-

RB Nomor 14 dijelaskan bahwa 

pengetahuan eksplisit adalah 

pengetahuan yang sudah 

diutarakan secara eksplisit dan 

tersedia dalam organisasi. 

Pengetahuan ini biasanya bersi-

fat terstruktur seper� data, in-

formasi, rekaman, dan file-file. 

Sedangkan pengetahuan tacit adalah 

pengetahuan yang masih tersimpan dalam 

seorang individu, baik berupa komponen 

kogni�f maupun teknis. 

Nah, masalahnya, pengetahuan eksplisit 

hanya merupakan 5% bagian dari kese-

luruhan pegetahuan yang ada dalam organ-

isasi. Bagian yang sangat besar adalah 

pengetahuan tacit dalam bentuk pengala-

man, pandangan, pemikiran, kompetensi 

seseorang. Disinilah LC hadir untuk mem-

beri ruang – khususnya bagi pengetahuan 

tacit – untuk dapat dibagi dan dimanfaat-

kan oleh individu lain. 

LC adalah salah satu sarana akuisisi penge-

tahuan, terutama yang berbentuk tacit 

knowledge. LC diharapkan menjadi gerbang 

dalam menciptakan value bagi aset intel-

ektual organisasi melalui kodifikasi. Proses 

lengkapnya bisa teman-teman lihat di gam-

bar berikut ini. 

 Sumber: Puslitbangwas 
 

Mengelola pengetahuan bukan hal yang 

baru di Perwakilan BPKP DIY. Apalagi kantor 

ini sudah tersohor sebagai perwakilan yang 
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Enggar Nas-

tanto Pria 

kelahiran Bo-

yolali 21 Juni 

1990 yang 

hobi jalan kaki 

ini sebe-

lumnya bertu-

gas di Perwakilan BPKP Provinsi Malu-

ku. 

 

Gadis Fithri Afi-

ana. Perempuan 

kelahiran Jaya-

pura 7 Februari 

1987 yang 

mempunyai hobi 

masak dan foto-

grafi ini sebe-

lumnya ber-

status sebagai pegawai di Perwakilan 

BPKP Provinsi Riau.  

 

Nga�ni adalah 

perempuan 

kelahiran Ban-

tul 4 April 1986 

yang hobi ber-

olah raga bulu 

tangkis. Sebe-

lumnya ia ber-

tugas di  Per-

wakilan BPKP 

Kalimantan Selatan. Ditunggu 

kiprahnya di BPKP DIY yaa... 

Antoni pria 
kelahiran 21 
Desember 
1959 tak 
asing lagi 
bagi warga 
BPKP DIY 
karena  
pernah ber-
status se-
bagai pega-

wai BPKP DIY yang mutasi ke Perwaki-
lan BPKP Sulawesi Tengah. Selamat 
bergabung kembali ke BPKP DIY sebe-
lum masa pensiun per 1 Januari  2020 
ya pak... 
 
 
Anggra Dewi 
Sekarningrum 
berasal dari 
Perwakilan 
BPKP Sulawesi 
Tengah. Ang-
gra sebe-
lumnya 
pernah men-
jadi pegawai 
��pan di Perwaklilan BPKP DIY dikare-
nakan bencana alam gempa bumi di 
Palu, Wanita kelahiran Sleman 22 Sep-
tember 1987 yang hobi nonton film ini 
sangat bersyukur bisa berkumpul 
dengan keluarga dan bisa bergabung 
dengan pegawai BPK DIY. 
 

-Win 



 Paris Mini Edisi III Tahun 2019 Paris Mini Edisi III Tahun 2019 3 

inova�f dan krea�f. Sudah hampir satu 

dasawarsa yang lalu BPKP DIY mengini-

siasi berbagai macam kegiatan dalam 

rangka mengembangkan pengetahuan.  

Mulai dari merevitalisasi perpustakaan, 

pembangunan KMS, pembuatan aplikasi 

Jogja Update, kewajiban berbagi penge-

tahuan melalui Panggung Kehormatan, 

dan sebagainya. Namun akhir-akhir ini 

semua geliat pengetahuan itu mulai 

melemah. Perpustakaan hanya dijadikan 

tempat ‘pelarian’, KMS �dak ada 

gaungnya lagi, Jogja Update jarang ada 

yang mengakses dan memanfaatkan, 

Panggung Kehormatan �dak pernah lagi 

diadakan. 

Semoga Kedai Kapustakan diresmikan 

bukan hanya sekedar ikut-ikutan kantor 

pusat atau perwakilan lain yang telah 

lebih dulu meresmikan LC nya. Sudahkah 

teman-teman melongok ke dalamnya? 

Perpustakaan kita di lantai 3 yang dulu 

berkesan dingin dan serius telah ber-

transformasi menjadi tempat yang ceria, 

nyaman, dan bahkan instagramable! Pa-

da kesempatan tertentu, tersedia coffee 

maker sak gelase yang siap mencerahkan 

mata dan menghangatkan perut. Tinggal 

pesan saja, kapan teman-teman akan 

mengadakan diskusi, PPM, rapat, FGD, 

Kedai Kapustakan siap menjadi tempat 

yang nyaman untuk ngumpul. Pengelola 

Kedai Kapustakan sendiri telah membuat 

da�ar agenda sharing session yang semo-

ga saja menarik dan bermanfaat menun-

jang pelaksanaan tugas seper� bagaima-

na menjadi super narasumber, bagaima-

na menumbuhkan minat menulis, kelas 

fotografi, dan sebagainya.  

Akhirnya, semoga Kedai Kapustakan 

dapat berkembang menjadi oase penge-

tahuan di kantor kita. Meskipun saat ini 

masih banyak tantangan yang 

menghadang seper� masih sangat ku-

rangnya buku koleksi, keterbatasan dana, 

dan �dak 

adanya 

person in 

charge 

yang 

benar-

benar full 

�me men-

gurusi, 

semoga 

Kedai Kepustakaan kita �dak layu sebe-

lum berkembang, lantas ma�. Aduh… 

jangan dong. Karena masih ada ‘si anak’ 

yang juga baru dilahirkan. Iya. Tengoklah 

ruangan bawah tangga di lobi depan. Di 

sanalah ‘si anak’ berada. Kedai 

Kapustakan Mini tempat kita bisa singgah 

untuk membaca buku atau sekedar 

duduk di sofa bulatnya yang empuuuk. 

Dengan penyempurnaan di sana sini, 

semoga dalam waktu dekat ruang bawah 

tangga itu bisa menjadi tempat yang nya-

man, senyaman induknya di lantai �ga.  
-4ita 
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Di Bulan Juli—Agustus 2019, Perwa-

kilan BPKP DI Yogyakarta kedatangan 

pegawai baru sebanyak 10 orang pega-

wai baik pegawai baru ataupun pega-

wai yang pulang lagi ke Jogja. Kenali 

mereka dari dekat yuk... 

Si� Akhrojah 

Mungkin bukan 

orang pertama yang 

menjadi Kasubag 

Umum perempuan 

di BPKP. Namun Bu 

Ojah yang lahir di 

Cirebon 19 Septem-

ber 1973 ini merupakan Kasubag 

Umum perempuan pertama di BPKP 

Jogja. Setelah menyelesaikan S2 UGM 

dan mendapat amanah sebagai Kasub-

bag PKP Wilayah Barat di Biro SDM, 

beliau akhirnya bisa berkiprah kembali 

di BPKP Jogja. 

Sasana Dwi Putra 

Alexander. Bapak 

kelahiran Semarang 

8 Maret 1964 yang 

biasa disapa Sasana 

ini merupakan 

wajah lama yang 

hadir lagi di BPKP 

Jogja. Sebelum akhirnya kembali men-

jabat sebagai Auditor Madya di BPKP 

Jogja, beliau adalah Kepala Bagian Tata 

Usaha di Perwakilan BPKP NTT. 

Prilia Dwi Utami 

atau yang biasa 

dipanggil Lia ini 

lahir di Bantul 

pada tanggal 3 

April 1986. Pe-

rempuan yang 

mempunyai hobi 

bersepeda ini 

sebelumnya bertugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Jambi. 

 

Dea 

Prames� 

atau Dea 

lahir di 

Surakarta  

tanggal 30 

Oktober 

1991. Bukan wajah baru karena sebe-

lumnya Dea adalah pegawai ��pan 

sementara dari Perwakilan BPKP 

Provinsi Papua Barat. Akhirnya bias 

mendapatkan SK Mutasi di Perwakilan 

BPKP Jogja ya Mbak. Selamat! 
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Siang itu, dalam perjalanananku ke 

Solo menggunakan Kereta Api 

Pramex di Stasiun Lempuyangan, 

tampak kesibukan di salah satu sudut 

stasiun. Terlihat beberapa petugas 

sedang memperbaiki salah satu 

gerbong pada rangkaian Kereta Api. 

Setelah sekian lama diperbaiki tern-

yata belum dapat diselesaikan tepat 

waktu, sementara rangkaian Kereta 

Api tersebut harus sudah berangkat 

pada jam yang telah ditentukan. 

Akhirnya, gerbong yang rusak dilepas 

dari rangakaian kereta api dan di�ng-

galkan serta digan� dengan gerbong 

lain yang masih bagus kondisinya. 

Dus, Kereta Api-pun berangkat meski 

terlambat beberapa jam sehingga 

merugikan penumpang sebagai kon-

sumen se�anya. Gerbong rusak tadi-

lah sebagai faktor penghambat Kere-

ta Api �dak dapat berangkat tepat 

waktu. 

Aku termenung, sebagai seorang peg-

awai negeri dengan bahasa kekinian 

abdi negara pelayan masyarakat, 

apakah aku juga menjadi faktor peng-

hambat rangkaian pekerjaan di kan-

tor? di masyarakat?, seberapa besar 

aku merugikan klien atau pihak lain?   

Sambil menunggu jam Kereta Api-ku 

berangkat, aku mencoba mencorat-

coret di kertas merunut kembali apa 

yang pernah aku baca dari buku-buku 

dan yang pernah aku dengar dari 

orang lain (untung masih ada yang 

nyantol..) dan kucoba kaitkan dengan 

diriku dan tugas sehari-hariku di kan-

tor agar �dak menjadi seper� 

‘gerbong kereta api rusak’. 

Coretanku begini,   

Pertama, masalah akan selalu ada 

karena sudah suratan (he.he..he). 

Itulah kenyataan bahwa hidup �dak 

selamanya lancar dan itu harus 

dihadapi dengan tenang, dicarikan 

masak Mie Jawa untuk para pejabat 

struktural dan lomba membuat gu-

nungan buah yang dilaksanakan secara 

bersamaan. Cukup seru dan 

mengundang gelak tawa saat melihat 

para struktural memilih bumbu, me-

ngolah, memasak, dan menyajikan Mie 

Jawa hasil kreasinya. Sementara itu 

proses menyusun gunungan buah pun 

tak kalah seru. Seluruh pegawai masing-

masing bidang/bagian bahu-membahu 

menata dan menghias gunungan dengan 

buah-buahan dan sayur-mayur pilihan. 

Hasilnya tak kalah indah dengan sentu-

han para profesional lho… 

Menjelang siang, seluruh rangkaian 

acara “Jumuwah Guyub” ditutup dengan 

makan soto bersama sambil mendengar-

kan pidato kenegaraan Presiden RI. 

Setelah itu dilaksanakan pengumuman 

pemenang lomba dan launching kanal 

resmi media sosial Perwakilan BPKP DIY. 

Beralamatkan di BPKP DIY (youtube) dan 

BPKP_DIY (Ig), Perwakilan BPKP DIY siap 

menyapa para sobat pengawasan di 

manapun berada dengan berbagai video 

pendek dan foto-foto kegiatan. 

Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 

Agustus 2019 dilaksanakan upacara 

peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74. 

Upacara yang dipimpin oleh Kepala Per-

wakilan berlangsung hikmat, dihadiri 

oleh seluruh pegawai dan beberapa 

tamu dari perwakilan lain. Setelah 

upacara selesai, dilakukan “Grebeg 

Gunungan”. Seluruh peserta upacara 

ramai memperebutkan gunungan buah 

dan sayur hasil lomba sehari sebe-

lumnya. Seru! 

Semoga kemeriahan HUT Kemerdekaan 

RI tahun ini mengalirkan kembali darah 

pejuang dalam diri seluruh pegawai, 

memberikan pompaan semangat untuk 

berbak� dan berkontribusi lebih baik 

kepada bangsa dan negara melalui Per-

wakilan BPKP DIY tercinta. Merdeka!  
 

-4ita 

 

RUBRIK TU 
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Bagi bangsa Indone-

sia tanggal 17 

Agustus adalah hari 

yang is�mewa dan 

bersejarah. Maka 

wajar jika seluruh 

masyarakat 

menyambutnya 

dengan berbagai 

acara. Ada yang 

mengadakan malam 

�rakatan, berbagai 

macam perlombaan, 

pentas seni, dan 

puncaknya adalah 

dengan 

melaksanakan upacara bendera 

peringatan de�k-de�k proklamasi ke-

merdekaan. 

Perwakilan BPKP DIY pun tak mau 

ke�nggalan. Sehari sebelum acara pun-

cak, pada hari Jumat (16/8) dil-

aksanakan acara “Jumuwah Guyub”, 

yang berisi berbagai macam lomba yang 

melibatkan para pejabat struktural dan 

seluruh pegawai. Diawali dengan senam 

pagi bersama, seluruh pegawai tampak 

bersemangat untuk mengiku� 

rangkaian perlombaan yang digawangi 

oleh Bagian Tata Usaha dan Bidang P3A. 

Perlombaan pertama adalah memasuk-

kan paku ke dalam botol secara bersa-

ma-sama. Tim dari enam bidang/bagian 

ditambah �m dari Dharma Wanita dan 

�m mahasiswa PKL diuji dalam konsen-

trasi dan komunikasi untuk menjadi 

yang paling cepat. Lomba kedua adalah 

mencari bola. Dalam permainan ini 

masing-masing �m beradu komunikasi 

dan strategi untuk mengumpulkan bola 

yang tersebar di halaman kantor. 

Lomba berikutnya adalah lomba me-
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jalan keluar dan yakin pas� selesai 

atau ada jalan keluarnya, termasuk 

ru�nitas pekerjaan. Berpikir posi�f 

sebagai pemicunya seper� ‘aku bisa’, 

‘pas� ada jalan keluar’, buang jauh-

jauh pikiran ‘aku �dak bisa’, ‘aku pas-

� �dak mampu’ karena pikiran ada-

lah pelopor!  Sebesar apapun masala-

hanya akan selesai juga jika kita ber-

sikap menyelesaikannya dan sekecil 

apapun masalahnya akan terus ada 

dan menghantui kita jika kita hanya 

bersikap diam. Aku tulis dalam core-

tanku kata KEYAKINAN. Alkisah, di 

suatu saat semua orang di kampung  

memutuskan untuk berdoa memo-

hon hujan. Pada hari itu semua orang 

berkumpul tetapi hanya ada satu 

anak lelaki yang datang dengan 

payung; itulah Keyakinan. 

 

Kedua, bekerja dan menambah wa-

wasan serta bergaul dengan baik. 

Ada kalanya, bahkan sering, apa yang 

aku lakukan mempunyai keterkaitan 

dengan apa yang dilakukan oleh 

orang lain (saling berhubungan). Da-

lam benakku, baik buruknya apa yang 

aku lakukan akan mempengaruhi 

hasil secara keseluruhan karena kita 

bekerjasama. Seingatku, (kata Wik-

ipedia) kerjasama dapat diar�kan 

sebagai sebuah pekerjaan/usaha 

yang dilakukan secara bersama-sama, 

untuk memperoleh tujuan bersama 

dan hasil yang dapat dinikma� bersa-

ma. Karena ingin bekerja dengan 

baik, pada kondisi tertentu, ungkapan 

‘Kalau bisa dikerjakan besok, men-

gapa harus dikerjakan sekarang’ per-

lu dibalik, ‘Kalau bisa dikerjakan 

sekarang, kenapa harus menunggu 

dikerjakan besok’. Menambah wawa-

san pen�ng dilakukan untuk 

mewujudkan bekerja dengan baik itu 

tadi. Sedangkan, karena kerjasama 

maka perlu bergaul dengan baik, 

dengan kata lain komunika�f. Bekerja 

dengan baik �dak hanya dari sisi kita 

(minimal) tetapi juga ikut memikirkan 

pekerjaan anggota kelompok yang 

lain. Bukan berar� berpikiran yang 

pen�ng pekerjaanku sudah beres, 

masa bodoh orang lain. Se�ap indi-

vidu dalam kelompok kerjasama mas-

ing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan.    

