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QUIZ 

 

 

Beberapa bulan 

memiliki 31 hari, 

lainnya 30 hari. 

Berapa bulan 

yang memiliki 

28 hari? 

- &ie - 
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Edisi III Tahun 2019 
 

Rp5.000  
(karena uangnya yang 

terpakai hanya 
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Edisi III Tahun 2019 

 

Sura� 

(Perwakilan BPKP DIY) 

  

 
Silakan kirim jawaban anda ke Redaksi Parmin 
melalui email: rosa@bpkp.go.id  atau disam-

paikan langsung kepada tim Redaksi  Paris Mini 
paling lambat  

tanggal  15 Maret 2020. 
Redaksi Paris Mini menyediakan  

bingkisan menarik bagi satu orang pengirim 
pertama yang menjawab dengan benar. 
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Utama 
1. Library Café. Cara Belajar Generasi  

      Ambyar 

5. Audit Tujuan Tertentu atas Pe 

      nanganan Perkara pada Badan Peradi 

      lan di Lingkungan MA RI 

9. Menyambut 2020 dengan Peningkatan  

      Kompetensi 

12. Jogja Milik Kita 

 Raker BPKP DIY 

13. Dampak Terbitnya Permendagri 79  

      Tahun 2018 

17.  Budaya (Sadar) Risiko 

21. Ladies Corner 

 Habiskan Makananmu!! 

23. Tips 

 Fotografi Kehumasan    

27. Wajah Baru di BPKP DIY 

      Welcome 

29. English Corner  

      It’s a Hoax 
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“a hoax is a falsehood deliberately fabricated to masquerade as the 

truth. It is distinguishable from errors in observation or judg-

ment, rumors, urban legends, pseudosciences, and April Fools' 

Day events that are passed along in good faith by believers or as 

jokes” – Wikipedia 

Social media platforms like 

facebook, Instagram, twitter 

or instant massager applica-

tion are effective places for 

people who don’t responsible 

for spreading hoaxes, as we 

know that people especially 

Indonesian people are active 

in social media, that’s why 

Indonesia is one of the coun-

try who have a lot of fake 

news or hoaxes. 

How can the hoax can be 

viral? One of the causes 

why it can be happen 

because the users do 

not verify the infor-

mation before they 

share it and sometimes 

people have low reading 

interest, so they just get a 

half of the information.  

Hoaxes are very dangerous 

things that can be very detri-

mental for the victims, it can 

be damage the reputation, 

material, and lives. 

To prevent the hoaxes, peo-

ples must be more critical 

with the information and veri-

fy before share it.  

-diamond 
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Beberapa waktu yang lalu di kantor kita 

digelar acara launching Kedai 

Kapustakan, bentuk Library Café (LC) ala 

Perwakilan BPKP DIY. LC sendiri mulai 

diperkenalkan oleh BPKP Pusat sekitar 

satu tahun yang lalu, dan didorong un-

tuk dibuka di perwakilan-perwakilan. 

Apa sih sebenarnya LC itu? Apa tujuan 

mengubah konsep perpustakaan biasa 

menjadi LC? 

LC muncul dilatarbelakangi oleh Pera-

turan 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 Manage-

ment System (KMS) yang telah lama 

dibangun di BPKP.  Buat yang sudah 

lupa, KMS adalah sistem yang biasanya 

berbasis teknologi informasi yang 

digunakan untuk melakukan penge- 

lolaan atas pengetahuan dalam se�ap 

tahapannya yaitu: 
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SEKAPUR SIRIH 

Vivilia Agista, dara kelahiran Bantul 2 Agustus 1990 ini sebelumnya 
ditempatkan di Perwakilan BPKP yang berada paling ujung �mur 
Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat. Mba Vivi ini memiliki hobi 
memasak (wah cocok ni ama mimin yang hobi makan) dan mo�o 
“Man Jadda wa Jadda”, saat ini ditugaskan untuk memperkuat bi-
dang APD Perwakilan BPKP DIY. Selamat datang Mba Lia, selamat 
berkumpul lagi bersama keluarga... Kami nan�kan kinerja dan 
masakanmu di Perwakilan BPKP DIY. 

 

Mega Yoga Pras�ka, kelahiran Kulon Progo 9 Juni 1989. 
Pakmud (bapak muda) dari 2 putra ini sebelumnya 
ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung selama 5 tahun 2 bulan. Mas Mega ini 
ternyata memiliki hobi bersepeda (wah bisa langsung 
bergabung ni dengan grup gowes BPKP DIY)  dan mo�o 
“pantang pulang sebelum tuntas”. Selamat datang Mas 
Mega, selamat berkinerja di Perwakilan BPKP DIY. Jangan 
pulang sebelum tuntas kerjaannya lho mas… 

 

Widar�, ibu can�k dari 3 anak ini asli kelahiran Yogyakarta pada 22 
September 1964. Info yang mimin terima beliau ini pernah bertugas 
di Perwakilan BPKP DIY sebelum mimin resmi menginjakkan kaki di 
Perwakilan BPKP DIY. Sebelumnya akhirnya kembali di Perwakilan 
BPKP DIY ini, beliau berkarir di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tengah. Selamat datang kembali Ibu Widar�, selamat berkinerja di 
Perwakilan BPKP DIY. 

 

Fajar Cahyaning Sadarum, lahir di Bantul 29 Oktober 1991 
silam. Sebelumnya berkarya di Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu selama 5 tahun 3 bulan. Calon ibu muda ini mem-
iliki mo�o “Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap ha�mu seper� untuk Tuhan dan bukan untuk manu-
sia”. Mba Arum ini memiliki hobi mendengarkan musik dan 
bernyanyi... Selamat datang Mba Arum, kapan-kapan boleh 
lah kami dengar alunan suara merdunya di Perwakilan BPKP 
DIY. 

-IV1 
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1. Saat perolehan/akuisisi, yaitu pro-

ses perolehan ataupun pengem-

bangan aset intelektual, termasuk 

pemahaman personal, keahlian, 

pengalaman dan relasi antar data. 

Semua data tersebut kemudian 

disimpan ke dalam data base 

pengetahuan organisasi. 

2. Berbagi pengetahuan, yaitu proses 

menyebarkan dan membuat 

pengetahuan tersedia untuk 

berbagai kalangan yang membu-

tuhkan. Bentuknya bisa secara 

tradisional melalui diskusi, maupun 

secara modern dengan me-

manfaatkan teknologi. 

3. Memanfaatkan pengetahuan, yaitu 

proses penggunaan pengetahuan 

di dalam organisasi termasuk di 

dalamnya proses pengembangan 

pengetahuan yang diperoleh. 

LC sendiri adalah sebuah inovasi me-

ngubah perpustakaan (yang jaraaang 

ada pengunjungnya) menjadi sebuah 

tempat nongkrong dan ngopi dimana 

pengetahuan akan ditumbuhkem-

bangkan dalam atmosfer yang me-

nyenangkan. Selain menyediakan buku-

buku, LC dijalankan dengan 

mengkolaborasikan apa yang disebut 

sebagai Communi�es of Prac�ce (COP) 

dengan memanfaatkan sarana prasara-

na yang ada di kantor seper� per-

pustakaan dan KMS. Meskipun yang 

dibangun adalah suasana santai dan 

menyenangkan, namun sharing session 

dan diskusi-diskusi yang dibangun di LC 

harus tetap dalam kerangka profesional 

dan bertujuan akhir meningkatkan 

kinerja kantor kita. Jadi masih nyam-

bung dengan kinerja loh ya. Bukan cu-

ma ngobrol ngalor ngidul sambil ngupi-

ngupi. Hi hi…  

Lalu apa hubungan antara KMS dan LC?  

Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995), 

ada dua �pe pengetahuan yaitu penge-

tahuan eksplisit (explicit knowledge) 

dan pengetahuan implisit (tacit 

knowledge). Dalam PermenPAN-RB No-

mor 14 dijelaskan bahwa pengetahuan 

eksplisit adalah pengetahuan yang su-

dah diutarakan secara eksplisit dan 

tersedia dalam organisasi. Pengetahuan 

ini biasanya bersifat terstruktur seper� 

data, informasi, 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 

organisasi. Bagian yang sangat besar 

adalah pengetahuan tacit dalam bentuk 
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Nur Hanifah Hayyuningtyas atau akrab disapa Ipeh, kelahiran Yogyakarta 
31 tahun silam. Calon buawa (ibu anak duwa) ini memulai kiprah di kancah 
per-bpkp-an pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama 4,5 
tahun. Sebelum akhirnya hijrah kembali ke tanah kelahirannya. Saat ini 
Mba Ipeh memperkuat squad BPKP DIY khususnya di bidang AN. Selamat 
bergabung, semoga dengan hadirnya mba Hanifah memberikan warna 
baru di BPKP DIY. 