Over all, percaya bahwa baik bu-

ruknya benih yang kita sebar dengan 

proses yang kita lakukan itulah yang 

akan mempengaruhi hasil yang kita 

pe�k. Percaya bahwa input, proses 

JOGJA MILIK KITA 
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dan output saling memiliki keterkaitan. 

Yang terpen�ng, percaya bahwa baik 

atau buruk apa yang aku  lakukan akan 

berdampak baik atau buruk pada diri-

ku langsung maupun �dak langsung.  

Kali ini aku tulis dalam coretanku, 

PERCAYA DIRI, sebagaimana harus se-

per� rasa percaya diri seorang bayi 

berusia satu tahun, ke�ka Anda mem-

buangnya di udara (gak usah diprak-

tekkan, ngeri he..he..he), dia tertawa 

karena dia tahu Anda akan me-

nangkapnya, itulah percaya diri. 

Ke�ga, menjaga kesehatan,  tetap se-

mangat berak�fitas, disiplin dan 

berdoa serta ikhlas. ‘Gerbong Kereta 

Api rusak’ ada kemungkinan disebab-

kan kurangnya perawatan mesin-

mesinnya sehingga �dak bisa 

digunakan lagi. Demikian pula tubuh 

kita, kondisi badanku, perlu dijaga 

dengan olah raga, �dak makan ma-

kanan sembarangan, is�rahat yang 

cukup sehingga dapat berak�fitas 

dengan op�mal. Sementara, disiplin 

itu konsistensi. Konsisten untuk terus 

berkarya. Kadang aku merasa dige-

layu� perasaan malas (apalagi di tang-

gal-tanggal tua..). Kalau itu datang 

langsung aku teringat keluarga dan 

orang-orang di sekitarku. Bahwasanya 

aku bekerja untuk kebaikan mereka 

juga. Kealpaan yang aku kerjakan akan 

merugikan mereka, betapa dzalimnya 

aku...  

Sedangkan doa dan ikhlas itu keter-

kaitan niat kita dalam bekerja dengan 

sang Pencipta. Bahwa semua yang kita 

kerjakan juga niat karena ibadah dan 

pasrahkan hasilnya pada-Nya. 

Bukankah Dia berfirman “Tidak Aku 

ciptakan jin dan manusia kecuali hanya 

untuk beribadah kepada-Ku..”. Setelah 

gerbong kereta api yang mogok kita 

upayakan untuk perbaikan, hasilnya 

kembali pada-Nya apakah bisa jalan 

kembali atau di�nggal. Aku berharap 

yang terbaik dari-Nya. 

Pada bagian ini aku tulis kata HARA-

PAN. Sebagaimana se�ap malam kita 

pergi �dur, kita �dak punya jaminan 

untuk bangun hidup di pagi hari beri-

kutnya tapi masih kita membuat 

rencana untuk hari yang akan datang, 

itulah harapan. 

Ting...tung....lantunan pengumuman 

agar penumpang Kereta Api Pramex 

segera memasuki kereta mengakhiri 

corat-coretku...  kuendapkan dalam 

ha�: Keyakinan, Percaya Diri dan Hara-

pan dan akan kuaplikasikan. Semoga  

-Bai 

san jirigen (biasanya ukuran 5 liter). 

Hindari membeli minyak dalam kema-

san plas�k. Jirigen bisa digunakan 

ulang, atau bisa dijual ke tukang loak 

- Beli saus dan kecap dalam kemasan 

botol kaca. Jangan beli yang sasetan 

atau kemasan botol plas�k 

-  Beli Selai dalam kemasan botol kaca 

-  Berhen� makan mie instant walau itu 

berat, seper� rindunya Dylan 

- Kurangi menggunakan bumbu jadi/ 

kemasan sachet. Gunakan bumbu-

bumbu natural dari berbagai rempah-

rempah. 

- Belanja di pasar tradisional, warung 

sayur, atau alterna�f terdekat lainnya 

yang ada di rumah. Kurangi atau hin-

dari belanja di supermarket, karena di 

supermarket bahkan sayur dan buah 

sekalipun sudah dikemas plas�k. 

- Eliminasi peralatan mandi. Perha�kan 

alat mandi yang kita miliki di rumah, 

dan lihat berapa banyak yang sebe-

nernya jarang atau nggak pernah kita 

pakai dan akhirnya menjadi sampah. 

Mulai pilih seminimal mungkin 

peralatan mandi kita, sesuai kebu-

tuhan dan nggak berlebihan. Juga pilih 

peralatan mandi yang jumlah sam-

pahnya paling minim. Ingat, zerowaste 

is not recycling more, but less. Ini se-

jalan sih sama lifestyle minimalis yang 

juga lagi booming. Next �me kita ba-

has yaaa... 

-  Kurangi penggunaan pospak dan pem-

balut sekali pakai. Untuk pospak bisa 

pakai alterna�f cloth diaper, atau biar 

gampang..sekalian aja anaknya di-

toilet training. Hihi.. Untuk pembalut 

atau pantyliner sekali pakai, gan� 

dengan pembalut kain atau mens cup. 

 

LEVEL LANJUT 

8. DIY 

Bukan Daerah Is�mewa Yogyakarta ya, 

tapi Do It Yourself. Kalau sudah siap 

mengurangi sampah di level yang lebih 

lanjut, kita bisa mulai memenuhi 

berbagai kebutuhan rumah tangga 

dengan membuatnya sendiri. Semua hal 

bisa dibuat dari bahan-bahan natural, 

yang tentunya lebih alami, sehat, ramah 

di kantong, ramah lingkungan, dan 

membantu misi kita untuk mengurangi 

sampah. Membuat pasta gigi, sabun 

mandi, sampo, kebutuhan make up, 

hingga berbagai kebutuhan dapur. Ten-

tu butuh banyak trial dan error dalam 

melakukan tahapan ini, 
 

Ingat, zerowaste nggak bisa dicapai da-

lam waktu yang singkat. Apalagi se�ap 

orang beda-beda kan.. Nikma� aja 

semua prosesnya. Skep�s? Nggak papa. 

saya dulu juga gitu kok. Tapi pelan-pelan 

nggak ada salahnya ikut kampanye posi-

�f ini kan?  
-nee 
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Haloo...jumpa lagi dengan kegiatan 

bidang IPP, kali ini penulis akan 

mengajak teman-teman untuk 

mengenal lebih jauh tentang penu-

gasan reviu pengadaan tanah. Tapi 

kali ini khusus untuk pengadaan 

tanah yang akan digunakan dalam 

Proyek Nasional Strategis (PSN). 

Kenapa PSN? Kebetulan saja penu-

gasan yang berlangsung memang 

dalam rangka pelaksanaan PSN. 

 

Mengapa perlu dilakukan Reviu atas 

pengadaan tanah? 

Sebelum itu penulis akan bercerita 

tentang beberapa proses penga-

daan tanah untuk kepen�ngan 

umum. Pengadaan tanah untuk 

kepen�ngan umum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2012 dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam Peraturan Presiden Nomor 

71 tahun 2012. Secara khusus, pen-

gadaan tanah untuk pelaksanaan 

proyek strategis nasional diatur da-

lam Peraturan Presiden Nomor 102 

Tahun 2016, dan tata cara penda-

naan pengadaan tanah bagi proyek 

strategis nasional diatur dalam Per-

aturan Menteri Keuangan Nomor 

21/PMK.06/2017. Peraturan Presi-

den Nomor 102 Tahun 2016 dan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 

21/PMK.06/2017 menyatakan bah-

bertambah. Yey! 

3. Wadah Makanan 

Selalu selipkan wadah makanan kosong 

dalam tas, kemanapun kita pergi. Ke�ka 

�ba-�ba ingin jajan atau beli makanan di 

pinggir jalan atau dimanapun, nggak usah 

dibungkus pakai kemasan pembungkus, 

tapi pakai wadah yang udah kita bawa. 

Prak�s dan nggak nyampah. 

Kalau kebetulan lagi nggak bawa wadah 

makanan, sebaiknya pilih makan di tempat.  

4. Tolak Semua Alat Makan Plas�k 

Mulai dari sendok plas�k, garpu plas�k, 

gelas plas�k, sedotan plas�k, sampai 

sumpit sekali pakai. Hindari semua itu, dan 

pilih alat makan reusable yang bisa dipakai 

berulang-ulang. Sendok dan garpu stainless 

steel, gelas kaca, sedotan bambu atau 

stainless, dan sumpit yang reusable. Jika 

rumah makan atau restoran yang kita da-

tangi nggak menyediakan itu, inilah 

pen�ngnya untuk selalu mempersiapkan 

diri dengan alat makan pribadi.  

 

LEVEL MENENGAH 

Lakukan empat tahap awal di atas secara 

konsisten. Kalau sudah terbiasa, nggak 

akan sulit untuk memulai tahap zerowaste 

selanjutnya yang bakal lebih efek�f 

meminimalisir produksi sampah kita. 

5. Komposter 

Punya komposter sederhana adalah wajib 

buat yang ingin mengubah gaya hidup 

menjadi zerowaste. Bisa dengan keranjang 

takakura atau yang lebih simpel, bikin ju-

gangan di pojok taman kita. Dengan mem-

iliki komposter sederhana di rumah, kita 

nggak akan lagi membuang sampah dapur 

atau sampah organik ke tempat sampah. 

Dan serius, ini akan mengurangi 50 persen 

sampah yang biasa kita buang.  

6. Gan� Camilan Dengan Buah-Buahan 

Coba perha�kan rata-rata sampah yang 

ada di rumah kita, pas� didominasi dengan 

kemasan makanan. Bukan hal yang mudah 

untuk menghilangkan sampah kemasan 

makanan, karena bagaimanapun makanan 

adalah kebutuhan dan pada umumnya 

semua makanan dijual dengan kemasan. 

Tapi kita bisa menekan jumlah sampah ke-

masan dengan berhen� membeli snack 

atau makanan ringan. Kalau suka banget 

camilan, gan� dengan buah-buahan. Lebih 

sehat dan tentunya zerowaste. Jika sama 

sekali belum bisa terlepas dari camilan ke-

masan, kita bisa melakukannya secara ber-

tahap dengan membatasi durasi jajan ce-

milan se�ap bulannya. Alterna�f lain, kita 

bisa membeli camilan dengan kemasan 

besar atau camilan kiloan dengan memba-

wa wadah sendiri. 

7. Kemasan Minim sampah 

Kita beralih ke kebutuhan dapur. Siasa� 

produksi sampah dapur dengan membeli 

produk-produk kebutuhan dapur yang 

dikemas dalam kemasan yang ramah ling-

kungan: 

- Beli produk minyak goreng dalam kema-

RUBRIK  IPP 
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wa pengawasan pelaksanaan pe-

ngadaan tanah dalam rangka 

pelaksanaan proyek strategis na-

sional oleh kementerian/BUMN 

dilakukan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP). Nah, ini dia 

peraturan yang menjadi dasar 

munculnya penugasan reviu atas 

pengadaan tanah. Reviu ini dil-

aksanakan untuk pengawasan 

atas pembayaran gan� kerugian 

yang dibayar langsung oleh Lem-

baga Manajemen Aset Negara 

(LMAN) maupun yang dibayar 

dengan menggunakan dana ba-

dan usaha terlebih dahulu. 

 

Apa sih tujuan reviu tersebut? 

Untuk melaksanakan penugasan 

reviu ini, kita juga mempunyai 

pedoman yang diterbitkan oleh 

Depu� Bidang Pengawasan In-

stansi Pemerintah Bidang 

Perekonomian Dan Kemari�man 

Nomor Ped-3/D1/03/2018 ten-

tang Pedoman Pengawasan Pen-

gadaan Tanah Untuk Proyek Strat-

egis Nasional, sebenarnya kalau 

teman-teman mau baca pedoman 

tersebut, lengkap sudah tentang 

tujuan, batasan atau ruang ling-

kup sampai dengan langkah kerja 

yang di-lakukan  oleh �m reviu. 

Ok, untuk kali ini penulis sebutkan 

secara singkat saja ya. 

Tujuan reviu adalah untuk mem-

berikan keyakinan memadai atas 

nilai gan� kerugian pengadaan 

tanah kepada pihak yang berhak, 

proses pelaksanaan pengadaan 

tanah sejak tahap pelaksanaan 

pengadaan tanah sampai dengan 

penetapan penilaian gan� keru-

gian telah sesuai dengan perun-

dangan di bidang pengadaan 

tanah untuk kepen�ngan umum, 

dilakukan dalam rangka pelaksa-

naan PSN dan telah sesuai dengan 

rencana teknis pembangunan in-

frastruktur.  Maaf ternyata ,masih 

panjang juga ya..., ya karena 

tujuan itu memang harus jelas 

dan dimenger� oleh �m, supaya 

apa yang dikerjakan mempunyai 

arah. 

Sedangkan ruang lingkup reviu  

dilakukan pada proses pengadaan 

tanah sejak tahap pelaksanaan 

pengadaan tanah sampai dengan 

penetapan nilai gan� kerugian 

yang melipu� iden�fikasi dan in-

 Plas�k: 10-20 tahun 

 Sepatu kulit: 25-40 tahun 

 Kertas: 2-5 bulan 

 Botol kaca :1 juta tahun 

 Filter rokok: 10 tahun 

 Kaleng alumunium: 80-100 tahun 

 Buah/sayuran: 1-6 bulan 

 Botol plas�k: 450 tahun 

 Pembalut: 500-800 tahun 

 Popok sekali pakai: 250-500 tahun 

 Kain: 1-5 tahun 

 Steorofoam nggak bisa terurai oleh 

alam 

Dari data di atas kita harusnya mulai ber-

fikir kalau mau nyampah. Membayangkan 

bagaimana bumi kita beberapa puluh ta-

hun ke depan. Jangan-jangan sampah 

akan memenuhi lingkungan tempat �nggal 

kita. Laut isinya bukan ikan lagi, tapi sam-

pah botol plas�k. Gunung bukan cuma 

gunung berapi, tapi gunung sampah pos-

pak. Ngeriiii...  

Jadi sekarang, bagaimana memulai 

zerowaste? Kuncinya 5R: Refuse 

(menolak), Reduce (mengurangi), Reuse 

(menggunakan kembali), Recycle (daur 

ulang), dan Rot (membusukkan). Ke-

banyakan orang berpikir untuk mencapai 

zerowaste adalah dengan mendaur ulang 

sebanyak-banyaknya. Tetot! Yang bener 

sesuai urutan 5R di atas.  Nah, kita nggak 

perlu langsung ekstrim melakukan 

semuanya. Baiknya bertahap aja, asal kon-

sisten. Diku�p dengan perubahan dari 

website zerowasteadventures.com, yuk 

kita in�p �ps memulai zerowaste. 

 

LEVEL AWAL 

1. Tolak Air Minum Kemasan 

Tahap paling pertama yang bisa kita coba 

untuk memulai gaya hidup zerowaste ada-

lah menolak air minum dalam kemasan 

(AMDK) baik minuman botol plas�k mau-

pun kaleng. Sebagai gan�nya, bawa selalu 

botol minum sendiri. Kita bisa refil di kan-

tor, di rumah teman, atau dimanapun kita 

berada, asal bukan di kran kamar mandi 

yak. Konsisten lakukan ini se�ap hari, dan 

lama-lama kita akan terbiasa menahan 

godaan membeli minuman kemasan. Kalo 

kefefet kudu minum AMDK? Ya namanya 

kepepet, silakan aja, daripada dehidrasi. 