 

Rizki Risdhiani, atau akrab dipanggil Riris. Perempuan yang “njawani” ini 
asli kelahiran Madiun tahun 1988. Ibu dari dua putri yang can�k ini 
berkarir di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebelum akhirnya 
menyusul beberapa rekannya yang telah move on ke Perwakilan BPKP 
DIY. Memiliki mo�o “�dak ada kata terlambat untuk memulai dan �dak 
ada kata menyerah sebelum mencoba”. Mba Riris yang memiliki hobi 
berkebun ini saat ini ditempatkan di bidang P3A Perwakilan BPKP DIY.. 
Sugeng rawuh mba... Kami siap menan�kan buah-buah inovasi yang Mba 
Riris tanam di Perwakilan BPKP DIY. 

Lenni Agus�na, kelahiran Purworejo 15 Agustus 1987. Ibu satu putri yang 
memiliki hobi travelling ini sebelumnya ditempatkan di Perwakilan BPKP 
Provinsi Riau selama 5 tahun. Mba Lenni saat ini resmi menjadi roker alias 
rombongan kereta karena berdomisili di Kutoarjo. Memiliki mo�o “hidup 
adalah seni menggambar tanpa menghapus”. Kami ucapkan selamat da-
tang untuk Mba Lenni, selamat berkarya di Perwakilan BPKP DIY. 

 

Kurnia Yuspita akrab disapa Pita, lahir di Sleman 27 Agustus 1991, sebe-
lumnya memperkuat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 
tahun. Mba Pita ini sempat ditempatkan di BPKP DIY sebagai pegawai 
��pan pasca terjadinya gempa di Palu. Perempuan berkulit sawo matang 
yang memiliki hobi membaca ini memiliki mo�o hidup yaitu “bersyukur 
adalah cara terbaik agar merasa cukup bahkan ke�ka kekurangan, 
makanya jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih”. Saat ini Pita 
ditugaskan untuk memperkuat APD squad di Perwakilan BPKP DIY. 
Selamat datang kembali Mba Pita, sekarang sudah sah menjadi pegawai 
Perwakilan BPKP DIY... Kami tunggu dobrakan kinerjanya di Perwakilan BPKP DIY. 

WAJAH BARU DI BPKP DIY 
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pengalaman, pandangan, pemikiran, 

kompetensi seseorang. Disinilah LC 

hadir untuk memberi ruang – khu-

susnya bagi pengetahuan tacit – untuk 

dapat dibagi dan dimanfaatkan oleh 

individu lain. 

LC adalah salah satu sarana akuisisi 

pengetahuan, terutama yang berbentuk 

tacit knowledge. LC diharapkan menjadi 

gerbang dalam menciptakan value bagi 

aset intelektual organisasi melalui kodi-

fikasi. Proses lengkapnya bisa teman-

teman lihat di gambar berikut ini. 

. 

  Sumber: Puslitbangwas 

 

Mengelola pengetahuan bukan hal yang 

baru di Perwakilan BPKP DIY. Apalagi 

kantor ini sudah tersohor sebagai per-

wakilan yang inova�f dan krea�f. Sudah 

hampir satu dasawarsa yang lalu BPKP 

DIY menginisiasi berbagai macam 

kegiatan dalam rangka mengem-

bangkan pengetahuan.  Mulai dari 

merevitalisasi perpustakaan, pem-

bangunan KMS, pembuatan aplikasi 

Paris Update, kewajiban berbagi penge-

tahuan melalui Panggung Kehormatan, 

dan sebagainya.  

 

 

 

26 

pencahayaannya kurang, agar 

se�ngan ISO �dak terlalu �ng-

gi, bisa menurunkan Shu�er-

speed sampai 1/60-1/80 

(disesuaikan dengan situasi 

dan kondisinya) dengan 

se�ngan ISO Maksimal 1000 

(karena semakin besar angka 

ISO, foto akan semakin noise 

(gambar berbin�k-bin�k jika di

-zoom in alias  �dak jernih) 

7. Dalam mengambil foto uta-

makan kualitas daripada 

kuan�tas. Tidak perlu 

mengambil foto banyak-

banyak untuk hal yang sama. 

Sehingga lebih efek�f dan 

efisien.  

8. Jika masih belum terbiasa 

dengan se�ngan kamera ma-

nual maka bisa dise�ng auto, 

namun tetap memperha�kan 

Teknik dasar fotografi yaitu 

rule of third dan segi�ga expo-

sure. 

9. Jika diperlukan foto bisa diedit/ 

dikoreksi dengan aplikasi edi-

tor foto seper� snapseed, light 

room, photoshop untuk memo-

tong foto, membuat lebih sim-

etris, mengatur brightness, 

contrast, saturasi dll.  

 

*) Segi�ga Exposure adalah adalah is�lah 

yang digunakan untuk �ga elemen dasar 

dari exposure yaitu: aperture, shu�er 

speed dan ISO. 

**) Rule of Third adalah  petunjuk 

bagaimana caranya memposisikan objek di 

seper�ga bagian dalam foto agar lebih 

enak dilihat 

- Gadis 
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Namun akhir-akhir ini semua geliat 

pengetahuan itu mulai melemah. 

Perpustakaan hanya dijadikan tem-

pat ‘pelarian’, KMS �dak ada 

gaungnya lagi, Paris Update jarang 

ada yang mengakses dan me-

manfaatkan, Panggung Kehorma-

tan �dak pernah lagi diadakan. 

Semoga Kedai Kapustakan diresmi-

kan bukan hanya sekedar ikut-

ikutan kantor pusat atau perwaki-

lan lain yang telah lebih dulu me-

resmikan LC nya. Sudahkah teman-

teman melongok ke dalamnya? 

Perpustakaan kita di lantai 3 yang 

dulu berkesan dingin dan serius 

telah bertransformasi menjadi tem-

pat yang ceria, nyaman, dan 

bahkan instagramable! Pada ke-

sempatan tertentu, tersedia coffee 

maker sak gelase yang siap men-

cerahkan mata dan meng-

hangatkan perut. Tinggal pesan 

saja, kapan teman-teman akan 

mengadakan diskusi, PPM, rapat, 

FGD, Kedai Kapustakan siap men-

jadi tempat yang nyaman untuk 

ngumpul. Pengelola Kedai 

Kapustakan sendiri telah membuat 

da�ar agenda sharing session yang 

semoga saja menarik dan ber-

manfaat menunjang pelaksanaan 

tugas seper� bagaimana menjadi 

super narasumber, bagaimana me-

numbuhkan minat menulis, kelas 

fotografi, dan sebagainya.  

Akhirnya, semoga Kedai 

Kapustakan dapat berkembang 

menjadi oase pengetahuan di kan-

tor kita. Meskipun saat ini masih 

banyak tantangan yang 

menghadang seper� masih sangat 

kurangnya buku koleksi, keterbata-

san dana, dan �dak adanya person 

in charge yang benar-benar full 

�me mengurusi, 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 sa-

nalah ‘si anak’ berada. Kedai 

Kapustakan Mini tempat kita bisa 

singgah untuk membaca buku atau 

sekedar duduk di sofa bulatnya 

yang empuuuk. Dengan penyem-

purnaan di sana sini, semoga dalam 

waktu dekat ruang bawah tangga 

itu bisa menjadi tempat yang nya-

man, senyaman induknya di lantai 

�ga.  

-4ita 

Misal kegiatan sosialisasi, 

bimtek, peresmian Gedung , 

penandatanganan MoU, lomba, 

dll. 

2. Dapatkan rundown acaranya.  

    
Contoh: Foto lomba  

Sehingga kita jadi bisa lebih siap 

dalam mengatur se�ngan ka-

mera (ISO, Diafragma, Shu�er-

speed), mengatur posisi 

pengambilan foto agar 

menghasilkan foto yang maksi-

mal.  

3. Ketahui tokoh, narasumber,  

ataupun peserta dalam acara 

tersebut. 

 
 Contoh: Foto narasumber.  

maka kita bisa merencanakan 

siapa saja yang akan kita foto, 

apakah itu narasumber, pem-

beri sambutan, audience, atau-

pun keseluruhan peserta. 

4. Siapkan Alat tempur dengan 

baik, cek kamera, pas�kan ba-

terai cukup terisi untuk menga-

badikan acara, bawa lensa yang 

cocok dan sesuai untuk meliput 

acara, tripod jika diperlukan. 

5. Teknik mengambil foto, 

gunakan prinsip segi�ga expo-

sure *) dan rule of third **) agar 

hasil foto maksimal dan bisa 

tervisualisasi dengan baik.  

6. Gunakan shu�er speed �nggi 

(min. 1/250) untuk menangkap 

momen-momen yang perge-

rakannya cepat (seper� lomba, 

senam, menari, dll). Untuk 

kegiatan dalam ruangan yang 
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Hai Gaes.. 

Bila edisi lalu kita ngomongin ten-

tang reviu tanah, kali ini kalian akan 

diajak untuk join dengan KPK dan 

Bawas MA...wow...mantap kan? 

Ya, gak cuma temen-temen dari 

inves�gasi yang bisa kenalan 

dengan KPK dan APH di Badan 

Peradilan, di IPP pun punya 

berbagai penugasan yang memung-

kinkan kita berkenalan dengan 

mereka. Penugasan tersebut yaitu 

melaksanakan join audit dengan 

KPK dan Badan Pengawas 

Mahkamah Agung RI. 