2. Tolak Kantong Plas�k 

Kalau sudah berhasil menolak AMDK dan 

selalu bawa botol minum sendiri, tahap 

selanjutnya adalah menolak kantong plas-

�k. Biasakan bawa kantong belanja 

sendiri, bisa dari kain atau dari anyaman-

anyaman. Se�ap kali belanja dimanapun, 

tolak kantong plas�k dari penjual dan ma-

sukkan belanjaan kita ke dalam kantong 

yang sudah kita bawa. 

Lakukan se�ap hari, se�ap kali belanja 

apapun. Sampai kita terbiasa, dan nggak 

malu lagi untuk bilang "Gak usah pake 

kantong plas�k mba," ke tukang 

jualannya. Lama kelamaan, kita akan sadar 

jumlah kantong plas�k di rumah nggak 
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ventarisasi, penetapan da�ar 

nomina�f dan peta bidang, 

penilaian gan� kerugian. 

Eh, tapi ada hal mendasar yang 

perlu diingat ya, yaitu bahwa reviu 

�dak dimaksudkan untuk menilai 

keabsahan buk� dan dokumen 

pendukung. Kebenaran dan ke-

absahan buk� dan dokumen pen-

dukung menjadi tanggung jawab 

Kementerian/Lembaga pelaksana 

pengadaan tanah. 
 

Apakah ada yang perlu dipelajari? 

Tentu!! Untuk persiapan penu-

gasan ini, �m �dak hanya mem-

baca pedoman saja. Banyak pera-

turan yang harus dibaca yaitu  

terkait dengan pengadaan tanah 

untuk kepen�ngan umum dan 

pengadaan tanah untuk pem-

bangunan proyek strategis nasion-

al, antara lain Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012, Perpres 71 

Tahun 2012 beserta peraturan 

perubahannya, Perka BPN nomor 

5 tahun 2012, Perpres 102 tahun 

2016, Peraturan Menteri Keu-

angan Nomor 21 Tahun 2017, Per-

aturan Kementerian Teknis terkait 

pengadaan tanah untuk pem-

bangunan PSN, dan peraturan 

terkait lainnya. Bahkan perlu 

sekali �m mempelajari dokumen 

perencanaan pengadaan tanah 

nya. 

 

Tips nya dong... 

Ehem...ehem..., �ps untuk penu-

gasan ini sih hanya satu, yaitu per-

lu stok kesabaran yang banyak

(he3x..). Itu karena �m harus teli� 

dalam membaca dokumen/berkas 

pengajuan gan� rugi satu per satu, 

apakah sudah lengkap dan me-

menuhi syarat. Padahal untuk 

pengadaan tanah tersebut bisa 

saja 5.000 berkas yang harus kita 

baca satu persatu… wow!!! 

 

Sampai disini ya cerita nya. Soal-

nya masih ada empat ribu lebih 

nih berkas yang harus dibaca. So 

ceritanya gak usah panjang-

panjang, buka berkasnya nan� gak 

kelar-kelar... 

Sampai jumpa pada cerita yang 

lainnya. 

 

-nik- 

Nggak ada yang nggak mungkin di 

dunia ini kawan. Seper� halnya 

kemungkinan kamu dan dia bersama, 

menuju pelaminan #eh 

#khususyangjomblo. 

Yuhu, beberapa tahun belakangan ada 

satu lifestyle yang cukup booming. Apa 

itu? Yak betul, zerowaste. Pertanyaann-

ya sekarang, how? 

Sebelum kesana, kita bahas dulu ya 

maksud dari bebas sampah alias 

zerowaste ini. Syudah siyap?? 

Dari wikipedia, maksud dari zerowaste 

atau bebas sampah adalah filosofi yang 

mendorong pendaurulangan sumber 

daya sehingga semua produk bisa 

digunakan kembali. Zerowaste 

menghindari penggunaan plas�k yang 

hanya digunakan sekali atau single use 

plas�c. Tujuannya jelas, biar nggak ada 

sampah yang perlu kita kirim ke Tem-

pat Pembuangan Sampah.  

Untuk ber-zerowaste ini emang agak 

berat ya kalau jaman sekarang. Coba 

bayangkan, hampir semua barang yang 

kita beli sudah dikemas, utamanya 

dengan kemasan plas�k. Sampo, 

sabun, detergen, cemilan-cemilan, 

bahkan sayur dan buah. Apalagi di su-

permarket yang self service gitu. Beli 

lombok seiprit diplas�k. Beli apel 2 biji 

diplas�k. Bahkan beli jahe seruas juga 

diplas�k. Niatnya mungkin biar higienis 

kali ya. Kalo yang udah dikemas dari 

supermarketnya bahkan nggak cuma 

plas�k, tapi juga kemasan sterofoam. 

Coba kita tengok waktu yang dibutuh-

kan bumi untuk mengurai sampah-

sampah itu, cekidot… 

 

SEPUTAR KITA 
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Pemberian Keterangan Ahli (PKA) 

adalah memberikan pendapat 

berdasarkan keahlian profesi auditor 

dalam suatu kasus �ndak pidana 

korupsi dan/atau perdata untuk 

membuat terang suatu kasus bagi 

Penyidik dan/atau Hakim. 

 

Selama ini PKA biasanya merupakan 

kelanjutan dari penugasan Penghi-

tungan Kerugian Keuangan Negara 

(PKKN). Namun begitu, sesuai dengan 

Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengeloaan 

Kegiatan Bidang Inves�gasi, dijelas-

kan bahwa PKA digolongkan dalam 

�ga jenis penugasan yaitu: 

 PKA sebagai kelanjutan penu-

gasan audit penghitungan keru-

gian keuangan negara 

 PKA yang dilakukan tanpa dida-

hului dengan penugasan audit, 

melainkan hanya memberikan 

pendapat secara keahlian dalam 

bidang akuntansi dan audi�ng 

atas suatu kasus/perkara  

 PKA tentang suatu kasus/perkara 

(tanpa mengemukakan pendapat-

nya), sehingga hakim sendiri yang 

akan mencocokkan perkara yang 

sedang diperiksa dengan ke-

terangan ahli 

RUBRIK  INV 
telah sesuai dengan peraturan yang berla-
ku, baik periode pengumpulan DUPAK, 
penilaiannya, maupun perolehan AK-nya. 
Masalah dimulai apabila diantara �m 
penilai angka kredit (ketua, wakil ketua, 
dan sekretaris) belum ada yang pernah 
mengiku� diklat penilaian angka kredit 
sebagai salah satu syarat �m penilai angka 
kredit. Jadi kalau diantara mereka belum 
pernah ada yang diklat, apakah kemudian 
angka kredit auditor di inspektorat yang 
dinilai menjadi �dak sah. Wah… 
Masalah berikutnya adalah ke�ka 
prosedur penilaian angka kredit �dak se-
penuhnya sesuai dengan ketentuan. Peri-
ode penilaian yang �dak sesuai adalah 
ke�ka ada penugasan yang dilaporkan 
terlambat atau mendahului. Untuk yang 
terlambat harus dikoreksi/dikurangi, se-
dangkan yang mendahului disarankan 
untuk dimasukkan dalam penilaian di peri-
ode berikutnya. Pada saat evaluasi 
penilainnya sendiri, bisa terjadi �m penilai 
keliru memberikan besaran nilai untuk 
masing-masing unsur baik pendidikan, 
pengawasan, pengembangan profesi, 
maupun penunjang.  

 Karir Pejabat Fungsional Auditor 
Evaluasi tahap ini paling menyita waktu 
dan perha�an. Evaluator harus mencer-
ma� karir masing-masing auditor dari awal 
pengangkatan sampai dengan sekarang. 
Apakah pendidikannya telah sesuai ke-
tentuan, apakah kenaikan pangkat/
jabatannya telah sesuai dengan perolehan 
angka kreditnya, dan apakah pemenuhan 
kelulusan ser�fikasi telah sesuai dengan 
jabatannya saat ini. Selain itu dievaluasi 
juga apakah pimpinan instansi telah mem-
berikan peringatan enam bulan sebe-
lumnya ke�ka auditor �dak memenuhi 
kecukupan angka kreditnya sebelum 

dibebaskan sementara.Diperha�kan juga 
apakah pemberhen�an dari Auditor telah 
dilaksanakan dan prosedurnya sesuai 
dengan ketentuan, serta memas�kan bah-
wa pembayaran tunjangan JFA telah 
diberhen�kan. 

 Lain-lain 
Hal lain-lain yang dievaluasi adalah calon 
auditor yang sudah memiliki ser�fikat au-
ditor dan telah bertugas sebagai auditor 
namun belum diajukan persetujuan teknis 
dari Kepala BPKP, auditor yang telah mem-
peroleh surat persetujuan teknis tapi be-
lum diangkat JFA, auditor yang telah me-
menuhi syarat naik jabatan tapi belum 
diusulkan pengangkatannya, CPNS auditor 
namun belum diangkat menjadi JFA,  
Satgas PKS di Inspektorat apakah telah 
menjalankan tugasnya dengan op�mal 
dalam rangka pengembangan profesi audi-
tor. 

Kendala dalam penugasan ini diantaranya 
arsip yang �dak lengkap. Penugasan me-
makan lebih banyak waktu karena harus 
mencari berkas yang �dak lengkap. Kendala 
ini muncul ke�ka mengevaluasi karir auditor 
yang membutuhkan berkas dari 
pengangkatan auditor sampai dengan saat 
evaluasi. Tingkat kesulitannya juga terasa 
karena banyaknya ketentuan tentang JFA 
yang harus dicerma� oleh evaluator supaya 
bisa memberikan rekomendasi perbaikan 
dengan tepat. 
Penugasan ini sangat dirasakan manfaatnya 
untuk mengingatkan kembali kepada In-
spektorat untuk menegakkan ketentuan-
ketentuan tentang JFA. Semoga kegiatan ini 
bisa mencapai tujuannya yaitu pengelolaan 
JFA yang lebih baik di Inspektorat Kabu-
paten/Kota. 

-@ni 
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Personil yang ditugaskan menjadi PKA 

adalah seseorang yang dianggap 

mampu dan kompeten untuk mem-

berikan keterangan ahli. Dalam hal 

PKA merupakan kelanjutan PKKN, per-

sonil yang ditunjuk biasanya bagian 

dari �m yang melaksanakan PKKN, 

antara lain Korwas, Dalnis, Ketua Tim, 

atau Anggota Tim. Personil ini ten-

tunya ahli karena kompetensinya un-

tuk memberikan keterangan 

mengenai kerugian keuangan negara 

yang dimuat dalam laporan PKKN. Na-

mun begitu, �dak semua  orang berani 

menjadi Pemberi Keterangan Ahli loh. 

Bukan karena �dak menguasai perma-

salahan, namun lebih disebabkan oleh 

faktor psikis/mental karena di penga-

dilan akan berhadapan dengan pen-

asehat hukum/pembela terdakwa, 

yang cenderung menyanggah dan me-

nyerang pemberi keterangan ahli. 

Serem …… 

Namun jangan khawa�r, banyak trik 

dan persiapan yang diajarkan senior-

senior agar kita percaya diri menjawab 

semua pertanyaan di persidangan 

nan�. 

 

Sebelum melaksanakan tugas PKA, 

ahli perlu mempersiapkan diri baik 

aspek teknis maupun non teknis: 

 Persiapan aspek teknis melipu� 

persiapan penguasaan materi 

dengan mempelajari dokumen-

dokumen seper� laporan PKKN, 

kertas kerja, riwayat penugasan, 

dan aturan-aturan penunjang/

terkait dengan materi PKA. Kuasai 

proses penugasan audit, proses 

terjadinya  kerugian keuangan 

negara, metode penghitungan 

kerugian keuangan negara yang 

digunakan serta jumlah kerugian 

keuangan negara. 

 Persiapan aspek non teknis meli-

pu� kesiapan aspek fisik dan men-

tal/psikis, yang dapat disiapkan 

dengan menyaksikan PKA di per-

sidangan, sharing pengalaman 

dengan teman yang pernah men-

jadi PKA, menyiapkan fisik dan 

banyak berdoa semoga diberi ke-

lancaran dalam bertugas. 

 

Ke�ka di pelaksanaan PKA di per-

sidangan, ahli harap memperha�kan 

gaya komunikasi baik verbal maupun 

non verbal, antara lain: 

 Berbicara dengan jelas dan dapat 

didengar 

 Menggunakan is�lah yang seder-

Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional 
Auditor (JFA) di Inspektorat merupakan 
penugasan pertama di Bidang P3A. Sebe-
lumnya evaluasi ini dilakukan oleh Pusat 
Pembinaan JFA. Mencerma� bagaimana 
Inspektorat mengelola JFA yang ada di 
Inspektorat sangatlah menarik. JFA bukan 
satu-satunya jabatan fungsional auditor 
yang ada di Inspektorat sehingga bagaima-
na Inspektorat mengelola JFA di samping 
pejabat fungsional lainnya, akan menun-
jukkan kemampuan Inspektorat mengop�-
malkan SDMnya. Sisi menarik lainnya, ka-
rena pada saat evaluasi dilakukan, �m 
banyak menerima curahan ha� dari para 
auditor. Serasa seper� orang tua yang 
menjadi tempat mengadu anak-anaknya 
he..he.. 
Apa saja yang dievaluasi? Berikut hal-hal 
yang dievaluasi dengan ceritanya masing-
masing. 

 Pengangkatan auditor (rekruitmen dan 
inpassing).  
Pengangkatan JFA harus dengan 
persetujuan teknis dari Kepala BPKP, SK 
pengangkatan dari Bupa�/Walikota �d-
ak boleh melebihi 12 bulan dari saat 
persetujuan teknis Kepala BPKP, dan 
untuk memas�kan apakah JFA telah 

menerima tunjangan sesuai ke-
tentuan. 
 Pelaksanaan pengawasan in-
tern.  
Evaluasi ini bertujuan untuk 
meyakinkan bahwa pelaksanaan 
pengawasan intern di APIP dil-
aksanakan oleh pegawai yang 
kompeten dan untuk meyakinkan 
bahwa  Auditor telah diperankan 
dalam penugasan sesuai dengan 
ser�fikat Auditor yang dimilikin-

ya. Masalah yang paling sering muncul 
adalah ke�ka auditor diperankan �dak 
sesuai dengan ser�fikat yang di-
pegangnya. Bisa terjadi auditor di-
perankan lebih �nggi juga lebih rendah 
dari ser�fikat keahliannya. Bahkan 
kemungkinan diperankan dua �ngkat di 
bawah/di atasnya. Penyebabnya karena 
inspektorat belum memiliki Auditor 
terser�fikasi dalam jumlah dan kompo-
sisi yang memadai.  Akibatnya pelaksa-
naan pengawasan intern dimungkinkan 
�dak memberikan hasil yang efek�f dan 
karir Auditor dapat terhambat bagi yang 
diperankan satu/dua �ngkat di bawah 
ser�fikat yang dimilikinya dalam se�ap 
penugasan pengawasan.  