Mau tahu gak latar belakang adanya 

join audit tersebut? 

Kalian tahu sendiri kan, bahwa 

negara kita sedang giat untuk 

melaksanakan pemberantasan 

korupsi. Nah di lingkungan Badan 

Peradilan sendiri potensi adanya 

penyalahgunaan kewenangan 

(abuse of power) oleh para hakim 

yang dalam menjalankan fungsinya 

didukung aparat peradilan lainnya 

sangat besar, mengingat hakim 

merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman (yudika�f). Mahkamah 

Agung RI melalui Badan Pengawas 

nya juga melakukan berbagai upaya 

pengendalian untuk mengurangi 

risiko tersebut. Namun dalam prak-

�knya, penyuapan/pemerasan 

terkait dengan pelayanan pe-

nanganan perkara pada  Badan 

Peradilan di lingkungan  Mahkamah 

4. Memberi mutu pada berita atau 

informasi yang disampaikan. 

5. Pelengkap berita atau informasi. 

6. Mengekalkan daya ingat 

mengenai isi informasi. 

7. Lebih meyakinkan atau mem-

bangun kepercayaan isi informasi. 

 

Dalam mengambil suatu foto cerita 

akan lebih mudah jika kita 

menggunakan metode EDFAT sebagai 

panduan. EDFAT sendiri merupakan 

singkatan dari En�re, Details, Frame, 

Angle, Time. 

 En�re (Keseluruhan), ambil gam-

bar keseluruhan Lingkungan ter-

masuk manusianya. Cara ini diang-

gap banyak fotografer jurnalis�k 

baik untuk mengenalkan Subyek 

Foto dan Lingkungannya kepada 

para pembaca. 

 Details (Kerincian), bergeraklah 

maju mendeka� objek untuk 

melihat lebih detail, ajak Subjek 

untuk berinteraksi, perha�kan 

mata, rambut, apa yang dia pakai. 

Ambil visual yang kuat sebagai ciri 

khusus dari subjek dan atur kom-

posisi yang bagus. 

 Frame (bingkai), aturlah melalui 

viewfinder komposisi yang dilihat 

dengan memperha�kan elemen 

disekeliling subyek baik back-

ground maupun foreground. 

 Angle (Sudut Pengambilan) dari 

berbagai sudut bisa dari atas, 

bawah, dekat atau jauh, samping 

kiri atau kanan subyek. 

 Time (waktu), ambil kesempatan 

secepatnya jangan menunda wak-

tu karena bisa saja peris�wa terse-

but �dak terulang lagi, atau ke-

sempatan ini. 

 

Tips Foto Kehumasan ala gadis: 

1. Kumpulkan informasi tentang 

event atau acara yang akan diliput. 

Hal ini pen�ng untuk menentukan 

cerita yang akan dituangkan ke 

dalam foto.  

Contoh: Foto Sosialisasi/Bimtek  

 

RUBRIK  IPP 
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Agung RI masih juga terjadi se-

bagaimana pemberitaan media 

massa tentang kasus OTT (Operasi 

Tangkap Tangan)  hakim atau apa-

rat peradilan lainnya oleh KPK. Hal 

tersebut tentu berpengaruh pada 

kepercayaan masyarakat. 

Prak�k penyalahgunaan 

wewenang oleh oknum aparat 

peradilan tersebut “mencemari” 

semangat seluruh elemen MA RI 

yang berupaya keras untuk men-

capai visi “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung”.  

Visi tersebut akan sulit dicapai apa-

bila prak�k penyuapan/pemerasan 

dalam pelayanan lembaga peradi-

lan kepada masyarakat masih ba-

nyak terjadi. Untuk itu, diperlukan 

pengawasan yang lebih intensif 

atas penanganan perkara pada 

Badan Peradilan di lingkungan 

Mahkamah Agung RI. (Kalo yang ini 

gaes, tahunya visi MA RI saat kami 

diundang untuk pelaksanaan so-

sialisasi penugasan di Gedung 

Bawas MA, sebenarnya sosialisasi 

tersebut direncanakan di gedung 

merah pu�h milik KPK, tapi karena 

saat tersebut sedang banyak demo 

mahasiswa depan gedung KPK 

maka dipindahkan ke gedung 

Bawas MA....sayang deh lupa selfie 

saat disana, hi hi) 

Dengan adanya kondisi tersebut 

maka dalam rangka upaya pence-

gahan,  Badan Pengawasan Mahka-

mah Agung RI (Bawas MA RI), Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) bersi-

nergi  untuk  melakukan pengawa-

san atas penanganan perkara pada  

Badan Peradilan  di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI.  

Sinergi tersebut didukung dengan 

adanya MoU antara MA dengan 

BPKP  Nomor 5/NK/MA/XII/2017 

dan MoU-20/K/D2/2017 tanggal 

28 Desember 2017 dan MoU anta-

ra KPK dengan BPKP Nomor SPJ-

15/01/04/2011 dan MoU-378/K/

D2/2011 tanggal 21 April 2011. 

Sepulang dari sosialisasi kami 

membawa setumpuk dokumen…

(eh sekarang pakai so�file ding, 

bukan setumpuk lagi ya #tepok 

jidat). Surat Tugas Audit Tujuan 

Di era milenial dimana media sosial men-

jadi hal yang tak bisa lepas dari kegiatan 

seseorang se�ap harinya, pencitraan diri 

begitu mudah tersaji melalui apa yang 

diunggah secara daring di akun media 

sosial seper� Instagram, facebook dll. 

Kebutuhan “mengisi konten” yang per-

suasif, menarik baik secara visual mau-

pun dengan tulisan menjadi sebuah hal 

yang pen�ng agar pesan atau citra yang 

ingin disampaikan pada audience, dapat 

tersampaikan dengan sempurna. Akun 

media sosial sebagai penyedia layanan 

informasi publik bagi sebuah instansi 

menjadi hal yang tak terpisahkan dari 

fungsi kehumasan, sehingga pengemasan 

konten dalam bentuk foto, infografis 

ataupun tulisan menjadi kendaraan uta-

ma dalam menyajikan informasi kepada 

Stakeholder (audience). 

Foto dalam berita sendiri memiliki ba-

nyak fungsi, yaitu: 

1. Menarik Perha�an Pembaca. 

2. Membantu Menyampaikan Isi Infor-

masi. 

3. Mempermudah penyampaian infor-

masi. 

TIPS 

Fotografi  Kehumasan 
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Tertentu (ATT) atas Penanganan 

Perkara di Badan Peradilan di Ling-

kungan Mahkamah Agung RI diter-

bitkan oleh Badan Pengawas MA 

RI dengan �m gabungan antara 

kami (BPKP), Bawas MA dan KPK. 

Disana kami dibekali prosedur pe-

nanganan perkara baik di Peradi-

lan Umum  yang terdiri dari Penga-

dilan Pidana, Perdata, Pengadilan 

Hubungan Industrial, dan Pengadi-

lan Niaga, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara terdiri dari Pengadi-

lan Tata Usaha Negara dan Pajak, 

tetapi �dak termasuk substansi 

perkara yang merupakan ranah 

kekuasaan kehakiman.  

ATT atas Penanganan Perkara pa-

da Badan Peradilan di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI ini bertujuan 

memberikan keyakinan bahwa 

penanganan perkara telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

dan memberikan saran/atensi ter-

hadap permasalahan yang 

ditemukan. 

Selain itu penugasan ini memiliki 

sasaran untuk menilai kelemahan  

sistem pengendalian intern yang 

dapat menjadi celah korupsi, pada 

proses penanganan perkara yang 

dimulai dari penerimaan berkas 

perkara, persiapan persidangan, 

persidangan, bagaimana rapat 

musyawarah majelis hakim di-

lakukan, minutasi sampai dengan 

penyerahan salinan putusan. 

  

Di samping itu juga untuk meya-

kinkan adanya kelemahan  sistem 

pengendalian intern  yang men-

dukung tahapan penanganan 

perkara, yaitu tentang bagaimana 

interaksi antara pihak yang ber-

perkara dengan pegawai pengadi-

lan, mekanisme pengawasan pe-

nanganan perkara oleh hakim 

pengawas di �ngkat pertama dan 

banding, pemanfaatan e-court, 

serta informasi sidang dalam web-

site (SIPP). 

 

 

 

 

biar gak rempong aja kudu bolak balik 

�ap hari buat belanja.  

3. Store it properly 

Simpan makanan di tempat yang baik 

agar bahan makanannya bisa lebih 

tahan lama. Se�ap bahan beda cara 

menyimpannya. Kayaknya PARMIN 

edisi lalu udah pernah bahas cara me-

nyimpan bahan makanan deh. Ayoo, 

coba diinget-inget. 

4. Meal Prep 

Meal prep ini bisa mengurangi waktu 

persiapan terutama untuk kita-kita 

yang sibuk. Ecieee.. Kita bisa dengan 

mudah memasak karena udah disiapin 

sebelumnya. Kita juga bisa masak be-

sar dan menyimpannya di kulkas. Ma-

kanan yang kita buat sudah pas� me-

manfaatkan bahan-bahan makanan 

yang kita miliki.  