 Penilaian Angka Kredit. 
Auditor punya kewajiban untuk 
melaporkan angka kredit se�ap semes-
ter, kemudian akan dinilai oleh �m yang 
memenuhi syarat sebagai penilai angka 
kredit. Tujuan evaluasi ini adalah untuk 
meyakinkan bahwa struktur organisasi 
penilaian angka kredit (termasuk pen-
gujian karya tulis ilmiah) telah dibentuk 
dan bekerja sesuai dengan ketentuan 
dan untuk meyakinkan bahwa perolehan 
dan penilaian angka kredit (AK) Auditor 

RUBRIK  P3A 
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hana dalam menjelaskan pen-

dapat 

 Memfokuskan jawaban hanya 

terhadap pertanyaan yang 

diberikan, �dak memberikan 

jawaban di luar konteks per-

tanyaan 

 Meminta pertanyaan diulang 

apabila dianggap kurang jelas 

 Bersikap tenang, �dak emo-

sional, dan �dak tergesa-gesa 

dalam menjawab pertanyaan 

 Bersikap jujur 

 Berterus terang apabila �dak 

mampu menjawab pertan-

yaan, �dak menebak atau 

memberikan jawaban speku-

la�f 

 Bersikap sopan dan berpenam-

pilan rapi 

 

Selama ini, ke�ka penulis 

menyaksikan temen-temen yang 

bertugas menjadi PKA, rata-rata 

berjalan dengan lancar. Memang 

ada beberapa yang terkesan me-

nyerang PKA, biasanya datang dari 

pe-nasehat hukum terdakwa. Na-

mun teman-teman rela�f bersikap 

tenang dan menjawab sesuai sub-

stansi permasalahan. 

Setelah selesai memberikan PKA, 

Ahli masih harus menyusun 

laporan terkait penugasan PKA. Oh 

ya, biasanya Ahli didampingi oleh 

Pendamping PKA. Pendamping PKA 

ini bertugas mencatat semua per-

tanyaan dan jawaban yang disam-

paikan dari awal hingga akhir pros-

es PKA di persidangan, dan selan-

jutnya dibuatkan kertas kerjanya. 

Atas dasar kertas kerja tersebut, 

Ahli menyusun laporan hasil PKA 

yang akurat, jelas, obyek�f, rele-

van, dan tepat waktu. 

 

Jadi semangat ya, jangan takut di-

tugaskan menjadi PKA. 

Seper� halnya ke�ka kita kuliah 

dulu, saat menyusun skripsi, tesis, 

atau disertasi. Yang akan ditan-

yakan penguji �dak jauh dari mate-

ri tulisan kita.  

 

Demikian juga dengan PKA, materi 

yang akan ditanyakan �dak akan 

jauh dari keahlian kita. Yakin bisa 

deh… 

 

-Nis@ 

ketepatan 

perencanaan 

serta realisasi 

pembangunan 

embung, pe-

manfaatan dan 

pemeliharaan 

embung, rea-

lisasi dan per-

tanggungjawaban swakelola serta 

hambatan pelaksanaan kegiatan yang 

dihadapi. Ruang lingkup evaluasi ada-

lah program penyediaan embung kecil 

dan bangunan penampung air lainnya 

di desa yang bersumber dari Dana 

Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 

dan mencakup persiapan, pelaksa-

naan, pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pelaporan. 

Penugasan ini menjadi salah satu 

penugasan yang menantang. Terba-

yang lokasi yang jauh, mendaki, panas 

terik, offroad, dan memerlukan kondi-

si fisik yang prima.  Semua itu tern-

yata terbuk� di lapangan. Lokasi em-

bung berada di perbukitan, sang surya 

mendampingi dengan se�a selama 

dilokasi. Ini yang namanya dijemur  

�dak kering tetapi tambah basah.  

Basah karena 

keringat. Tetapi 

itu semua ter-

bayar dengan 

tuntas. 

Pemandangan 

alam dari em-

bung yang ter-

letak di dataran 

�nggi sangat 

indah, sebanding dengan pengor-

banan untuk menuju lokasi. Semua 

kepenatan itu terbayarkan dengan 

lunas. Tidak heran jika desa yang 

memiliki embung mengembangkan 

potensi embung �dak hanya sebagai 

fungsi pengairan tetapi juga untuk 

pariwisata. 

Di Desa Wonosari Kecamatan Sadang 

Kabupaten Kebumen, pemanfaatan 

embung digunakan untuk pengairan 

kebun durian dengan sistem pipan-

isasi dan ada kran dimasing-masing 

kebun. Suatu cara pemanfaatan yang 

baik. Hanya sayangnya pada saat dil-

akukan evaluasi, durian belum siap 

panen karena duriannya baru sebesar 

bola tenis. Next �me evaluasi harus 

pada saat panen deh... 

- MYF 
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Kapabilitas? Lohhhh… ada juga ya di 

Bidang Akuntan Negara? Betul gaes…

Kapabilitas SPI BUMD/BUMD berbasis 

Internal Audit Capability Model 

(IACM), telah dikembangkan oleh The 

Ins�tute of Internal Auditor (The IIA). 

Dalam  rangka  mewujudkan  tata  

kelola  korporasi  yang  baik  dan  

akuntabel, Pemerintah telah menga-

manatkan  dalam UU Nomor  19 Ta-

hun 2003 tentang Badan Usaha  Milik  

Negara  (BUMN)  agar  seluruh  Direksi  

Badan  Usaha  Milik  Negara menye-

lenggarakan  kegiatan  internal  audit  

atas  keseluruhan  kegiatan  di  ma-

sing-masing  BUMN.  Selanjutnya,  

pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  

54  Tahun  2017 tentang  Badan  

Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dalam  

bagian  kedua  Pengawasan BUMD 

pasal 134 dinyatakan bahwa 

Pengawasan terhadap BUMD dil-

akukan untuk  menegakkan  Tata  Kel-

ola  Perusahaan  yang  Baik. 

Pengawasan tersebut dilakukan  oleh  

pengawasan  internal  dan 

pengawasan  eksternal. Dengan  tata  

kelola  perusahaan  yang  baik  akan  

mewujudkan  good  image dan good 

performance bagi korporasi yang ber-

sangkutan. 

Untuk  mendorong  percepatan  pen-

ingkatan  kualitas  tata  kelola korpo-

rasi yang bersih, efek�f dan ter-

percaya tersebut, Pemerintah  melalui 

Peraturan Menteri  Negara BUMN 

Nomor PER-01/MBU/2011  tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan  

yang  Baik  (Good  Corporate  Govern-

ance)  pada  Badan  Usaha  Milik 

Negara, Pasal 28 ayat (6) angka 6  me-

nyebutkan bahwa  “Direksi wajib 

menjaga dan mengevaluasi kualitas 

ak�vitas audit internal di perus-

ahaan”.  

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan 

audit internal, maka SPI BUMD/D per-

lu di�ngkatkan kapabilitasnya. Kapa-

bilitas SPI adalah kemampuan untuk 

melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan yang terdiri dari �ga un-

sur yang saling terkait yaitu Kapasitas, 

Kelembagaan dan Kompetensi Sum-

ber Daya Manusia (SDM) yang harus 

dimiliki SPI agar dapat mewujudkan 

peran SPI secara efek�f. 

Kapabilitas SPI BUMN/D diukur dari 

pemenuhan seluruh elemen yang 

16 13 

RUBRIK AN 

ini, diperlukan suatu solusi untuk me-

nanggulanginya. Salah satunya dengan 

penyediaan penampung air hujan atau 

embung untuk memenuhi kebutuhan 

air baku pertanian guna meningkatkan 

produksi pertanian. 

Untuk mewujudkan hal itu telah 

dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Penyediaan Embung Kecil dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya di 

Desa.  Dengan adanya Inpres ini adalah 

untuk memerintahkan kepada Pihak-

pihak terkait baik dari �ngkat pusat 

hingga daerah untuk mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

masing untuk melakukan penyiapan 

perencanaan penyediaan embung kecil 

dan bangunan penampung air lainnya 

yang bersumber dari dana desa. 

Embung desa adalah salah satu dari 

empat prioritas penggunaan dana desa 

yang ditegaskan Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Ter�nggal dan 

Transmigrasi yang ditegaskan oleh per-

aturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Prioritas Dana Desa 2018. Data 

kementerian Desa menyebut, dari total 

15 ribu desa prioritas pembangunan 

saat ini terdapat 7.440 desa yang san-

gat menbutuhkan pembangunan infra-

struktur air untuk mengairi area per-

sawahan dan perkebunan yang mereka 

miliki.  

Hanya dalam beberapa bulan prioritas 

ini digaungkan, sudah 628 embung yang 

terbangun di berbagai desa se-

Indonesia. Program ini juga mendapat 

dukungan kuat dari Kementerian Per-

tanian serta Pekerjaan Umum. 

BPKP juga mendapat mandat sesuai 

Inpres Nomor 1 Tahun 2018 tersebut 

untuk melakukan pengawasan intern 

atas tata kelola (governance) penye-

diaan embung kecil dan bangunan pen-

ampung air lainnya dan melakukan pen-

dampingan dalam pelaksanaan penye-

diaan embung kecil dan bangunan pen-

ampung air lainnya berdasarkan per-

mintaan dari Menteri Desa PDTT. Da-

lam pelaksanaannya BPKP dapat beker-

ja sama atau dibantu APIP KL Pemda 

sesuai dengan ketentuan dalam pera-

turan perundang-undangan. 

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 

berkesempatan melakukan evaluasi 

Program Penyediaan Embung Kecil dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya di 

Kabupaten Kebumen dan Kabupaten 

Klaten pada tahun 2018 dan 2019. 

Tujuannya adalah untuk memas�kan 
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melipu�: 

Elemen I adalah 

Peran dan Layanan  

SPI Korporasi 

Elemen II adalah 

Pengelolaan SDM 

Elemen III adalah 

Prak�k Profesional 

Elemen IV adalah 

Akuntabilitas dan 

Manajemen Kinerja 

Elemen V adalah Bu-

daya dan Hubungan 

Organisasi 

Elemen VI adalah 

Struktur Tata Kelola 

Jumlah KPA dan pernyataan yang harus dipenuhi pada masing-masing elemen 

sebagai berikut: 

Tahun 2018 Bidang 

Akuntan Negara baru 

melakukan Penilaian 

Kapabilitas SPI pada 

satu BUMD yaitu SPI 

PDAM Sleman. Hasil 

Penilaian Kapabilitas 

SPI PDAM Sleman 

menunjukkan berada 

pada Level I. Untuk 

meningkat menjadi 

Level II masih terdapat 

28 area yang masih perlu diperbaiki. Pada Tahun 2019, Bidang Akuntan Negara 

melaksanakan bimbingan teknik untuk meningkatkan kapabilitas SPI PDAM 

Sleman. Dengan adanya bimtek tersebut, diharapkan SPI PDAM Sleman dapat 

meningkatkan kapabilitasnya sehingga jika dilakukan evaluasi dapat meningkat 

menjadi Level II… 

Salam IACM! 
-AnaS 

Beberapa bulan ini terasa tetesan air 

hujan sangatlah langka. Hampir 

merata di seluruh wilayah Indonesia 

tersentuh  dahaga akan turunnya 

hujan. Pemandangan yang biasanya 

berwarna hijau mulai beralih menjadi 

coklat. Tidak hanya di wilayah data-

ran rendah bahkan sampai di 

pegunungan pun tak terhindarkan . 

Kering dan panas hawa yang biasa 

dijumpai sehari-hari. Biasanya bulan 

yang berakhiran “ber” adalah musim 

hujan tetapi itu sudah �dak terjadi 

lagi.  

Indonesia sebagai negara agraris, 

hampir sebagian besar rakyat meng-

gantungkan kehidupannya dari 

bercocok tanam.  Kebutuhan akan air 

sangat pen�ng untuk bercocok 

tanam. Tanpa air, bertani dan berke-

bun adalah hal yang  mustahil. Apala-

gi sebagian besar petani dan 

peladang kita masih bersifat tradi-

sional. Padi �dak akan tumbuh tanpa 

air, pohon cabai �dak akan tumbuh 

tanpa air, bahkan pohon duren juga 

akan ma� tanpa air. He he… 

Untuk menghadapi krisis air yang 

�dak dapat dihindari pada saat 

musim kemarau panjang seper� saat 

JUMLAH NOMOR JUMLAH NOMOR JUMLAH NOMOR JUMLAH NOMOR

ELEMEN I 9 1 - 9 10 10 - 19 5 20 - 24 6 25 - 30 30

ELEMEN II 12 1 - 12 20 13 - 32 14 33 - 46 9 47 - 55 55

ELEMEN III 13 1 - 13 17 14 - 30 4 31 - 34 9 35 - 43 43

ELEMEN IV 10 1 - 10 19 11 - 29 9 30 - 38 5 39 - 43 43

ELEMEN V 6 1 - 6 14 7 - 20 7 21 - 27 8 28 - 35 35

ELEMEN VI 8 1 - 8 13 9 - 21 8 22 - 29 5 30 - 34 34

58 93 47 42 240

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

PERNYATAAN

JUMLAH 
TOTAL

RUBRIK APD 
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melipu�: 

Elemen I adalah 
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SPI Korporasi 
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Pengelolaan SDM 

Elemen III adalah 

Prak�k Profesional 

Elemen IV adalah 

Akuntabilitas dan 

Manajemen Kinerja 

Elemen V adalah Bu-

daya dan Hubungan 

Organisasi 

Elemen VI adalah 

Struktur Tata Kelola 

Jumlah KPA dan pernyataan yang harus dipenuhi pada masing-masing elemen 
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Tahun 2018 Bidang 

Akuntan Negara baru 

melakukan Penilaian 

Kapabilitas SPI pada 

satu BUMD yaitu SPI 

PDAM Sleman. Hasil 

Penilaian Kapabilitas 

SPI PDAM Sleman 

menunjukkan berada 

pada Level I. Untuk 

meningkat menjadi 

Level II masih terdapat 

28 area yang masih perlu diperbaiki. Pada Tahun 2019, Bidang Akuntan Negara 

melaksanakan bimbingan teknik untuk meningkatkan kapabilitas SPI PDAM 

Sleman. Dengan adanya bimtek tersebut, diharapkan SPI PDAM Sleman dapat 

meningkatkan kapabilitasnya sehingga jika dilakukan evaluasi dapat meningkat 

menjadi Level II… 

Salam IACM! 
-AnaS 

Beberapa bulan ini terasa tetesan air 

hujan sangatlah langka. Hampir 

merata di seluruh wilayah Indonesia 

tersentuh  dahaga akan turunnya 

hujan. Pemandangan yang biasanya 

berwarna hijau mulai beralih menjadi 

coklat. Tidak hanya di wilayah data-

ran rendah bahkan sampai di 

pegunungan pun tak terhindarkan . 

Kering dan panas hawa yang biasa 

dijumpai sehari-hari. Biasanya bulan 

yang berakhiran “ber” adalah musim 

hujan tetapi itu sudah �dak terjadi 

lagi.  

Indonesia sebagai negara agraris, 

hampir sebagian besar rakyat meng-

gantungkan kehidupannya dari 

bercocok tanam.  Kebutuhan akan air 

sangat pen�ng untuk bercocok 

tanam. Tanpa air, bertani dan berke-

bun adalah hal yang  mustahil. Apala-

gi sebagian besar petani dan 

peladang kita masih bersifat tradi-

sional. Padi �dak akan tumbuh tanpa 

air, pohon cabai �dak akan tumbuh 

tanpa air, bahkan pohon duren juga 

akan ma� tanpa air. He he… 

Untuk menghadapi krisis air yang 

�dak dapat dihindari pada saat 

musim kemarau panjang seper� saat 

JUMLAH NOMOR JUMLAH NOMOR JUMLAH NOMOR JUMLAH NOMOR

ELEMEN I 9 1 - 9 10 10 - 19 5 20 - 24 6 25 - 30 30

ELEMEN II 12 1 - 12 20 13 - 32 14 33 - 46 9 47 - 55 55

ELEMEN III 13 1 - 13 17 14 - 30 4 31 - 34 9 35 - 43 43

ELEMEN IV 10 1 - 10 19 11 - 29 9 30 - 38 5 39 - 43 43

ELEMEN V 6 1 - 6 14 7 - 20 7 21 - 27 8 28 - 35 35

ELEMEN VI 8 1 - 8 13 9 - 21 8 22 - 29 5 30 - 34 34

58 93 47 42 240

LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

PERNYATAAN

JUMLAH 
TOTAL

RUBRIK APD 
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Kapabilitas? Lohhhh… ada juga ya di 

Bidang Akuntan Negara? Betul gaes…

Kapabilitas SPI BUMD/BUMD berbasis 

Internal Audit Capability Model 

(IACM), telah dikembangkan oleh The 

Ins�tute of Internal Auditor (The IIA). 