5. U�lise your scraps 

Pernah nggak kita berpikir kembali 

mau dibuat apa sisa-sisa sayur atau 

sayur yang sudah hampir layu di 

kulkas? Bikin jadi kaldu sayur! Mem-

buat kaldu di rumah bisa menghemat 

�ga hal: membuang sayuran yang su-

dah layu, hemat uang untuk membeli 

kaldu, dan meminimalisir kemasan-

kemasan yang nggak perlu. Atau misal 

bikin sop sayur dan masih tersisa. Da-

ripada dibuang, ambil isinya dan tam-

bahkan telur. Voila, jadilah omelet 

sayuran. Ayam goreng udah nggak 

laku? Ubah bentuknya jadi suwiran 

ayam dan tumis dengan cabe kecap. 

Hmmm…maknyus. Pokoknya no mu-

bazir-mubazir club. 

6. Empty your table 

Jika ngerasa malem udah nggak mau 

makan, berikan makanan kepada 

orang lain. Tentunya makanan yang 

masih pantas ya. Atau misal dapat 

sekotak kue dan kita lagi program diet 

yang jelas pantangan banget kalo 

makan kue, apalagi sekotak, ya 

kasihlah ke tetangga.  

Ini berlaku juga kalo kita lagi ada 

hajatan atau acara besar lain dan 

ternyata masih banyak makanan ter-

sisa. Just donate your food. Yakin ba-

nyak yang mau nerima. Kalo sisa ma-

kanan cuma seiprit dan nggak pantes 

dikasih ke orang? Kucing di sekitarmu 

siap menampungnya. Udah mentok 

nggak tau lagi mau diapain? Kompos-

kan. Karena kompos adalah koentji 

kesuksesan untuk menghindari ter-

buangnya sisa makanan dan organik 

lainnya ke TPA. In�nya, jangan biarkan 

meja makan kita ada makanan ber-

sisa. Eat it or give it or compost it.  

 
(nee-dari berbagai sumber) 
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Boring? no no no… mengasyikkan 

ternyata mengetahui bagaimana 

proses penanganan perkara di-

lakukan, sama seper� saat kita 

cek fisik, menyusuri jalan-jalan 

dari desa ke desa. 

Dengan dibekali TAO dan 

prosedur kerja yang sudah di 

susun oleh BPKP Pusat, kami pun 

menyusuri lorong-lorong gedung 

peradilan untuk mengumpulkan 

data dan informasi tentang pe-

nanganan perkara dan catatan 

lainnya seper� Buku Register 

Perkara, data SIPP, data penye-

rahan salinan putusan dan lain-

lainnya. Kemudian melakukan 

analisis perbandingan data dan 

informasi tersebut dibandingkan 

dengan kriteria yang telah 

ditetapkan pada pedoman audit 

serta melakukan wawancara dan 

konfirmasi kepada hakim ketua, 

hakim majelis, hakim pengawas, 

panitera, panitera muda, panitera 

penggan� dan lain-lainnya serta 

dengan Penasehat Hukum (PH) 

untuk mencari celah yang 

memungkinkan terjadinya 

korupsi. 

Sebenarnya gaes, kalo harus di-

ceritakan, bisa berlembar-lembar 

karena kita disini bicara sistem 

dan prosedur penanganan perka-

ra. Jadi kapan-kapan kita lanjut-

kan face to face saja ya.... 

Sebelum kami akhiri, akan kami 

ceritakan sedikit hal yang sangat 

perlu diperha�kan dalam penu-

gasan ini...yaitu komunikasi. 

Why? karena para pelaku peradi-

lan ini adalah orang-orang yang 

pandai bermain kalimat, maka 

untuk meminta data secara benar 

dan tepat pun kita harus pandai 

berkomunikasi dengan cerdik dan 

cermat.  

Ok, sampai jumpa di edisi penu-

gasan lainnya dari IPP, yang tak 

kalah menarik dan pas�nya selalu 

menantang diri kita untuk terus 

meningkatkan kompetensi.  

 

-ken 

Pernah nggak ikut kondangan versi 

piring terbang di acara pernikahan? 

Kalo kita lihat, pas� adaaaa aja yang 

menyisakan makanannya. Salah satu 

penyebabnya karena kesan jika kita 

menghabiskan semua makanan di atas 

piring, ar�nya rakus. Jadi demi sopan 

santun dan e�ka, harus ada sedikit 

makanan yang tersisa di piring. 

Padahal kalo ke anak kita bilangnya 

kudu ngabisin makanan. Kalo nggak 

diabisin, ntar ayamnya ma�. Iya bener 

ma�, karna buat lauk esok hari. Beda 

standar kan. Kalau anak-anak nggak 

boleh nyisain, kalo orang dewasa 

boleh, hihi.. 

Menyisakan makanan agar nggak di-

anggap rakus adalah nilai yang salah 

kaprah. Why? 

Food waste alias buang-buang ma-

kanan udah jadi masalah serius di 

dunia saat ini. Berdasarkan studi yang 

dilakukan oleh The Economist Intelli-

gence Unit pada tahun 2016, Indone-

sia ternyata negara yang 

memproduksi sampah makanan 

terbesar kedua di dunia. 13 juta ton 

sampah makanan dihasilkan per tahun 

di Indonesia yang itu ar�nya cukup 

untuk ngasih makan lebih dari 28 juta 

orang. Bayangkan kemubaziran ini. 

Lalu apa hal simpel yang bisa kita 

lakukan untuk mencegah terbuangnya 

makanan? Cek 6 �ps di bawah ini: 

1. Plan your groceries, check invento-

ries 

Sebelum belanja, cek dan ricek ba-

han makanan yang masih ada, teru-

tama di kulkas. Terutama lagi kalau 

kulkasnya gede. Bikin ceklist dan 

rencana belanja akan membantu 

kita fokus pas belanja, jadi kita 

nggak perlu beli hal-hal yang emang 

nggak kita perlukan. Hemat beib. 

Lebih bagus lagi kalo udah ada plan 

cooking, jadi jelas bahan makanan 

apa aja yang kita perlukan. 

2. Buy just enough weekly 

Seberapa sering kita belanja terlalu 

banyak makanan yang akhirnya 

nggak bisa kita makan semuanya 

karena keburu busuk? Ayo ngaku. 

Beli sesuai dengan kebutuhan. 

Mendingan mlipir sebentar ke 

warung buat beli bahan yang ku-

rang daripada beli seabrek tapi ter-

us dibiarkan busuk di kulkas. Kena-

pa weekly? Kalo saya pribadi sih 

SEPUTAR KITA 
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Sobat Parmin pernah mendengar 

keluhan dari tetangga sebelah 

meja kayak gini, “Kok sudah lama 

gak tugas-tugas, kok si fulan gak 

berhen�-hen� selalu tugas, seben-

tar-sebentar terbit ST yang baru 

lagi, saya kok �dak ya……” Hanya 

absen pagi, ngobrol di kan�n, trus 

buka laptop internetan, surfing 

sana-sini trus belanja-belanji, 

lanjut transfer buat chek out be-

lanjaan lanjut nunggu barang da-

tang, absen sore, pulang deh. 

Besok berulang lagi sampai di lobi 

depan menumpuk barang hasil 

belanja online. 

Kadang kita �dak menyadari bah-

wa mereka yang mendapatkan 

suatu penugasan harus memiliki 

kemampuan tertentu dalam 

melaksanakan tugasnya. Dan itu 

�dak diperoleh dalam hitungan 

jam ataupun hari. Dibutuhkan 

pembelajaran yang �dak sebentar 

dan pengorbanan yang �dak sedi-

kit serta rasa enthusiasm yang 

�nggi untuk mempelajari suatu 

penugasan tersebut.   

Keahlian, kemampuan dan 

pengalaman dalam menangani 

risiko, jika dapat dikomunikasi-

kan dan diinternalisasikan 

dengan baik, akan menyebar 

ke seluruh organisasi, dan 

dapat membantu memper-

cepat implementasi budaya 

risiko yang baik. Jika perlu, 

personil-personil tadi akan 

diangkat menjadi risk agent 

bagi organisasi. 

3. Konsistensi penerapan mana-

jemen risiko 

Mengingat risiko adalah suatu 

hal yang dinamis, maka kon-

sistensi menjadi sangat 

pen�ng sebagai sarana pem-

belajaran bertahap menuju 

keadaan yang diinginkan. Kon-

sistensi penerapan juga sangat 

membantu dalam mengikis 

resiliensi status quo. Dibutuh-

kan waktu untuk memuncul-

kan kebiasaan-kebiasaan baik. 

Sebaliknya, budaya yang 

dibangun dengan cara-cara 

instan dan sporadis seringkali 

�dak akan bertahan lama. 

Organisasi dapat menggunakan 

strategi yang sesuai dengan kebu-

tuhan dan kemampuannya untuk 

membangun budaya risiko yang 

baik.  