Dalam  rangka  mewujudkan  tata  

kelola  korporasi  yang  baik  dan  

akuntabel, Pemerintah telah menga-

manatkan  dalam UU Nomor  19 Ta-

hun 2003 tentang Badan Usaha  Milik  

Negara  (BUMN)  agar  seluruh  Direksi  

Badan  Usaha  Milik  Negara menye-

lenggarakan  kegiatan  internal  audit  

atas  keseluruhan  kegiatan  di  ma-

sing-masing  BUMN.  Selanjutnya,  

pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  

54  Tahun  2017 tentang  Badan  

Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dalam  

bagian  kedua  Pengawasan BUMD 

pasal 134 dinyatakan bahwa 

Pengawasan terhadap BUMD dil-

akukan untuk  menegakkan  Tata  Kel-

ola  Perusahaan  yang  Baik. 

Pengawasan tersebut dilakukan  oleh  

pengawasan  internal  dan 

pengawasan  eksternal. Dengan  tata  

kelola  perusahaan  yang  baik  akan  

mewujudkan  good  image dan good 

performance bagi korporasi yang ber-

sangkutan. 

Untuk  mendorong  percepatan  pen-

ingkatan  kualitas  tata  kelola korpo-

rasi yang bersih, efek�f dan ter-

percaya tersebut, Pemerintah  melalui 

Peraturan Menteri  Negara BUMN 

Nomor PER-01/MBU/2011  tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan  

yang  Baik  (Good  Corporate  Govern-

ance)  pada  Badan  Usaha  Milik 

Negara, Pasal 28 ayat (6) angka 6  me-

nyebutkan bahwa  “Direksi wajib 

menjaga dan mengevaluasi kualitas 

ak�vitas audit internal di perus-

ahaan”.  

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan 

audit internal, maka SPI BUMD/D per-

lu di�ngkatkan kapabilitasnya. Kapa-

bilitas SPI adalah kemampuan untuk 

melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan yang terdiri dari �ga un-

sur yang saling terkait yaitu Kapasitas, 

Kelembagaan dan Kompetensi Sum-

ber Daya Manusia (SDM) yang harus 

dimiliki SPI agar dapat mewujudkan 

peran SPI secara efek�f. 

Kapabilitas SPI BUMN/D diukur dari 

pemenuhan seluruh elemen yang 

16 13 

RUBRIK AN 

ini, diperlukan suatu solusi untuk me-

nanggulanginya. Salah satunya dengan 

penyediaan penampung air hujan atau 

embung untuk memenuhi kebutuhan 

air baku pertanian guna meningkatkan 

produksi pertanian. 

Untuk mewujudkan hal itu telah 

dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Penyediaan Embung Kecil dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya di 

Desa.  Dengan adanya Inpres ini adalah 

untuk memerintahkan kepada Pihak-

pihak terkait baik dari �ngkat pusat 

hingga daerah untuk mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

masing untuk melakukan penyiapan 

perencanaan penyediaan embung kecil 

dan bangunan penampung air lainnya 

yang bersumber dari dana desa. 

Embung desa adalah salah satu dari 

empat prioritas penggunaan dana desa 

yang ditegaskan Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Ter�nggal dan 

Transmigrasi yang ditegaskan oleh per-

aturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Prioritas Dana Desa 2018. Data 

kementerian Desa menyebut, dari total 

15 ribu desa prioritas pembangunan 

saat ini terdapat 7.440 desa yang san-

gat menbutuhkan pembangunan infra-

struktur air untuk mengairi area per-

sawahan dan perkebunan yang mereka 

miliki.  

Hanya dalam beberapa bulan prioritas 

ini digaungkan, sudah 628 embung yang 

terbangun di berbagai desa se-

Indonesia. Program ini juga mendapat 

dukungan kuat dari Kementerian Per-

tanian serta Pekerjaan Umum. 

BPKP juga mendapat mandat sesuai 

Inpres Nomor 1 Tahun 2018 tersebut 

untuk melakukan pengawasan intern 

atas tata kelola (governance) penye-

diaan embung kecil dan bangunan pen-

ampung air lainnya dan melakukan pen-

dampingan dalam pelaksanaan penye-

diaan embung kecil dan bangunan pen-

ampung air lainnya berdasarkan per-

mintaan dari Menteri Desa PDTT. Da-

lam pelaksanaannya BPKP dapat beker-

ja sama atau dibantu APIP KL Pemda 

sesuai dengan ketentuan dalam pera-

turan perundang-undangan. 

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 

berkesempatan melakukan evaluasi 

Program Penyediaan Embung Kecil dan 

Bangunan Penampung Air Lainnya di 

Kabupaten Kebumen dan Kabupaten 

Klaten pada tahun 2018 dan 2019. 

Tujuannya adalah untuk memas�kan 
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hana dalam menjelaskan pen-

dapat 

 Memfokuskan jawaban hanya 

terhadap pertanyaan yang 

diberikan, �dak memberikan 

jawaban di luar konteks per-

tanyaan 

 Meminta pertanyaan diulang 

apabila dianggap kurang jelas 

 Bersikap tenang, �dak emo-

sional, dan �dak tergesa-gesa 

dalam menjawab pertanyaan 

 Bersikap jujur 

 Berterus terang apabila �dak 

mampu menjawab pertan-

yaan, �dak menebak atau 

memberikan jawaban speku-

la�f 

 Bersikap sopan dan berpenam-

pilan rapi 

 

Selama ini, ke�ka penulis 

menyaksikan temen-temen yang 

bertugas menjadi PKA, rata-rata 

berjalan dengan lancar. Memang 

ada beberapa yang terkesan me-

nyerang PKA, biasanya datang dari 

pe-nasehat hukum terdakwa. Na-

mun teman-teman rela�f bersikap 

tenang dan menjawab sesuai sub-

stansi permasalahan. 

Setelah selesai memberikan PKA, 

Ahli masih harus menyusun 

laporan terkait penugasan PKA. Oh 

ya, biasanya Ahli didampingi oleh 

Pendamping PKA. Pendamping PKA 

ini bertugas mencatat semua per-

tanyaan dan jawaban yang disam-

paikan dari awal hingga akhir pros-

es PKA di persidangan, dan selan-

jutnya dibuatkan kertas kerjanya. 

Atas dasar kertas kerja tersebut, 

Ahli menyusun laporan hasil PKA 

yang akurat, jelas, obyek�f, rele-

van, dan tepat waktu. 

 

Jadi semangat ya, jangan takut di-

tugaskan menjadi PKA. 

Seper� halnya ke�ka kita kuliah 

dulu, saat menyusun skripsi, tesis, 

atau disertasi. Yang akan ditan-

yakan penguji �dak jauh dari mate-

ri tulisan kita.  

 

Demikian juga dengan PKA, materi 

yang akan ditanyakan �dak akan 

jauh dari keahlian kita. Yakin bisa 

deh… 

 

-Nis@ 

ketepatan 

perencanaan 

serta realisasi 

pembangunan 

embung, pe-

manfaatan dan 

pemeliharaan 

embung, rea-

lisasi dan per-

tanggungjawaban swakelola serta 

hambatan pelaksanaan kegiatan yang 

dihadapi. Ruang lingkup evaluasi ada-

lah program penyediaan embung kecil 

dan bangunan penampung air lainnya 

di desa yang bersumber dari Dana 

Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 

dan mencakup persiapan, pelaksa-

naan, pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pelaporan. 

Penugasan ini menjadi salah satu 

penugasan yang menantang. Terba-

yang lokasi yang jauh, mendaki, panas 

terik, offroad, dan memerlukan kondi-

si fisik yang prima.  Semua itu tern-

yata terbuk� di lapangan. Lokasi em-

bung berada di perbukitan, sang surya 

mendampingi dengan se�a selama 

dilokasi. Ini yang namanya dijemur  

�dak kering tetapi tambah basah.  

Basah karena 

keringat. Tetapi 

itu semua ter-

bayar dengan 

tuntas. 

Pemandangan 

alam dari em-

bung yang ter-

letak di dataran 

�nggi sangat 

indah, sebanding dengan pengor-

banan untuk menuju lokasi. Semua 

kepenatan itu terbayarkan dengan 

lunas. Tidak heran jika desa yang 

memiliki embung mengembangkan 

potensi embung �dak hanya sebagai 

fungsi pengairan tetapi juga untuk 

pariwisata. 

Di Desa Wonosari Kecamatan Sadang 

Kabupaten Kebumen, pemanfaatan 

embung digunakan untuk pengairan 

kebun durian dengan sistem pipan-

isasi dan ada kran dimasing-masing 

kebun. Suatu cara pemanfaatan yang 

baik. Hanya sayangnya pada saat dil-

akukan evaluasi, durian belum siap 

panen karena duriannya baru sebesar 

bola tenis. Next �me evaluasi harus 

pada saat panen deh... 

- MYF 
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Personil yang ditugaskan menjadi PKA 

adalah seseorang yang dianggap 

mampu dan kompeten untuk mem-

berikan keterangan ahli. Dalam hal 

PKA merupakan kelanjutan PKKN, per-

sonil yang ditunjuk biasanya bagian 

dari �m yang melaksanakan PKKN, 

antara lain Korwas, Dalnis, Ketua Tim, 

atau Anggota Tim. Personil ini ten-

tunya ahli karena kompetensinya un-

tuk memberikan keterangan 

mengenai kerugian keuangan negara 

yang dimuat dalam laporan PKKN. Na-

mun begitu, �dak semua  orang berani 

menjadi Pemberi Keterangan Ahli loh. 

Bukan karena �dak menguasai perma-

salahan, namun lebih disebabkan oleh 

faktor psikis/mental karena di penga-

dilan akan berhadapan dengan pen-

asehat hukum/pembela terdakwa, 

yang cenderung menyanggah dan me-

nyerang pemberi keterangan ahli. 

Serem …… 

Namun jangan khawa�r, banyak trik 

dan persiapan yang diajarkan senior-

senior agar kita percaya diri menjawab 

semua pertanyaan di persidangan 

nan�. 

 

Sebelum melaksanakan tugas PKA, 

ahli perlu mempersiapkan diri baik 

aspek teknis maupun non teknis: 

 Persiapan aspek teknis melipu� 

persiapan penguasaan materi 

dengan mempelajari dokumen-

dokumen seper� laporan PKKN, 

kertas kerja, riwayat penugasan, 

dan aturan-aturan penunjang/

terkait dengan materi PKA. Kuasai 

proses penugasan audit, proses 

terjadinya  kerugian keuangan 

negara, metode penghitungan 

kerugian keuangan negara yang 

digunakan serta jumlah kerugian 

keuangan negara. 

 Persiapan aspek non teknis meli-

pu� kesiapan aspek fisik dan men-

tal/psikis, yang dapat disiapkan 

dengan menyaksikan PKA di per-

sidangan, sharing pengalaman 

dengan teman yang pernah men-

jadi PKA, menyiapkan fisik dan 

banyak berdoa semoga diberi ke-

lancaran dalam bertugas. 

 

Ke�ka di pelaksanaan PKA di per-

sidangan, ahli harap memperha�kan 

gaya komunikasi baik verbal maupun 

non verbal, antara lain: 

 Berbicara dengan jelas dan dapat 

didengar 

 Menggunakan is�lah yang seder-

Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional 
Auditor (JFA) di Inspektorat merupakan 
penugasan pertama di Bidang P3A. Sebe-
lumnya evaluasi ini dilakukan oleh Pusat 
Pembinaan JFA. Mencerma� bagaimana 
Inspektorat mengelola JFA yang ada di 
Inspektorat sangatlah menarik. JFA bukan 
satu-satunya jabatan fungsional auditor 
yang ada di Inspektorat sehingga bagaima-
na Inspektorat mengelola JFA di samping 
pejabat fungsional lainnya, akan menun-
jukkan kemampuan Inspektorat mengop�-
malkan SDMnya. Sisi menarik lainnya, ka-
rena pada saat evaluasi dilakukan, �m 
banyak menerima curahan ha� dari para 
auditor. Serasa seper� orang tua yang 
menjadi tempat mengadu anak-anaknya 
he..he.. 
Apa saja yang dievaluasi? Berikut hal-hal 
yang dievaluasi dengan ceritanya masing-
masing. 

 Pengangkatan auditor (rekruitmen dan 
inpassing).  
Pengangkatan JFA harus dengan 
persetujuan teknis dari Kepala BPKP, SK 
pengangkatan dari Bupa�/Walikota �d-
ak boleh melebihi 12 bulan dari saat 
persetujuan teknis Kepala BPKP, dan 
untuk memas�kan apakah JFA telah 

menerima tunjangan sesuai ke-
tentuan. 
 Pelaksanaan pengawasan in-
tern.  
Evaluasi ini bertujuan untuk 
meyakinkan bahwa pelaksanaan 
pengawasan intern di APIP dil-
aksanakan oleh pegawai yang 
kompeten dan untuk meyakinkan 
bahwa  Auditor telah diperankan 
dalam penugasan sesuai dengan 
ser�fikat Auditor yang dimilikin-

ya. Masalah yang paling sering muncul 
adalah ke�ka auditor diperankan �dak 
sesuai dengan ser�fikat yang di-
pegangnya. Bisa terjadi auditor di-
perankan lebih �nggi juga lebih rendah 
dari ser�fikat keahliannya. Bahkan 
kemungkinan diperankan dua �ngkat di 
bawah/di atasnya. Penyebabnya karena 
inspektorat belum memiliki Auditor 
terser�fikasi dalam jumlah dan kompo-
sisi yang memadai.  Akibatnya pelaksa-
naan pengawasan intern dimungkinkan 
�dak memberikan hasil yang efek�f dan 
karir Auditor dapat terhambat bagi yang 
diperankan satu/dua �ngkat di bawah 
ser�fikat yang dimilikinya dalam se�ap 
penugasan pengawasan.  

 Penilaian Angka Kredit. 
Auditor punya kewajiban untuk 
melaporkan angka kredit se�ap semes-
ter, kemudian akan dinilai oleh �m yang 
memenuhi syarat sebagai penilai angka 
kredit. Tujuan evaluasi ini adalah untuk 
meyakinkan bahwa struktur organisasi 
penilaian angka kredit (termasuk pen-
gujian karya tulis ilmiah) telah dibentuk 
dan bekerja sesuai dengan ketentuan 
dan untuk meyakinkan bahwa perolehan 
dan penilaian angka kredit (AK) Auditor 

RUBRIK  P3A 
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Pemberian Keterangan Ahli (PKA) 

adalah memberikan pendapat 

berdasarkan keahlian profesi auditor 

dalam suatu kasus �ndak pidana 

korupsi dan/atau perdata untuk 

membuat terang suatu kasus bagi 

Penyidik dan/atau Hakim. 

 

Selama ini PKA biasanya merupakan 

kelanjutan dari penugasan Penghi-

tungan Kerugian Keuangan Negara 

(PKKN). Namun begitu, sesuai dengan 

Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengeloaan 

Kegiatan Bidang Inves�gasi, dijelas-

kan bahwa PKA digolongkan dalam 

�ga jenis penugasan yaitu: 

 PKA sebagai kelanjutan penu-

gasan audit penghitungan keru-

gian keuangan negara 

 PKA yang dilakukan tanpa dida-

hului dengan penugasan audit, 

melainkan hanya memberikan 

pendapat secara keahlian dalam 

bidang akuntansi dan audi�ng 

atas suatu kasus/perkara  

 PKA tentang suatu kasus/perkara 

(tanpa mengemukakan pendapat-

nya), sehingga hakim sendiri yang 

akan mencocokkan perkara yang 

sedang diperiksa dengan ke-

terangan ahli 

RUBRIK  INV 
telah sesuai dengan peraturan yang berla-
ku, baik periode pengumpulan DUPAK, 
penilaiannya, maupun perolehan AK-nya. 
Masalah dimulai apabila diantara �m 
penilai angka kredit (ketua, wakil ketua, 
dan sekretaris) belum ada yang pernah 
mengiku� diklat penilaian angka kredit 
sebagai salah satu syarat �m penilai angka 
kredit. Jadi kalau diantara mereka belum 
pernah ada yang diklat, apakah kemudian 
angka kredit auditor di inspektorat yang 
dinilai menjadi �dak sah. Wah… 
Masalah berikutnya adalah ke�ka 
prosedur penilaian angka kredit �dak se-
penuhnya sesuai dengan ketentuan. Peri-
ode penilaian yang �dak sesuai adalah 
ke�ka ada penugasan yang dilaporkan 
terlambat atau mendahului. Untuk yang 
terlambat harus dikoreksi/dikurangi, se-
dangkan yang mendahului disarankan 
untuk dimasukkan dalam penilaian di peri-
ode berikutnya. Pada saat evaluasi 
penilainnya sendiri, bisa terjadi �m penilai 
keliru memberikan besaran nilai untuk 
masing-masing unsur baik pendidikan, 
pengawasan, pengembangan profesi, 
maupun penunjang.  

 Karir Pejabat Fungsional Auditor 
Evaluasi tahap ini paling menyita waktu 
dan perha�an. Evaluator harus mencer-
ma� karir masing-masing auditor dari awal 
pengangkatan sampai dengan sekarang. 
Apakah pendidikannya telah sesuai ke-
tentuan, apakah kenaikan pangkat/
jabatannya telah sesuai dengan perolehan 
angka kreditnya, dan apakah pemenuhan 
kelulusan ser�fikasi telah sesuai dengan 
jabatannya saat ini. Selain itu dievaluasi 
juga apakah pimpinan instansi telah mem-
berikan peringatan enam bulan sebe-
lumnya ke�ka auditor �dak memenuhi 
kecukupan angka kreditnya sebelum 

dibebaskan sementara.Diperha�kan juga 
apakah pemberhen�an dari Auditor telah 
dilaksanakan dan prosedurnya sesuai 
dengan ketentuan, serta memas�kan bah-
wa pembayaran tunjangan JFA telah 
diberhen�kan. 

 Lain-lain 
Hal lain-lain yang dievaluasi adalah calon 
auditor yang sudah memiliki ser�fikat au-
ditor dan telah bertugas sebagai auditor 
namun belum diajukan persetujuan teknis 
dari Kepala BPKP, auditor yang telah mem-
peroleh surat persetujuan teknis tapi be-
lum diangkat JFA, auditor yang telah me-
menuhi syarat naik jabatan tapi belum 
diusulkan pengangkatannya, CPNS auditor 
namun belum diangkat menjadi JFA,  
Satgas PKS di Inspektorat apakah telah 
menjalankan tugasnya dengan op�mal 
dalam rangka pengembangan profesi audi-
tor. 

Kendala dalam penugasan ini diantaranya 
arsip yang �dak lengkap. Penugasan me-
makan lebih banyak waktu karena harus 
mencari berkas yang �dak lengkap. Kendala 
ini muncul ke�ka mengevaluasi karir auditor 
yang membutuhkan berkas dari 
pengangkatan auditor sampai dengan saat 
evaluasi. Tingkat kesulitannya juga terasa 
karena banyaknya ketentuan tentang JFA 
yang harus dicerma� oleh evaluator supaya 
bisa memberikan rekomendasi perbaikan 
dengan tepat. 
Penugasan ini sangat dirasakan manfaatnya 
untuk mengingatkan kembali kepada In-
spektorat untuk menegakkan ketentuan-
ketentuan tentang JFA. Semoga kegiatan ini 
bisa mencapai tujuannya yaitu pengelolaan 
JFA yang lebih baik di Inspektorat Kabu-
paten/Kota. 

-@ni 
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ventarisasi, penetapan da�ar 

nomina�f dan peta bidang, 

penilaian gan� kerugian. 

Eh, tapi ada hal mendasar yang 

perlu diingat ya, yaitu bahwa reviu 

�dak dimaksudkan untuk menilai 

keabsahan buk� dan dokumen 

pendukung. Kebenaran dan ke-

absahan buk� dan dokumen pen-

dukung menjadi tanggung jawab 

Kementerian/Lembaga pelaksana 

pengadaan tanah. 
 

Apakah ada yang perlu dipelajari? 

Tentu!! Untuk persiapan penu-

gasan ini, �m �dak hanya mem-

baca pedoman saja. Banyak pera-

turan yang harus dibaca yaitu  

terkait dengan pengadaan tanah 

untuk kepen�ngan umum dan 

pengadaan tanah untuk pem-

bangunan proyek strategis nasion-

al, antara lain Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012, Perpres 71 

Tahun 2012 beserta peraturan 

perubahannya, Perka BPN nomor 

5 tahun 2012, Perpres 102 tahun 

2016, Peraturan Menteri Keu-

angan Nomor 21 Tahun 2017, Per-

aturan Kementerian Teknis terkait 

pengadaan tanah untuk pem-

bangunan PSN, dan peraturan 

terkait lainnya. Bahkan perlu 

sekali �m mempelajari dokumen 

perencanaan pengadaan tanah 

nya. 

 

Tips nya dong... 

Ehem...ehem..., �ps untuk penu-

gasan ini sih hanya satu, yaitu per-

lu stok kesabaran yang banyak

(he3x..). Itu karena �m harus teli� 

dalam membaca dokumen/berkas 

pengajuan gan� rugi satu per satu, 

apakah sudah lengkap dan me-

menuhi syarat. Padahal untuk 

pengadaan tanah tersebut bisa 

saja 5.000 berkas yang harus kita 

baca satu persatu… wow!!! 

 

Sampai disini ya cerita nya. Soal-

nya masih ada empat ribu lebih 

nih berkas yang harus dibaca. So 

ceritanya gak usah panjang-

panjang, buka berkasnya nan� gak 

kelar-kelar... 

Sampai jumpa pada cerita yang 

lainnya. 

 

-nik- 

Nggak ada yang nggak mungkin di 

dunia ini kawan. Seper� halnya 

kemungkinan kamu dan dia bersama, 

menuju pelaminan #eh 

#khususyangjomblo. 

Yuhu, beberapa tahun belakangan ada 

satu lifestyle yang cukup booming. Apa 

itu? Yak betul, zerowaste. Pertanyaann-

ya sekarang, how? 

Sebelum kesana, kita bahas dulu ya 

maksud dari bebas sampah alias 

zerowaste ini. Syudah siyap?? 

Dari wikipedia, maksud dari zerowaste 

atau bebas sampah adalah filosofi yang 

mendorong pendaurulangan sumber 

daya sehingga semua produk bisa 

digunakan kembali. Zerowaste 

menghindari penggunaan plas�k yang 

hanya digunakan sekali atau single use 

plas�c. Tujuannya jelas, biar nggak ada 

sampah yang perlu kita kirim ke Tem-

pat Pembuangan Sampah.  

Untuk ber-zerowaste ini emang agak 

berat ya kalau jaman sekarang. Coba 

bayangkan, hampir semua barang yang 

kita beli sudah dikemas, utamanya 

dengan kemasan plas�k. Sampo, 

sabun, detergen, cemilan-cemilan, 

bahkan sayur dan buah. Apalagi di su-

permarket yang self service gitu. Beli 

lombok seiprit diplas�k. Beli apel 2 biji 

diplas�k. Bahkan beli jahe seruas juga 

diplas�k. Niatnya mungkin biar higienis 

kali ya. Kalo yang udah dikemas dari 

supermarketnya bahkan nggak cuma 

plas�k, tapi juga kemasan sterofoam. 

Coba kita tengok waktu yang dibutuh-

kan bumi untuk mengurai sampah-

sampah itu, cekidot… 

 

SEPUTAR KITA 
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wa pengawasan pelaksanaan pe-

ngadaan tanah dalam rangka 

pelaksanaan proyek strategis na-

sional oleh kementerian/BUMN 

dilakukan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP). Nah, ini dia 

peraturan yang menjadi dasar 

munculnya penugasan reviu atas 

pengadaan tanah. Reviu ini dil-

aksanakan untuk pengawasan 

atas pembayaran gan� kerugian 

yang dibayar langsung oleh Lem-

baga Manajemen Aset Negara 

(LMAN) maupun yang dibayar 

dengan menggunakan dana ba-

dan usaha terlebih dahulu. 

 

Apa sih tujuan reviu tersebut? 

Untuk melaksanakan penugasan 

reviu ini, kita juga mempunyai 

pedoman yang diterbitkan oleh 

Depu� Bidang Pengawasan In-

stansi Pemerintah Bidang 

Perekonomian Dan Kemari�man 

Nomor Ped-3/D1/03/2018 ten-

tang Pedoman Pengawasan Pen-

gadaan Tanah Untuk Proyek Strat-

egis Nasional, sebenarnya kalau 

teman-teman mau baca pedoman 

tersebut, lengkap sudah tentang 

tujuan, batasan atau ruang ling-

kup sampai dengan langkah kerja 

yang di-lakukan  oleh �m reviu. 

Ok, untuk kali ini penulis sebutkan 

secara singkat saja ya. 

Tujuan reviu adalah untuk mem-

berikan keyakinan memadai atas 

nilai gan� kerugian pengadaan 

tanah kepada pihak yang berhak, 

proses pelaksanaan pengadaan 

tanah sejak tahap pelaksanaan 

pengadaan tanah sampai dengan 

penetapan penilaian gan� keru-

gian telah sesuai dengan perun-

dangan di bidang pengadaan 

tanah untuk kepen�ngan umum, 

dilakukan dalam rangka pelaksa-

naan PSN dan telah sesuai dengan 

rencana teknis pembangunan in-

frastruktur.  Maaf ternyata ,masih 

panjang juga ya..., ya karena 

tujuan itu memang harus jelas 

dan dimenger� oleh �m, supaya 

apa yang dikerjakan mempunyai 

arah. 

Sedangkan ruang lingkup reviu  

dilakukan pada proses pengadaan 

tanah sejak tahap pelaksanaan 

pengadaan tanah sampai dengan 

penetapan nilai gan� kerugian 

yang melipu� iden�fikasi dan in-

 Plas�k: 10-20 tahun 

 Sepatu kulit: 25-40 tahun 

 Kertas: 2-5 bulan 

 Botol kaca :1 juta tahun 

 Filter rokok: 10 tahun 

 Kaleng alumunium: 80-100 tahun 

 Buah/sayuran: 1-6 bulan 

 Botol plas�k: 450 tahun 

 Pembalut: 500-800 tahun 

 Popok sekali pakai: 250-500 tahun 

 Kain: 1-5 tahun 

 Steorofoam nggak bisa terurai oleh 

alam 

Dari data di atas kita harusnya mulai ber-

fikir kalau mau nyampah. Membayangkan 

bagaimana bumi kita beberapa puluh ta-

hun ke depan. Jangan-jangan sampah 

akan memenuhi lingkungan tempat �nggal 

kita. Laut isinya bukan ikan lagi, tapi sam-

pah botol plas�k. Gunung bukan cuma 

gunung berapi, tapi gunung sampah pos-

pak. Ngeriiii...  

Jadi sekarang, bagaimana memulai 

zerowaste? Kuncinya 5R: Refuse 

(menolak), Reduce (mengurangi), Reuse 

(menggunakan kembali), Recycle (daur 

ulang), dan Rot (membusukkan). Ke-

banyakan orang berpikir untuk mencapai 

zerowaste adalah dengan mendaur ulang 

sebanyak-banyaknya. Tetot! Yang bener 

sesuai urutan 5R di atas.  Nah, kita nggak 

perlu langsung ekstrim melakukan 

semuanya. Baiknya bertahap aja, asal kon-

sisten. Diku�p dengan perubahan dari 

website zerowasteadventures.com, yuk 

kita in�p �ps memulai zerowaste. 

 

LEVEL AWAL 

1. Tolak Air Minum Kemasan 

Tahap paling pertama yang bisa kita coba 

untuk memulai gaya hidup zerowaste ada-

lah menolak air minum dalam kemasan 

(AMDK) baik minuman botol plas�k mau-

pun kaleng. Sebagai gan�nya, bawa selalu 

botol minum sendiri. Kita bisa refil di kan-

tor, di rumah teman, atau dimanapun kita 

berada, asal bukan di kran kamar mandi 

yak. Konsisten lakukan ini se�ap hari, dan 

lama-lama kita akan terbiasa menahan 

godaan membeli minuman kemasan. Kalo 

kefefet kudu minum AMDK? Ya namanya 

kepepet, silakan aja, daripada dehidrasi. 

2. Tolak Kantong Plas�k 

Kalau sudah berhasil menolak AMDK dan 

selalu bawa botol minum sendiri, tahap 

selanjutnya adalah menolak kantong plas-

�k. Biasakan bawa kantong belanja 

sendiri, bisa dari kain atau dari anyaman-

anyaman. Se�ap kali belanja dimanapun, 

tolak kantong plas�k dari penjual dan ma-

sukkan belanjaan kita ke dalam kantong 

yang sudah kita bawa. 

Lakukan se�ap hari, se�ap kali belanja 

apapun. Sampai kita terbiasa, dan nggak 

malu lagi untuk bilang "Gak usah pake 

kantong plas�k mba," ke tukang 

jualannya. Lama kelamaan, kita akan sadar 

jumlah kantong plas�k di rumah nggak 
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Haloo...jumpa lagi dengan kegiatan 

bidang IPP, kali ini penulis akan 

mengajak teman-teman untuk 

mengenal lebih jauh tentang penu-

gasan reviu pengadaan tanah. Tapi 

kali ini khusus untuk pengadaan 

tanah yang akan digunakan dalam 

Proyek Nasional Strategis (PSN). 

Kenapa PSN? Kebetulan saja penu-

gasan yang berlangsung memang 

dalam rangka pelaksanaan PSN. 

 

Mengapa perlu dilakukan Reviu atas 

pengadaan tanah? 

Sebelum itu penulis akan bercerita 

tentang beberapa proses penga-

daan tanah untuk kepen�ngan 

umum. Pengadaan tanah untuk 

kepen�ngan umum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2012 dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam Peraturan Presiden Nomor 

71 tahun 2012. Secara khusus, pen-

gadaan tanah untuk pelaksanaan 

proyek strategis nasional diatur da-

lam Peraturan Presiden Nomor 102 

Tahun 2016, dan tata cara penda-

naan pengadaan tanah bagi proyek 

strategis nasional diatur dalam Per-

aturan Menteri Keuangan Nomor 

21/PMK.06/2017. Peraturan Presi-

den Nomor 102 Tahun 2016 dan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 

21/PMK.06/2017 menyatakan bah-

bertambah. Yey! 

3. Wadah Makanan 

Selalu selipkan wadah makanan kosong 

dalam tas, kemanapun kita pergi. Ke�ka 

�ba-�ba ingin jajan atau beli makanan di 

pinggir jalan atau dimanapun, nggak usah 

dibungkus pakai kemasan pembungkus, 

tapi pakai wadah yang udah kita bawa. 

Prak�s dan nggak nyampah. 

Kalau kebetulan lagi nggak bawa wadah 

makanan, sebaiknya pilih makan di tempat.  

4. Tolak Semua Alat Makan Plas�k 

Mulai dari sendok plas�k, garpu plas�k, 

gelas plas�k, sedotan plas�k, sampai 

sumpit sekali pakai. Hindari semua itu, dan 

pilih alat makan reusable yang bisa dipakai 

berulang-ulang. Sendok dan garpu stainless 

steel, gelas kaca, sedotan bambu atau 

stainless, dan sumpit yang reusable. Jika 

rumah makan atau restoran yang kita da-

tangi nggak menyediakan itu, inilah 

pen�ngnya untuk selalu mempersiapkan 

diri dengan alat makan pribadi.  

 

LEVEL MENENGAH 

Lakukan empat tahap awal di atas secara 

konsisten. Kalau sudah terbiasa, nggak 

akan sulit untuk memulai tahap zerowaste 

selanjutnya yang bakal lebih efek�f 

meminimalisir produksi sampah kita. 