Secara garis besar, strategi pem-

bangunan budaya risiko sebaiknya 

memper�mbangkan: 

 Bagaimana budaya di-

pengaruhi dan berkembang 

 Bagaimana cara menilai bu-

daya risiko organisasi saat ini  

 Bagaimana menentukan target 

budaya yang diharapkan 

 Bagaimana menerapkan pro-

gram perubahan budaya 

Dengan memahami keempat 

faktor tersebut, organisasi dapat 

merancang program perubahan 

budaya yang lebih efek�f dan 

efisien. 

 

-4ita 

RUBRIK APD 
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Di bidang APD banyak penugasan 

yang menuntut kemampuan khu-

sus di luar pengetahuan dasar 

sebagai auditor. Penugasan bi-

dang APD menggunakan banyak 

aplikasi yang dikembangkan oleh 

BPKP dan telah banyak digunakan 

oleh Pemda dan Desa di wilayah 

kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogya-

karta. Sehingga wajar bagi per-

sonil APD yang memiliki kemam-

puan dan pengetahuan tentang 

aplikasi tersebut menjadi bulan-

bulanan penugasan atau menjadi 

personil yang sangat sibuk. Di sisi 

lain  �dak seluruh personil APD 

memiliki kemampuan tersebut 

sehingga tercipta celah yang men-

jadi perbedaan penugasan, 

dikarenakan permintaan dari 

masing-masing pemda dan desa 

terkait baik konsultasi, pela�han, 

dan penyelesaian masalah ap-

likasi yang digunakan. 

Untuk mengatasi celah tersebut 

dan semakin bertambahnya per-

mintaan dari pemda dan desa 

serta adanya penambahan per-

sonil baru di bidang APD, maka di 

awal tahun 2020 ini bidang APD 

mengadakan workshop intern 

aplikasi  SIMDA Keuangan, SIMDA 

BMD, SIMDA Terintegrasi, serta 

SISKEUDES.  Rencananya masing-

Sedangkan rerangka pengembangan 

budaya risiko dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Terkait dengan pengembangan bu-

daya risiko, aspek kunci yang harus 

diperha�kan adalah: 

1. Peran pimpinan (tone at the top) 

Selain kewenangan untuk me-

ngalokasikan sumber daya, pe-

rilaku pimpinan akan dijadikan 

panutan (role model) oleh se-

luruh anggota organisasi, sehing-

ga jika pimpinan �dak dapat 

menunjukkan perilaku yang 

memper�mbangkan risiko pada 

se�ap keputusan yang dibuat, 

maka impact-nya �dak akan ter-

lalu dirasakan oleh organisasi. 

Pimpinan dapat menetapkan pe-

san-pesan yang eksplisit melalui 

pembuatan struktur, kebijakan, 

aturan dan norma-norma, serta 

menerapkan insen�f atas pengel-

olaan risiko. Namun, tanpa aksi 

yang tercermin dalam perilaku 

sehari-hari, pegawai akan sulit 

menangkap simbol-simbol ten-

tang bagaimana cara mengelola 

risiko sesuai harapan pimpinan.  

2. SDM profesional yang ahli dalam 

bidang manajemen risiko 
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masing workshop akan di-laksanakan 

selama 2 hari, yang akan diiku� oleh 

personil APD. Masing-masing work-

shop dibagi merata untuk se�ap per-

sonil bidang APD, sehingga masing-

masing personil dapat memilih untuk 

mengiku� workshop yang menjadi 

keinginan dan minatnya. 

Dengan adanya workshop ini diharap-

kan masing-masing peserta dapat 

lebih fokus dalam mempelajari ilmu 

yang diberikan oleh penyaji sehingga 

kedepannya dapat dimanfaatkan da-

lam melaksanakan penugasan. 

Diharapkan di masa datang akan 

secara otoma�s akan terbentuk sema-

cam pokja untuk masing-masing penu-

gasan aplikasi tersebut. Jadi untuk 

penugasan tertentu misalnya SIMDA 

Keuangan sudah dapat merujuk lang-

sung kepada masing-masing personil 

yang memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan tugas tersebut. Korwas 

dan Dalnis �dak lagi dipusingkan da-

lam menentukan personil untuk penu-

gasan tersebut karena sudah dapat 

dipetakan kemampuan masing-

masing personil yang ada di bidang 

APD dan juga akan mempermudah 

dalam pengawasan atas hasil dari 

penugasan tersebut. Efek selanjutnya 

bagi pemda dan desa yang menjadi 

obyek penugasan akan terpuaskan 

dan memperoleh pemecahan atas 

masalah sebagaimana yang diharap-

kan selama ini. Dan apabila dapat 

menciptakan kondisi tersebut akan 

menambah kepercayaan para stake 

holders BPKP, dan meningkatkan 

awareness instansi khususnya Per-

wakilan BPKP D.I. Yogyakarta.  

Sesuai dengan moto BPKP yang baru 

yaitu menjadi Trusted Advisor, maka 

masing-masing harus personil me-

miliki kemauan untuk meningkatkan 

kompetensi. Jadi kedepannya �dak 

akan terdengar lagi selen�ngan, “Kok 

si Fulan tugas terus yah…..saya kok 

sudah lama gak tugas….” 

 

-MYF 

untuk selalu mengiden�fikasi risiko-risiko yang dapat mengancam tujuan 

organisasi dan kemudian melakukan �ndakan penanggulangannya, sehingga 

organisasi selalu berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya. 

Oleh karenanya, pengetahuan dan prak�k manajemen risiko yang tepat ha-

rus menjadi budaya di organisasi. 

The Ins�tute of Risk Management (2012) mendefinisikan risk culture sebagai 

sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risi-

ko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. 

Seper� yang dideskripsikan pada Gambar 2.1, budaya risiko merupakan 

cerminan dari budaya organisasi yang dipengaruhi oleh perilaku dari anggota 

organisasi. Sedangkan perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh e�ka dan 

pandangan individu terhadap risiko (Hillson, 2013). Kerangka kerja budaya 

risiko IRM digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IRM (2012) 
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Menjelang penghujung tahun, tepatnya tanggal 16-
17 Desember 2019,  Perwakilan BPKP DIY menye-
lenggarakan Rapat Kerja. Raker kali ini mengambil 
tema Trusted Advisor: Stay Hungry, Stay Foolish. 
Yang beda dalam penyelenggaraan Raker ini 
adalah penyelenggara atau panitia dan pengisi 
acara seluruhnya pegawai yang masih tergolong 
muda dan beberapa adalah kaum milenial. Sehing-
ga acarapun dikemas lebih menarik dan dinamis.  
Tidak hanya acara, dekorasi ruangan rakerpun 
dibuat berbeda, dengan adanya pojok baca dan 
area photo booth. Backdrop nuansa kekinian. 
Bahkan di tengah area dibuatkan catwalk yang 
berhiaskan lampu kelap-kelip menambah semarak-
nya ruangan raker. 
Begitu pula dengan sajian konsumsi. Konsumsi 
yang jarang kita temui seperti bakso tusuk, geblek, 
jadah tempe, nasi kucing, lupis dan klepon…
menjadi sajian acara raker.  
Acara utama terdiri dari sharing session yang 
menghadirkan Wasis Prabowo, Direktur Investigasi 
Wilayah II pada Kedeputian Investigasi  dan  Lak-
smi Mugirahayu, pegawai BPKP yang sudah purna 
tugas. Menurut Wasis, kompetensi, kredibilitas, 
konektivitas, komunikasi dan keberanian menjadi 
syarat seorang trusted advisor. Sementara bagi 
Laksmi, kemampuan komunikasi dan negosiasi 
menjadi soft kompetensi yang diperlukan auditor 
untuk dapat memberikan win-win solution dan best 
alternative agar mitra kerja mau dan dapat 
melaksanakan rekomendasi yang diberikan.  
Selain dua materi tersebut, raker juga membahas 
evaluasi kinerja perwakilan baik pengawasan mau-
pun dukungan serta persepsi mitra kerja maupun 
pegawai atas kinerja perwakilan selama satu tahun 
yang ditunjukkan dengan hasil survey kepuasan 
mitra kerja dan survey kepuasan pegawai. Rapat 
kerja juga membahas hasil rapat komisi kerja yang 
telah dibentuk sebelumnya. 
Di sela tiap sesi, guna mempertahankan mood baik 

peserta, disajikan berbagai selipan menarik berupa 
pemutaran video inspiratif, persembahan lagu dari 
sobat ambyar yang bener-bener membuat suasana 
ambyar… 
Bahkan untuk mempererat kebersamaan antar 
pegawai, di hari ke dua raker, peserta diajak untuk 
melepas ketegangan dengan game-game lucu, 
berkelompok. Mulai dari game mengurutkan berat 
badan, ukuran sepatu, usia, kemudian game 
“pangeran kegelapan” yaitu mengumpulkan bola 
dengan mata tertutup, berbasah-basahan melalui 
permainan memindahkan air dengan cup di atas 
kepala, lanjut permainan membalikkan cup gelas, 
dan yang tak kalah kocak adalah game pesan 
berantai, di mana menyampaikan pesan dari satu 
orang ke orang berikutnya dengan gerakan. 
Sungguh raker ini benar-benar menjadi raker yang 
tak terlupakan, apalagi di penghujung rangkaian 
acara dipersembahkan fashion show yang super 
kocak. Para peragawan dan peragawati tampil 
gaya dengan kostum mereka mulai dari kostum jas 
hujan, baju tidur, baju pengantin, baju sosialita, 
dan diakhiri dengan peragaan seragam batik dari 
masing-masing bidang/bagian. 
Lelah … namun tak terasa.. Karena acara demi 
acara mengalir dengan ringan dan menarik, tak 
sempat membuat kantuk datang.  
Akhirnya harapan besar dari raker ini adalah di era 
digitalisasi menuju trusted advisor diperlukan pen-
ingkatan kompetensi SDM yang cerdas inte-
lektual, cerdas spiritual dan cerdas etos kerja serta 
mampu mengembangkan inovasi baru untuk men-
dukung kinerja dengan tetap santun, bertata kra-
ma, berbudaya serta meningkatkan keterampilan 
dan keahlian. 
 
Sampai jumpa di raker yang akan datang... 

-ros 

Jangan bosan ya. Risiko memang 

tengah menjadi bahasan primadona 

akhir-akhir ini. Apalagi konon ka-

barnya IKU BPKP di Renstra menda-

tang nggak jauh-jauh dari situ: Ma-

najemen Risiko Indeks.  

Risiko asalnya mengacu kepada 

ke�dakpas�an (uncertainty). Ar�nya 

berpotensi posi�f maupun nega�f. 

Dalam prak�knya risiko lebih sering 

dikonotasikan secara nega�f, yaitu 

mengerucut pada kejadian-kejadian 

yang merugikan atau berdampak 

kepada hal-hal yang �dak di-

inginkan. Psikologi manusia cende-

rung mengakomodasi loss aversion 

– yaitu kondisi dimana manusia 

lebih termo�vasi jika terancam ke-

hilangan sesuatu – membuat risiko 

menjadi berkonotasi nega�f. 

Mengamini teori tersebut, penjela-

san PP 60 tahun 2008 pasal 3 

menyatakan bahwa risiko adalah 

kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan 

sasaran pemerintah. 

Pembangunan budaya risiko adalah 

bagian dari kebutuhan untuk me-

nangani dan mengendalikan risiko di 

suatu organisasi. Organisasi dituntut 

RUBRIK  P3A 

JOGJA MILIK KITA 
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RUBRIK AN 

SDM dan belum adanya peraturan

-peraturan turunan Permendagri 

Nomor 79 Tahun 2018. Fakta di 

lapangan yang diperoleh selama 

penugasan yang terkait dengan 

BLUD menunjukkan sebagian 

pelaku pengelolaan keuangan 

BLUD belum memahami tata kel-

ola keuangan BLUD. Selain itu, 

sebagian fungsi proses penge-

lolaan keuangan pelaksanaannya 

dirangkap oleh Bendahara. Se-

luruh Pemerintah Daerah wilayah 

kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogya-

karta saat ini belum ada satu pun 

yang telah menetapkan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Rencana 

Bisnis Anggaran (RBA), Pena-

tausahaan Keuangan dan Ke-

bijakan dan Sisdur Akuntansi. 

Untuk memperbaiki kondisi terse-

but, Bidang AN Perwakilan BPKP 

D.I. Yogyakarta telah melakukan 

sosialisasi Permendagri Nomor 79 

Tahun 2018 kepada beberapa 

Pemerintah Daerah di Wilayah 

Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogya-

karta, antara lain Cilacap, Kebu-

men dan Klaten. Selain itu, Bidang 

AN melaksanakan pilo�ng 

penyusunan Peraturan Kepala 

Daerah tentang RBA, Pena-

tausahaan Keuangan dan Ke-

bijakan dan Sisdur Akuntansi. 

Selain itu, Bidang AN juga telah 

melakukan workshop SIA BLUD di 

Pemerintah Kabupaten Klaten. 

Untuk menyiapkan SDM di inter-

nal Bidang AN dan Perwakilan D.I. 

Yogyakarta, Bidang AN juga telah 

melakukan PPM Permendagri 79 

Tahun 2018 dan workshop SIA 

BLUD bagi seluruh pegawai Bidang 

AN dan perwakilan pegawai ma-

sing-masing Bidang. Semoga 

nan�nya semakin banyak pegawai 

yang terinfeksi BLUD dan SIA 

BLUD, serta output pilo�ng 

nan�nya dapat digunakan sebagai 

model untuk Pemerintah Daerah 

lainnya.  

Go…go….go….Bidang AN…..we’re 

one.  

- AnS  

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 79 Tahun 2018 tanggal 27 

Agustus 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) 

diterbitkan untuk menggan�kan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keu-

angan BLUD. Dengan terbitnya 

Peraturan tersebut tentu berdam-

pak signifikan terhadap seluruh 

kebijakan pengelolaan BLUD di 

daerah dan teknis pengelolaan 

keuangan BLUD. Dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 mengamanatkan 

Pemerintah Daerah untuk menga-

tur pengelolaan BLUD dengan 

menerbitkan Peraturan Kepala 

Daerah. Kebijakan-kebijakan yang 

harus diatur melalui Peraturan 

Kepala Daerah yaitu: 

1. Perkada tentang pengadaan, 

persyaratan,pengangkatan, 

penempatan, batas usia, masa 

kerja, hak, kewajiban dan 

pemberhen�an Pejabat 

Pengelola dan pegawai yang 

berasal dari tenaga profesio-

nal lainnya (Pasal 4)  

2. Perkada tentang Pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan 
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terhadap BLUD oleh pembina 

dan pengawas (Pasal 22 ayat 1)  

3. Perkada tentang Remunerasi 

(Pasal 24 ayat 1)  

4. Perkada tentang Pola Tata Ke-

lola BLUD (Pasal 38 ayat 2)  

5. Perkada tentang Renstra (Pasal 

41 ayat 2)  

6. Perkada tentang Standar Pela-

yanan Minimal (Pasal 43 ayat 2)  

7. Perkada tentang penyusunan, 

pengajuan, penetapan dan pe-

rubahan RBA BLUD (Pasal 64 

ayat 3)  

8. Perkada tentang Penatausahaan 

Keuangan  (Pasal 73)  

9. Perkada tentang Pengadaan Ba-

rang dan/atau Jasa (Pasal 77 

ayat 1)  

10. Perkada tentang Tarif Layanan 

(Pasal 83)  

11. Perkada tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang (Pasal 85 

ayat 2)  

12. Perkada tentang Mekanisme 

Pengajuan Utang/Pinjaman 

Jangka Pendek (Pasal 87 ayat 5)  

13. Perkada tentang Tata Cara Ker-

jasama dengan Pihak Lain (Pasal 

91 ayat 6)  

14. Perkada tentang Pengelolaan 

Investasi BLUD (Pasal 94)  

15. Perkada tentang Pengelolaan 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

BLUD (Pasal 96)  

16. Perkada tentang Kebijakan 

Akuntansi BLUD  (Pasal 99 ayat 

5) 

Banyak banget yaaa….namun jangan 

khawa�r….Pemerintah Daerah 

dapat memberlakukan kebijakan 

yang telah berlaku di Pemerintah 

Daerah untuk unit BLUD juga…tetapi 

tentu dengan memper�mbangkan 

fleksibilitas, efisiensi dan efek�fitas 

pengelolaan BLUD. 

Sistem akuntansi yang digunakan 

juga berubah dari Sistem Akuntansi 

Keuangan menjadi Sistem Akuntansi 

Pemerintah. Selain sebagai enditas 

akuntansi, Unit BLUD juga merupa-

kan en�tas pelaporan sehingga 

laporan keuangan yang harus 

disusun juga lebih banyak, yaitu 

melipu�: 

1. Neraca 

2. Laporan Operasional (LO) 

3. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 

4. Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (SAL) 

5. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) 

6. Laporan Arus Kas 

7. Catatan atas Laporan Keu-

angan 

Terbayang kannnn …… kesulitan 

unit BLUD dalam menyusun 

laporan keuangan jika �dak 

dibantu oleh aplikasi yang me-

madai mulai dari penyusunan 

anggaran, penatausahaan dan 

pelaporan. Apalagi, jika unit 

BLUD belum mempunyai akuntan 

yang memahami sistem akuntasi 

pemerintah. 

Merespon terbitnya Permendagri 

Nomor 79 Tahun 2018 dan untuk 

memudahkan unit BLUD dalam 

pengelolaan keuangan BLUD, 

BPKP telah mengembangkan 

apliasi SIA BLUD. SIA BLUD 

dikembangkan dengan memper-

ha�kan fungsi dalam pengelolaan 

keuangan BLUD. Aplikasi ini 

mengintegrasikan pengelolaan 

keuangan BLUD mulai dari 

perencanaan (penyusunan RBA), 

penatausahaan dan pelaporan 

keuangan sesuai PSAP 13. Apli-

kasi ini juga diintegrasikan 

dengan SIMDA Keuangan untuk 

Laporan Keuangan Konsolidasian 

Pemerintah Daerah. 