5. Komposter 

Punya komposter sederhana adalah wajib 

buat yang ingin mengubah gaya hidup 

menjadi zerowaste. Bisa dengan keranjang 

takakura atau yang lebih simpel, bikin ju-

gangan di pojok taman kita. Dengan mem-

iliki komposter sederhana di rumah, kita 

nggak akan lagi membuang sampah dapur 

atau sampah organik ke tempat sampah. 

Dan serius, ini akan mengurangi 50 persen 

sampah yang biasa kita buang.  

6. Gan� Camilan Dengan Buah-Buahan 

Coba perha�kan rata-rata sampah yang 

ada di rumah kita, pas� didominasi dengan 

kemasan makanan. Bukan hal yang mudah 

untuk menghilangkan sampah kemasan 

makanan, karena bagaimanapun makanan 

adalah kebutuhan dan pada umumnya 

semua makanan dijual dengan kemasan. 

Tapi kita bisa menekan jumlah sampah ke-

masan dengan berhen� membeli snack 

atau makanan ringan. Kalau suka banget 

camilan, gan� dengan buah-buahan. Lebih 

sehat dan tentunya zerowaste. Jika sama 

sekali belum bisa terlepas dari camilan ke-

masan, kita bisa melakukannya secara ber-

tahap dengan membatasi durasi jajan ce-

milan se�ap bulannya. Alterna�f lain, kita 

bisa membeli camilan dengan kemasan 

besar atau camilan kiloan dengan memba-

wa wadah sendiri. 

7. Kemasan Minim sampah 

Kita beralih ke kebutuhan dapur. Siasa� 

produksi sampah dapur dengan membeli 

produk-produk kebutuhan dapur yang 

dikemas dalam kemasan yang ramah ling-

kungan: 

- Beli produk minyak goreng dalam kema-

RUBRIK  IPP 
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dan output saling memiliki keterkaitan. 

Yang terpen�ng, percaya bahwa baik 

atau buruk apa yang aku  lakukan akan 

berdampak baik atau buruk pada diri-

ku langsung maupun �dak langsung.  

Kali ini aku tulis dalam coretanku, 

PERCAYA DIRI, sebagaimana harus se-

per� rasa percaya diri seorang bayi 

berusia satu tahun, ke�ka Anda mem-

buangnya di udara (gak usah diprak-

tekkan, ngeri he..he..he), dia tertawa 

karena dia tahu Anda akan me-

nangkapnya, itulah percaya diri. 

Ke�ga, menjaga kesehatan,  tetap se-

mangat berak�fitas, disiplin dan 

berdoa serta ikhlas. ‘Gerbong Kereta 

Api rusak’ ada kemungkinan disebab-

kan kurangnya perawatan mesin-

mesinnya sehingga �dak bisa 

digunakan lagi. Demikian pula tubuh 

kita, kondisi badanku, perlu dijaga 

dengan olah raga, �dak makan ma-

kanan sembarangan, is�rahat yang 

cukup sehingga dapat berak�fitas 

dengan op�mal. Sementara, disiplin 

itu konsistensi. Konsisten untuk terus 

berkarya. Kadang aku merasa dige-

layu� perasaan malas (apalagi di tang-

gal-tanggal tua..). Kalau itu datang 

langsung aku teringat keluarga dan 

orang-orang di sekitarku. Bahwasanya 

aku bekerja untuk kebaikan mereka 

juga. Kealpaan yang aku kerjakan akan 

merugikan mereka, betapa dzalimnya 

aku...  

Sedangkan doa dan ikhlas itu keter-

kaitan niat kita dalam bekerja dengan 

sang Pencipta. Bahwa semua yang kita 

kerjakan juga niat karena ibadah dan 

pasrahkan hasilnya pada-Nya. 

Bukankah Dia berfirman “Tidak Aku 

ciptakan jin dan manusia kecuali hanya 

untuk beribadah kepada-Ku..”. Setelah 

gerbong kereta api yang mogok kita 

upayakan untuk perbaikan, hasilnya 

kembali pada-Nya apakah bisa jalan 

kembali atau di�nggal. Aku berharap 

yang terbaik dari-Nya. 

Pada bagian ini aku tulis kata HARA-

PAN. Sebagaimana se�ap malam kita 

pergi �dur, kita �dak punya jaminan 

untuk bangun hidup di pagi hari beri-

kutnya tapi masih kita membuat 

rencana untuk hari yang akan datang, 

itulah harapan. 

Ting...tung....lantunan pengumuman 

agar penumpang Kereta Api Pramex 

segera memasuki kereta mengakhiri 

corat-coretku...  kuendapkan dalam 

ha�: Keyakinan, Percaya Diri dan Hara-

pan dan akan kuaplikasikan. Semoga  

-Bai 

san jirigen (biasanya ukuran 5 liter). 

Hindari membeli minyak dalam kema-

san plas�k. Jirigen bisa digunakan 

ulang, atau bisa dijual ke tukang loak 

- Beli saus dan kecap dalam kemasan 

botol kaca. Jangan beli yang sasetan 

atau kemasan botol plas�k 

-  Beli Selai dalam kemasan botol kaca 

-  Berhen� makan mie instant walau itu 

berat, seper� rindunya Dylan 

- Kurangi menggunakan bumbu jadi/ 

kemasan sachet. Gunakan bumbu-

bumbu natural dari berbagai rempah-

rempah. 

- Belanja di pasar tradisional, warung 

sayur, atau alterna�f terdekat lainnya 

yang ada di rumah. Kurangi atau hin-

dari belanja di supermarket, karena di 

supermarket bahkan sayur dan buah 

sekalipun sudah dikemas plas�k. 

- Eliminasi peralatan mandi. Perha�kan 

alat mandi yang kita miliki di rumah, 

dan lihat berapa banyak yang sebe-

nernya jarang atau nggak pernah kita 

pakai dan akhirnya menjadi sampah. 

Mulai pilih seminimal mungkin 

peralatan mandi kita, sesuai kebu-

tuhan dan nggak berlebihan. Juga pilih 

peralatan mandi yang jumlah sam-

pahnya paling minim. Ingat, zerowaste 

is not recycling more, but less. Ini se-

jalan sih sama lifestyle minimalis yang 

juga lagi booming. Next �me kita ba-

has yaaa... 

-  Kurangi penggunaan pospak dan pem-

balut sekali pakai. Untuk pospak bisa 

pakai alterna�f cloth diaper, atau biar 

gampang..sekalian aja anaknya di-

toilet training. Hihi.. Untuk pembalut 

atau pantyliner sekali pakai, gan� 

dengan pembalut kain atau mens cup. 

 

LEVEL LANJUT 

8. DIY 

Bukan Daerah Is�mewa Yogyakarta ya, 

tapi Do It Yourself. Kalau sudah siap 

mengurangi sampah di level yang lebih 

lanjut, kita bisa mulai memenuhi 

berbagai kebutuhan rumah tangga 

dengan membuatnya sendiri. Semua hal 

bisa dibuat dari bahan-bahan natural, 

yang tentunya lebih alami, sehat, ramah 

di kantong, ramah lingkungan, dan 

membantu misi kita untuk mengurangi 

sampah. Membuat pasta gigi, sabun 

mandi, sampo, kebutuhan make up, 

hingga berbagai kebutuhan dapur. Ten-

tu butuh banyak trial dan error dalam 

melakukan tahapan ini, 
 

Ingat, zerowaste nggak bisa dicapai da-

lam waktu yang singkat. Apalagi se�ap 

orang beda-beda kan.. Nikma� aja 

semua prosesnya. Skep�s? Nggak papa. 

saya dulu juga gitu kok. Tapi pelan-pelan 

nggak ada salahnya ikut kampanye posi-

�f ini kan?  
-nee 
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Bagi bangsa Indone-

sia tanggal 17 

Agustus adalah hari 

yang is�mewa dan 

bersejarah. Maka 

wajar jika seluruh 

masyarakat 

menyambutnya 

dengan berbagai 

acara. Ada yang 

mengadakan malam 

�rakatan, berbagai 

macam perlombaan, 

pentas seni, dan 

puncaknya adalah 

dengan 

melaksanakan upacara bendera 

peringatan de�k-de�k proklamasi ke-

merdekaan. 

Perwakilan BPKP DIY pun tak mau 

ke�nggalan. Sehari sebelum acara pun-

cak, pada hari Jumat (16/8) dil-

aksanakan acara “Jumuwah Guyub”, 

yang berisi berbagai macam lomba yang 

melibatkan para pejabat struktural dan 

seluruh pegawai. Diawali dengan senam 

pagi bersama, seluruh pegawai tampak 

bersemangat untuk mengiku� 

rangkaian perlombaan yang digawangi 

oleh Bagian Tata Usaha dan Bidang P3A. 

Perlombaan pertama adalah memasuk-

kan paku ke dalam botol secara bersa-

ma-sama. Tim dari enam bidang/bagian 

ditambah �m dari Dharma Wanita dan 

�m mahasiswa PKL diuji dalam konsen-

trasi dan komunikasi untuk menjadi 

yang paling cepat. Lomba kedua adalah 

mencari bola. Dalam permainan ini 

masing-masing �m beradu komunikasi 

dan strategi untuk mengumpulkan bola 

yang tersebar di halaman kantor. 

Lomba berikutnya adalah lomba me-
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jalan keluar dan yakin pas� selesai 

atau ada jalan keluarnya, termasuk 

ru�nitas pekerjaan. Berpikir posi�f 

sebagai pemicunya seper� ‘aku bisa’, 

‘pas� ada jalan keluar’, buang jauh-

jauh pikiran ‘aku �dak bisa’, ‘aku pas-

� �dak mampu’ karena pikiran ada-

lah pelopor!  Sebesar apapun masala-

hanya akan selesai juga jika kita ber-

sikap menyelesaikannya dan sekecil 

apapun masalahnya akan terus ada 

dan menghantui kita jika kita hanya 

bersikap diam. Aku tulis dalam core-

tanku kata KEYAKINAN. Alkisah, di 

suatu saat semua orang di kampung  

memutuskan untuk berdoa memo-

hon hujan. Pada hari itu semua orang 

berkumpul tetapi hanya ada satu 

anak lelaki yang datang dengan 

payung; itulah Keyakinan. 

 

Kedua, bekerja dan menambah wa-

wasan serta bergaul dengan baik. 

Ada kalanya, bahkan sering, apa yang 

aku lakukan mempunyai keterkaitan 

dengan apa yang dilakukan oleh 

orang lain (saling berhubungan). Da-

lam benakku, baik buruknya apa yang 

aku lakukan akan mempengaruhi 

hasil secara keseluruhan karena kita 

bekerjasama. Seingatku, (kata Wik-

ipedia) kerjasama dapat diar�kan 

sebagai sebuah pekerjaan/usaha 

yang dilakukan secara bersama-sama, 

untuk memperoleh tujuan bersama 

dan hasil yang dapat dinikma� bersa-

ma. Karena ingin bekerja dengan 

baik, pada kondisi tertentu, ungkapan 

‘Kalau bisa dikerjakan besok, men-

gapa harus dikerjakan sekarang’ per-

lu dibalik, ‘Kalau bisa dikerjakan 

sekarang, kenapa harus menunggu 

dikerjakan besok’. Menambah wawa-

san pen�ng dilakukan untuk 

mewujudkan bekerja dengan baik itu 

tadi. Sedangkan, karena kerjasama 

maka perlu bergaul dengan baik, 

dengan kata lain komunika�f. Bekerja 

dengan baik �dak hanya dari sisi kita 

(minimal) tetapi juga ikut memikirkan 

pekerjaan anggota kelompok yang 

lain. Bukan berar� berpikiran yang 

pen�ng pekerjaanku sudah beres, 

masa bodoh orang lain. Se�ap indi-

vidu dalam kelompok kerjasama mas-

ing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan.    

Over all, percaya bahwa baik bu-

ruknya benih yang kita sebar dengan 

proses yang kita lakukan itulah yang 

akan mempengaruhi hasil yang kita 

pe�k. Percaya bahwa input, proses 

JOGJA MILIK KITA 
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Siang itu, dalam perjalanananku ke 

Solo menggunakan Kereta Api 

Pramex di Stasiun Lempuyangan, 

tampak kesibukan di salah satu sudut 

stasiun. Terlihat beberapa petugas 

sedang memperbaiki salah satu 

gerbong pada rangkaian Kereta Api. 

Setelah sekian lama diperbaiki tern-

yata belum dapat diselesaikan tepat 

waktu, sementara rangkaian Kereta 

Api tersebut harus sudah berangkat 

pada jam yang telah ditentukan. 

Akhirnya, gerbong yang rusak dilepas 

dari rangakaian kereta api dan di�ng-

galkan serta digan� dengan gerbong 

lain yang masih bagus kondisinya. 

Dus, Kereta Api-pun berangkat meski 

terlambat beberapa jam sehingga 

merugikan penumpang sebagai kon-

sumen se�anya. Gerbong rusak tadi-

lah sebagai faktor penghambat Kere-

ta Api �dak dapat berangkat tepat 

waktu. 

Aku termenung, sebagai seorang peg-

awai negeri dengan bahasa kekinian 

abdi negara pelayan masyarakat, 

apakah aku juga menjadi faktor peng-

hambat rangkaian pekerjaan di kan-

tor? di masyarakat?, seberapa besar 

aku merugikan klien atau pihak lain?   

Sambil menunggu jam Kereta Api-ku 

berangkat, aku mencoba mencorat-

coret di kertas merunut kembali apa 

yang pernah aku baca dari buku-buku 

dan yang pernah aku dengar dari 

orang lain (untung masih ada yang 

nyantol..) dan kucoba kaitkan dengan 

diriku dan tugas sehari-hariku di kan-

tor agar �dak menjadi seper� 

‘gerbong kereta api rusak’. 

Coretanku begini,   

Pertama, masalah akan selalu ada 

karena sudah suratan (he.he..he). 

Itulah kenyataan bahwa hidup �dak 

selamanya lancar dan itu harus 

dihadapi dengan tenang, dicarikan 

masak Mie Jawa untuk para pejabat 

struktural dan lomba membuat gu-

nungan buah yang dilaksanakan secara 

bersamaan. Cukup seru dan 

mengundang gelak tawa saat melihat 

para struktural memilih bumbu, me-

ngolah, memasak, dan menyajikan Mie 

Jawa hasil kreasinya. Sementara itu 

proses menyusun gunungan buah pun 

tak kalah seru. Seluruh pegawai masing-

masing bidang/bagian bahu-membahu 

menata dan menghias gunungan dengan 

buah-buahan dan sayur-mayur pilihan. 

Hasilnya tak kalah indah dengan sentu-

han para profesional lho… 

Menjelang siang, seluruh rangkaian 

acara “Jumuwah Guyub” ditutup dengan 

makan soto bersama sambil mendengar-

kan pidato kenegaraan Presiden RI. 

Setelah itu dilaksanakan pengumuman 

pemenang lomba dan launching kanal 

resmi media sosial Perwakilan BPKP DIY. 

Beralamatkan di BPKP DIY (youtube) dan 

BPKP_DIY (Ig), Perwakilan BPKP DIY siap 

menyapa para sobat pengawasan di 

manapun berada dengan berbagai video 

pendek dan foto-foto kegiatan. 

Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 

Agustus 2019 dilaksanakan upacara 

peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74. 

Upacara yang dipimpin oleh Kepala Per-

wakilan berlangsung hikmat, dihadiri 

oleh seluruh pegawai dan beberapa 

tamu dari perwakilan lain. Setelah 

upacara selesai, dilakukan “Grebeg 

Gunungan”. Seluruh peserta upacara 

ramai memperebutkan gunungan buah 

dan sayur hasil lomba sehari sebe-

lumnya. Seru! 