Permasalahan yang dihadapi da-

lam implementasi aplikasi adalah 
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Menjelang penghujung tahun, tepatnya tanggal 16-
17 Desember 2019,  Perwakilan BPKP DIY menye-
lenggarakan Rapat Kerja. Raker kali ini mengambil 
tema Trusted Advisor: Stay Hungry, Stay Foolish. 
Yang beda dalam penyelenggaraan Raker ini 
adalah penyelenggara atau panitia dan pengisi 
acara seluruhnya pegawai yang masih tergolong 
muda dan beberapa adalah kaum milenial. Sehing-
ga acarapun dikemas lebih menarik dan dinamis.  
Tidak hanya acara, dekorasi ruangan rakerpun 
dibuat berbeda, dengan adanya pojok baca dan 
area photo booth. Backdrop nuansa kekinian. 
Bahkan di tengah area dibuatkan catwalk yang 
berhiaskan lampu kelap-kelip menambah semarak-
nya ruangan raker. 
Begitu pula dengan sajian konsumsi. Konsumsi 
yang jarang kita temui seperti bakso tusuk, geblek, 
jadah tempe, nasi kucing, lupis dan klepon…
menjadi sajian acara raker.  
Acara utama terdiri dari sharing session yang 
menghadirkan Wasis Prabowo, Direktur Investigasi 
Wilayah II pada Kedeputian Investigasi  dan  Lak-
smi Mugirahayu, pegawai BPKP yang sudah purna 
tugas. Menurut Wasis, kompetensi, kredibilitas, 
konektivitas, komunikasi dan keberanian menjadi 
syarat seorang trusted advisor. Sementara bagi 
Laksmi, kemampuan komunikasi dan negosiasi 
menjadi soft kompetensi yang diperlukan auditor 
untuk dapat memberikan win-win solution dan best 
alternative agar mitra kerja mau dan dapat 
melaksanakan rekomendasi yang diberikan.  
Selain dua materi tersebut, raker juga membahas 
evaluasi kinerja perwakilan baik pengawasan mau-
pun dukungan serta persepsi mitra kerja maupun 
pegawai atas kinerja perwakilan selama satu tahun 
yang ditunjukkan dengan hasil survey kepuasan 
mitra kerja dan survey kepuasan pegawai. Rapat 
kerja juga membahas hasil rapat komisi kerja yang 
telah dibentuk sebelumnya. 
Di sela tiap sesi, guna mempertahankan mood baik 

peserta, disajikan berbagai selipan menarik berupa 
pemutaran video inspiratif, persembahan lagu dari 
sobat ambyar yang bener-bener membuat suasana 
ambyar… 
Bahkan untuk mempererat kebersamaan antar 
pegawai, di hari ke dua raker, peserta diajak untuk 
melepas ketegangan dengan game-game lucu, 
berkelompok. Mulai dari game mengurutkan berat 
badan, ukuran sepatu, usia, kemudian game 
“pangeran kegelapan” yaitu mengumpulkan bola 
dengan mata tertutup, berbasah-basahan melalui 
permainan memindahkan air dengan cup di atas 
kepala, lanjut permainan membalikkan cup gelas, 
dan yang tak kalah kocak adalah game pesan 
berantai, di mana menyampaikan pesan dari satu 
orang ke orang berikutnya dengan gerakan. 
Sungguh raker ini benar-benar menjadi raker yang 
tak terlupakan, apalagi di penghujung rangkaian 
acara dipersembahkan fashion show yang super 
kocak. Para peragawan dan peragawati tampil 
gaya dengan kostum mereka mulai dari kostum jas 
hujan, baju tidur, baju pengantin, baju sosialita, 
dan diakhiri dengan peragaan seragam batik dari 
masing-masing bidang/bagian. 
Lelah … namun tak terasa.. Karena acara demi 
acara mengalir dengan ringan dan menarik, tak 
sempat membuat kantuk datang.  
Akhirnya harapan besar dari raker ini adalah di era 
digitalisasi menuju trusted advisor diperlukan pen-
ingkatan kompetensi SDM yang cerdas inte-
lektual, cerdas spiritual dan cerdas etos kerja serta 
mampu mengembangkan inovasi baru untuk men-
dukung kinerja dengan tetap santun, bertata kra-
ma, berbudaya serta meningkatkan keterampilan 
dan keahlian. 
 
Sampai jumpa di raker yang akan datang... 

-ros 

Jangan bosan ya. Risiko memang 

tengah menjadi bahasan primadona 

akhir-akhir ini. Apalagi konon ka-

barnya IKU BPKP di Renstra menda-

tang nggak jauh-jauh dari situ: Ma-

najemen Risiko Indeks.  

Risiko asalnya mengacu kepada 

ke�dakpas�an (uncertainty). Ar�nya 

berpotensi posi�f maupun nega�f. 

Dalam prak�knya risiko lebih sering 

dikonotasikan secara nega�f, yaitu 

mengerucut pada kejadian-kejadian 

yang merugikan atau berdampak 

kepada hal-hal yang �dak di-

inginkan. Psikologi manusia cende-

rung mengakomodasi loss aversion 

– yaitu kondisi dimana manusia 

lebih termo�vasi jika terancam ke-

hilangan sesuatu – membuat risiko 

menjadi berkonotasi nega�f. 

Mengamini teori tersebut, penjela-

san PP 60 tahun 2008 pasal 3 

menyatakan bahwa risiko adalah 

kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan 

sasaran pemerintah. 

Pembangunan budaya risiko adalah 

bagian dari kebutuhan untuk me-

nangani dan mengendalikan risiko di 

suatu organisasi. Organisasi dituntut 

RUBRIK  P3A 

JOGJA MILIK KITA 
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masing workshop akan di-laksanakan 

selama 2 hari, yang akan diiku� oleh 

personil APD. Masing-masing work-

shop dibagi merata untuk se�ap per-

sonil bidang APD, sehingga masing-

masing personil dapat memilih untuk 

mengiku� workshop yang menjadi 

keinginan dan minatnya. 

Dengan adanya workshop ini diharap-

kan masing-masing peserta dapat 

lebih fokus dalam mempelajari ilmu 

yang diberikan oleh penyaji sehingga 

kedepannya dapat dimanfaatkan da-

lam melaksanakan penugasan. 

Diharapkan di masa datang akan 

secara otoma�s akan terbentuk sema-

cam pokja untuk masing-masing penu-

gasan aplikasi tersebut. Jadi untuk 

penugasan tertentu misalnya SIMDA 

Keuangan sudah dapat merujuk lang-

sung kepada masing-masing personil 

yang memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan tugas tersebut. Korwas 

dan Dalnis �dak lagi dipusingkan da-

lam menentukan personil untuk penu-

gasan tersebut karena sudah dapat 

dipetakan kemampuan masing-

masing personil yang ada di bidang 

APD dan juga akan mempermudah 

dalam pengawasan atas hasil dari 

penugasan tersebut. Efek selanjutnya 

bagi pemda dan desa yang menjadi 

obyek penugasan akan terpuaskan 

dan memperoleh pemecahan atas 

masalah sebagaimana yang diharap-

kan selama ini. Dan apabila dapat 

menciptakan kondisi tersebut akan 

menambah kepercayaan para stake 

holders BPKP, dan meningkatkan 

awareness instansi khususnya Per-

wakilan BPKP D.I. Yogyakarta.  

Sesuai dengan moto BPKP yang baru 

yaitu menjadi Trusted Advisor, maka 

masing-masing harus personil me-

miliki kemauan untuk meningkatkan 

kompetensi. Jadi kedepannya �dak 

akan terdengar lagi selen�ngan, “Kok 

si Fulan tugas terus yah…..saya kok 

sudah lama gak tugas….” 

 

-MYF 

untuk selalu mengiden�fikasi risiko-risiko yang dapat mengancam tujuan 

organisasi dan kemudian melakukan �ndakan penanggulangannya, sehingga 

organisasi selalu berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya. 

Oleh karenanya, pengetahuan dan prak�k manajemen risiko yang tepat ha-

rus menjadi budaya di organisasi. 

The Ins�tute of Risk Management (2012) mendefinisikan risk culture sebagai 

sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risi-

ko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. 

Seper� yang dideskripsikan pada Gambar 2.1, budaya risiko merupakan 

cerminan dari budaya organisasi yang dipengaruhi oleh perilaku dari anggota 

organisasi. Sedangkan perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh e�ka dan 

pandangan individu terhadap risiko (Hillson, 2013). Kerangka kerja budaya 

risiko IRM digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IRM (2012) 
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Di bidang APD banyak penugasan 

yang menuntut kemampuan khu-

sus di luar pengetahuan dasar 

sebagai auditor. Penugasan bi-

dang APD menggunakan banyak 

aplikasi yang dikembangkan oleh 

BPKP dan telah banyak digunakan 

oleh Pemda dan Desa di wilayah 

kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogya-

karta. Sehingga wajar bagi per-

sonil APD yang memiliki kemam-

puan dan pengetahuan tentang 

aplikasi tersebut menjadi bulan-

bulanan penugasan atau menjadi 

personil yang sangat sibuk. Di sisi 

lain  �dak seluruh personil APD 

memiliki kemampuan tersebut 

sehingga tercipta celah yang men-

jadi perbedaan penugasan, 

dikarenakan permintaan dari 

masing-masing pemda dan desa 

terkait baik konsultasi, pela�han, 

dan penyelesaian masalah ap-

likasi yang digunakan. 