Semoga kemeriahan HUT Kemerdekaan 

RI tahun ini mengalirkan kembali darah 

pejuang dalam diri seluruh pegawai, 

memberikan pompaan semangat untuk 

berbak� dan berkontribusi lebih baik 

kepada bangsa dan negara melalui Per-

wakilan BPKP DIY tercinta. Merdeka!  
 

-4ita 

 

RUBRIK TU 
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inova�f dan krea�f. Sudah hampir satu 

dasawarsa yang lalu BPKP DIY mengini-

siasi berbagai macam kegiatan dalam 

rangka mengembangkan pengetahuan.  

Mulai dari merevitalisasi perpustakaan, 

pembangunan KMS, pembuatan aplikasi 

Jogja Update, kewajiban berbagi penge-

tahuan melalui Panggung Kehormatan, 

dan sebagainya. Namun akhir-akhir ini 

semua geliat pengetahuan itu mulai 

melemah. Perpustakaan hanya dijadikan 

tempat ‘pelarian’, KMS �dak ada 

gaungnya lagi, Jogja Update jarang ada 

yang mengakses dan memanfaatkan, 

Panggung Kehormatan �dak pernah lagi 

diadakan. 

Semoga Kedai Kapustakan diresmikan 

bukan hanya sekedar ikut-ikutan kantor 

pusat atau perwakilan lain yang telah 

lebih dulu meresmikan LC nya. Sudahkah 

teman-teman melongok ke dalamnya? 

Perpustakaan kita di lantai 3 yang dulu 

berkesan dingin dan serius telah ber-

transformasi menjadi tempat yang ceria, 

nyaman, dan bahkan instagramable! Pa-

da kesempatan tertentu, tersedia coffee 

maker sak gelase yang siap mencerahkan 

mata dan menghangatkan perut. Tinggal 

pesan saja, kapan teman-teman akan 

mengadakan diskusi, PPM, rapat, FGD, 

Kedai Kapustakan siap menjadi tempat 

yang nyaman untuk ngumpul. Pengelola 

Kedai Kapustakan sendiri telah membuat 

da�ar agenda sharing session yang semo-

ga saja menarik dan bermanfaat menun-

jang pelaksanaan tugas seper� bagaima-

na menjadi super narasumber, bagaima-

na menumbuhkan minat menulis, kelas 

fotografi, dan sebagainya.  

Akhirnya, semoga Kedai Kapustakan 

dapat berkembang menjadi oase penge-

tahuan di kantor kita. Meskipun saat ini 

masih banyak tantangan yang 

menghadang seper� masih sangat ku-

rangnya buku koleksi, keterbatasan dana, 

dan �dak 

adanya 

person in 

charge 

yang 

benar-

benar full 

�me men-

gurusi, 

semoga 

Kedai Kepustakaan kita �dak layu sebe-

lum berkembang, lantas ma�. Aduh… 

jangan dong. Karena masih ada ‘si anak’ 

yang juga baru dilahirkan. Iya. Tengoklah 

ruangan bawah tangga di lobi depan. Di 

sanalah ‘si anak’ berada. Kedai 

Kapustakan Mini tempat kita bisa singgah 

untuk membaca buku atau sekedar 

duduk di sofa bulatnya yang empuuuk. 

Dengan penyempurnaan di sana sini, 

semoga dalam waktu dekat ruang bawah 

tangga itu bisa menjadi tempat yang nya-

man, senyaman induknya di lantai �ga.  
-4ita 
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Di Bulan Juli—Agustus 2019, Perwa-

kilan BPKP DI Yogyakarta kedatangan 

pegawai baru sebanyak 10 orang pega-

wai baik pegawai baru ataupun pega-

wai yang pulang lagi ke Jogja. Kenali 

mereka dari dekat yuk... 

Si� Akhrojah 

Mungkin bukan 

orang pertama yang 

menjadi Kasubag 

Umum perempuan 

di BPKP. Namun Bu 

Ojah yang lahir di 

Cirebon 19 Septem-

ber 1973 ini merupakan Kasubag 

Umum perempuan pertama di BPKP 

Jogja. Setelah menyelesaikan S2 UGM 

dan mendapat amanah sebagai Kasub-

bag PKP Wilayah Barat di Biro SDM, 

beliau akhirnya bisa berkiprah kembali 

di BPKP Jogja. 

Sasana Dwi Putra 

Alexander. Bapak 

kelahiran Semarang 

8 Maret 1964 yang 

biasa disapa Sasana 

ini merupakan 

wajah lama yang 

hadir lagi di BPKP 

Jogja. Sebelum akhirnya kembali men-

jabat sebagai Auditor Madya di BPKP 

Jogja, beliau adalah Kepala Bagian Tata 

Usaha di Perwakilan BPKP NTT. 

Prilia Dwi Utami 

atau yang biasa 

dipanggil Lia ini 

lahir di Bantul 

pada tanggal 3 

April 1986. Pe-

rempuan yang 

mempunyai hobi 

bersepeda ini 

sebelumnya bertugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Jambi. 

 

Dea 

Prames� 

atau Dea 

lahir di 

Surakarta  

tanggal 30 

Oktober 

1991. Bukan wajah baru karena sebe-

lumnya Dea adalah pegawai ��pan 

sementara dari Perwakilan BPKP 

Provinsi Papua Barat. Akhirnya bias 

mendapatkan SK Mutasi di Perwakilan 

BPKP Jogja ya Mbak. Selamat! 
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nongkrong dan ngopi dimana pengetahuan 

akan ditumbuhkembangkan dalam at-

mosfer yang menyenangkan. Selain menye-

diakan buku-buku, LC dijalankan dengan 

mengkolaborasikan Communi�es of Prac-

�ce (COP) dengan memanfaatkan sarana 

prasarana yang ada di kantor seper� per-

pustakaan dan KMS. Meskipun yang 

dibangun adalah suasana santai dan me-

nyenangkan, namun sharing session dan 

diskusi-diskusi yang dibangun di LC harus 

tetap dalam kerangka profesional dan ber-

tujuan akhir meningkatkan kinerja kantor 

kita. Jadi masih nyambung dengan kinerja 

loh ya. Bukan cuma ngobrol ngalor ngidul 

sambal ngupi-ngupi. Hi hi…  

Lalu apa hubungan antara KMS dan LC?  

Menurut Nonaka dan Takeuchi 

(1995), ada dua �pe penge-

tahuan yaitu pengetahuan ek-

splisit (explicit knowledge) dan 

pengetahuan implisit (tacit 

knowledge). Dalam PermenPAN-

RB Nomor 14 dijelaskan bahwa 

pengetahuan eksplisit adalah 

pengetahuan yang sudah 

diutarakan secara eksplisit dan 

tersedia dalam organisasi. 

Pengetahuan ini biasanya bersi-

fat terstruktur seper� data, in-

formasi, rekaman, dan file-file. 

Sedangkan pengetahuan tacit adalah 

pengetahuan yang masih tersimpan dalam 

seorang individu, baik berupa komponen 

kogni�f maupun teknis. 

Nah, masalahnya, pengetahuan eksplisit 

hanya merupakan 5% bagian dari kese-

luruhan pegetahuan yang ada dalam organ-

isasi. Bagian yang sangat besar adalah 

pengetahuan tacit dalam bentuk pengala-

man, pandangan, pemikiran, kompetensi 

seseorang. Disinilah LC hadir untuk mem-

beri ruang – khususnya bagi pengetahuan 

tacit – untuk dapat dibagi dan dimanfaat-

kan oleh individu lain. 

LC adalah salah satu sarana akuisisi penge-

tahuan, terutama yang berbentuk tacit 

knowledge. LC diharapkan menjadi gerbang 

dalam menciptakan value bagi aset intel-

ektual organisasi melalui kodifikasi. Proses 

lengkapnya bisa teman-teman lihat di gam-

bar berikut ini. 

 Sumber: Puslitbangwas 
 

Mengelola pengetahuan bukan hal yang 

baru di Perwakilan BPKP DIY. Apalagi kantor 

ini sudah tersohor sebagai perwakilan yang 
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Enggar Nas-

tanto Pria 

kelahiran Bo-

yolali 21 Juni 

1990 yang 

hobi jalan kaki 

ini sebe-

lumnya bertu-

gas di Perwakilan BPKP Provinsi Malu-

ku. 

 

Gadis Fithri Afi-

ana. Perempuan 

kelahiran Jaya-

pura 7 Februari 

1987 yang 

mempunyai hobi 

masak dan foto-

grafi ini sebe-

lumnya ber-

status sebagai pegawai di Perwakilan 

BPKP Provinsi Riau.  

 

Nga�ni adalah 

perempuan 

kelahiran Ban-

tul 4 April 1986 

yang hobi ber-

olah raga bulu 

tangkis. Sebe-

lumnya ia ber-

tugas di  Per-

wakilan BPKP 

Kalimantan Selatan. Ditunggu 

kiprahnya di BPKP DIY yaa... 

Antoni pria 
kelahiran 21 
Desember 
1959 tak 
asing lagi 
bagi warga 
BPKP DIY 
karena  
pernah ber-
status se-
bagai pega-

wai BPKP DIY yang mutasi ke Perwaki-
lan BPKP Sulawesi Tengah. Selamat 
bergabung kembali ke BPKP DIY sebe-
lum masa pensiun per 1 Januari  2020 
ya pak... 
 
 
Anggra Dewi 
Sekarningrum 
berasal dari 
Perwakilan 
BPKP Sulawesi 
Tengah. Ang-
gra sebe-
lumnya 
pernah men-
jadi pegawai 
��pan di Perwaklilan BPKP DIY dikare-
nakan bencana alam gempa bumi di 
Palu, Wanita kelahiran Sleman 22 Sep-
tember 1987 yang hobi nonton film ini 
sangat bersyukur bisa berkumpul 
dengan keluarga dan bisa bergabung 
dengan pegawai BPK DIY. 
 

-Win 
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Beberapa waktu yang lalu kantor kita 

melaunching Kedai Kapustakan, bentuk 

Library Café (LC) ala Perwakilan BPKP 

DIY. LC mulai dikenalkan oleh BPKP 

Pusat sekitar satu tahun yang lalu, dan 

didorong untuk dibuka di perwakilan-

perwakilan. Apa sih sebenarnya LC itu? 

Apa tujuan mengubah konsep per-

pustakaan biasa menjadi LC? 

LC muncul dilatarbelakangi oleh terbit-

nya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Manajemen 

Pengetahuan (Knowledge Management). 

Nah… sudah pernah dengar kan? Yup. LC 

sebenarnya adalah bagian dari 

Knowledge Management System (KMS) 

yang telah lama dibangun di BPKP.  Buat 

yang sudah lupa, KMS adalah sistem 

yang biasanya berbasis teknologi infor-

masi yang digunakan untuk melakukan 

pengelolaan atas pengetahuan dalam 

se�ap tahapannya yaitu: 

1. Saat perolehan/akuisisi, yaitu proses 

perolehan ataupun pengembangan 

asset intelektual, termasuk pema-

haman personal, keahlian, pengala-

man dan relasi antar data. Semua 

data tersebut kemudian disimpan ke 

dalam data base pengetahuan or-

ganisasi. 

2. Berbagi pengetahuan, yaitu proses 

menyebarkan dan membuat penge-

tahuan tersedia untuk berbagai ka-

langan yang membutuhkan. Ben-

tuknya bias secara tradisional me-

lalui diskusi, maupun secara modern 

dengan memanfaatkan teknologi. 

3. Memanfaatkan pengetahuan, yaitu 

proses penggunaan pengetahuan di 

dalam organisasi termasuk di da-

lamnya proses pengembangan 

pengetahuan yang diperoleh. 

LC adalah sebuah inovasi mengubah per-

pustakaan (yang jaraaang ada 

pengunjungnya) menjadi sebuah tempat 
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Saos tomat, tentunya �dak asing lagi bagi kita. Berbagai masakan  
mengaplikasikan saos tomat supaya makin sedap disantap. Banyak 
merk saos tomat yang bisa dengan mudah kita peroleh di sekitar 
kita, mulai dari yang harganya murah sampai yang harganya luma-
yan mahal. Bagi sebagian kita, harga �dak menjadi masalah.  
Tetapi bagaimana dengan kualitasnya? Apakah bahan yang dipakai 
adalah tomat asli? Apakah bahan tambahannya sehat bagi 
kesehatan? Bagaimana dengan pewarna dan pengawetnya apakah 
foodgrade? Menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mulai 
memikirkan untuk konsumsi saos tomat sehat buatan sendiri.   
Pertama kita membuat pasta tomat. Yang harus disiapkan dalam 
membuat pasta tomat adalah tomat segar yang berkualitas. Tomat 
kita cuci sampai bersih, terakhir diguyur dengan air matang. Potong-
potong tomat dan masukkan dalam toples kaca yang telah dicuci 
dengan air mendidih. Tutup dengan cheese cloth atau kain kasa, un-
tuk menjaring kahm yang merupakan bakteri liar dalam fermentasi 
tomat. Dalam waktu kurang lebih 10 hari, tomat kita saring dan 
saringannya kita �riskan minimal 12 jam. Tarraaaa pasta tomat su-
dah siap. Mudah kaaan ? Satu kilogram tomat, menghasilkan pasta 
tomat kurang lebih 1,5 ons, tergantung jenis dan kualitas tomat yang 
digunakan. Pasta tomat siap disimpan dalam kulkas selama 2 tahun, 
atau bisa langsung diolah untuk membuat saos tomat. 
Untuk membuat saos tomat, rebus 2 bawang pu�h, bawang bombay 
dan tomat segar sampai empuk. Setelah dingin, blender sampai ha-
lus, rebus kembali dan tambahkan pasta tomat satu sendok makan 
serta bumbu yang lain yaitu garam, gula pasir dan cuka. Dengan ayaan, tambahkan guar-
gum sebagai pengental organik atau maizena yang telah diencerkan. Aduk aduk sampai 
matang dan cicipi rasanya. 
Pasta tomat juga bisa digunakan untuk membuat topping pasta. Caranya seper� terse-
but sebelumnya, tanpa cuka dan pengental. Bumbunya selain yang telah tersebut, tam-
bahkan basil dan oregano serta isian yang dikehendaki. 
Ayoooo berkreasi, memanfaatkan hasil pertanian yang sedang melimpah dan murah, 
agar badan sehat dan kantongpun aman.  

-SitSol 

SEKAPUR SIRIH 
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Utama 
1.    LC BPKP DIY 

4.   Gerbong Kereta Api Mogok: Refleksi 

7.   Reviu Pengadaan Tanah 

10.  Peran Pemberian Keterangan Ahli 

(PKA) dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi: Tips & Trik 

13.  Kapabilitas SPI BUMN/D 

15. Embung Desa Menampung Asa 

18.  Evaluasi Pengelolaan JFA.. Bagaimana 

Inspektorat mengelola SDM nya 

16. Seputar Kita 

 Bebas Sampah, Mungkinkah 

24. Jogja Milik Kita 

      HUT RI ke-74: Guyub Rukun 

26. Wajah Baru di BPKP DIY 

      Selamat Datang 

28. Ladies Corner 

      Membuat saos tomat sehat, Kenapa 

tidak? 

29. English Corner  

      English Idiom 

D 
A 
F 
T 
A 
R  
 
I 
S 
I 

An idiom is a common word or phrase with a culturally understood meaning 
that differs from what its composite words' denotations would suggest; i.e. 
the words together have a meaning that is different from the dictionary 
definitions of the individual words. 

 

Learning to use common idioms and 

expressions will make your English 

sound more native, so it's a good idea 

to master some of these expressions. 

You can start by learning the very 

common English idioms, since these 

are the ones you'll encounter regu-

larly watching American movies or 

TV, or visiting the United States. 

When you've mastered those. None 

of the idioms on this page are unusual 

or old fashioned, so you can be confi-

dent using any of them with native 

English speakers from all English-

speaking countries. 

  
-EkoN 
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Andi membawa uang Rp 30.000 untuk 

membeli beras. Ternyata beras itu harganya 

Rp 15.000. Berapa uang kembalian yang 

diterima Andi? 
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