Untuk mengatasi celah tersebut 

dan semakin bertambahnya per-

mintaan dari pemda dan desa 

serta adanya penambahan per-

sonil baru di bidang APD, maka di 

awal tahun 2020 ini bidang APD 

mengadakan workshop intern 

aplikasi  SIMDA Keuangan, SIMDA 

BMD, SIMDA Terintegrasi, serta 

SISKEUDES.  Rencananya masing-

Sedangkan rerangka pengembangan 

budaya risiko dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Terkait dengan pengembangan bu-

daya risiko, aspek kunci yang harus 

diperha�kan adalah: 

1. Peran pimpinan (tone at the top) 

Selain kewenangan untuk me-

ngalokasikan sumber daya, pe-

rilaku pimpinan akan dijadikan 

panutan (role model) oleh se-

luruh anggota organisasi, sehing-

ga jika pimpinan �dak dapat 

menunjukkan perilaku yang 

memper�mbangkan risiko pada 

se�ap keputusan yang dibuat, 

maka impact-nya �dak akan ter-

lalu dirasakan oleh organisasi. 

Pimpinan dapat menetapkan pe-

san-pesan yang eksplisit melalui 

pembuatan struktur, kebijakan, 

aturan dan norma-norma, serta 

menerapkan insen�f atas pengel-

olaan risiko. Namun, tanpa aksi 

yang tercermin dalam perilaku 

sehari-hari, pegawai akan sulit 

menangkap simbol-simbol ten-

tang bagaimana cara mengelola 

risiko sesuai harapan pimpinan.  

2. SDM profesional yang ahli dalam 

bidang manajemen risiko 
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Sobat Parmin pernah mendengar 

keluhan dari tetangga sebelah 

meja kayak gini, “Kok sudah lama 

gak tugas-tugas, kok si fulan gak 

berhen�-hen� selalu tugas, seben-

tar-sebentar terbit ST yang baru 

lagi, saya kok �dak ya……” Hanya 

absen pagi, ngobrol di kan�n, trus 

buka laptop internetan, surfing 

sana-sini trus belanja-belanji, 

lanjut transfer buat chek out be-

lanjaan lanjut nunggu barang da-

tang, absen sore, pulang deh. 

Besok berulang lagi sampai di lobi 

depan menumpuk barang hasil 

belanja online. 

Kadang kita �dak menyadari bah-

wa mereka yang mendapatkan 

suatu penugasan harus memiliki 

kemampuan tertentu dalam 

melaksanakan tugasnya. Dan itu 

�dak diperoleh dalam hitungan 

jam ataupun hari. Dibutuhkan 

pembelajaran yang �dak sebentar 

dan pengorbanan yang �dak sedi-

kit serta rasa enthusiasm yang 

�nggi untuk mempelajari suatu 

penugasan tersebut.   

Keahlian, kemampuan dan 

pengalaman dalam menangani 

risiko, jika dapat dikomunikasi-

kan dan diinternalisasikan 

dengan baik, akan menyebar 

ke seluruh organisasi, dan 

dapat membantu memper-

cepat implementasi budaya 

risiko yang baik. Jika perlu, 

personil-personil tadi akan 

diangkat menjadi risk agent 

bagi organisasi. 

3. Konsistensi penerapan mana-

jemen risiko 

Mengingat risiko adalah suatu 

hal yang dinamis, maka kon-

sistensi menjadi sangat 

pen�ng sebagai sarana pem-

belajaran bertahap menuju 

keadaan yang diinginkan. Kon-

sistensi penerapan juga sangat 

membantu dalam mengikis 

resiliensi status quo. Dibutuh-

kan waktu untuk memuncul-

kan kebiasaan-kebiasaan baik. 

Sebaliknya, budaya yang 

dibangun dengan cara-cara 

instan dan sporadis seringkali 

�dak akan bertahan lama. 

Organisasi dapat menggunakan 

strategi yang sesuai dengan kebu-

tuhan dan kemampuannya untuk 

membangun budaya risiko yang 

baik.  

Secara garis besar, strategi pem-

bangunan budaya risiko sebaiknya 

memper�mbangkan: 

 Bagaimana budaya di-

pengaruhi dan berkembang 

 Bagaimana cara menilai bu-

daya risiko organisasi saat ini  

 Bagaimana menentukan target 

budaya yang diharapkan 

 Bagaimana menerapkan pro-

gram perubahan budaya 

Dengan memahami keempat 

faktor tersebut, organisasi dapat 

merancang program perubahan 

budaya yang lebih efek�f dan 

efisien. 

 

-4ita 

RUBRIK APD 
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Boring? no no no… mengasyikkan 

ternyata mengetahui bagaimana 

proses penanganan perkara di-

lakukan, sama seper� saat kita 

cek fisik, menyusuri jalan-jalan 

dari desa ke desa. 

Dengan dibekali TAO dan 

prosedur kerja yang sudah di 

susun oleh BPKP Pusat, kami pun 

menyusuri lorong-lorong gedung 

peradilan untuk mengumpulkan 

data dan informasi tentang pe-

nanganan perkara dan catatan 

lainnya seper� Buku Register 

Perkara, data SIPP, data penye-

rahan salinan putusan dan lain-

lainnya. Kemudian melakukan 

analisis perbandingan data dan 

informasi tersebut dibandingkan 

dengan kriteria yang telah 

ditetapkan pada pedoman audit 

serta melakukan wawancara dan 

konfirmasi kepada hakim ketua, 

hakim majelis, hakim pengawas, 

panitera, panitera muda, panitera 

penggan� dan lain-lainnya serta 

dengan Penasehat Hukum (PH) 

untuk mencari celah yang 

memungkinkan terjadinya 

korupsi. 

Sebenarnya gaes, kalo harus di-

ceritakan, bisa berlembar-lembar 

karena kita disini bicara sistem 

dan prosedur penanganan perka-

ra. Jadi kapan-kapan kita lanjut-

kan face to face saja ya.... 

Sebelum kami akhiri, akan kami 

ceritakan sedikit hal yang sangat 

perlu diperha�kan dalam penu-

gasan ini...yaitu komunikasi. 

Why? karena para pelaku peradi-

lan ini adalah orang-orang yang 

pandai bermain kalimat, maka 

untuk meminta data secara benar 

dan tepat pun kita harus pandai 

berkomunikasi dengan cerdik dan 

cermat.  

Ok, sampai jumpa di edisi penu-

gasan lainnya dari IPP, yang tak 

kalah menarik dan pas�nya selalu 

menantang diri kita untuk terus 

meningkatkan kompetensi.  

 

-ken 

Pernah nggak ikut kondangan versi 

piring terbang di acara pernikahan? 

Kalo kita lihat, pas� adaaaa aja yang 

menyisakan makanannya. Salah satu 

penyebabnya karena kesan jika kita 

menghabiskan semua makanan di atas 

piring, ar�nya rakus. Jadi demi sopan 

santun dan e�ka, harus ada sedikit 

makanan yang tersisa di piring. 

Padahal kalo ke anak kita bilangnya 

kudu ngabisin makanan. Kalo nggak 

diabisin, ntar ayamnya ma�. Iya bener 

ma�, karna buat lauk esok hari. Beda 

standar kan. Kalau anak-anak nggak 

boleh nyisain, kalo orang dewasa 

boleh, hihi.. 

Menyisakan makanan agar nggak di-

anggap rakus adalah nilai yang salah 

kaprah. Why? 

Food waste alias buang-buang ma-

kanan udah jadi masalah serius di 

dunia saat ini. Berdasarkan studi yang 

dilakukan oleh The Economist Intelli-

gence Unit pada tahun 2016, Indone-

sia ternyata negara yang 

memproduksi sampah makanan 

terbesar kedua di dunia. 13 juta ton 

sampah makanan dihasilkan per tahun 

di Indonesia yang itu ar�nya cukup 

untuk ngasih makan lebih dari 28 juta 

orang. Bayangkan kemubaziran ini. 

Lalu apa hal simpel yang bisa kita 

lakukan untuk mencegah terbuangnya 

makanan? Cek 6 �ps di bawah ini: 

1. Plan your groceries, check invento-

ries 

Sebelum belanja, cek dan ricek ba-

han makanan yang masih ada, teru-

tama di kulkas. Terutama lagi kalau 

kulkasnya gede. Bikin ceklist dan 

rencana belanja akan membantu 

kita fokus pas belanja, jadi kita 

nggak perlu beli hal-hal yang emang 

nggak kita perlukan. Hemat beib. 

Lebih bagus lagi kalo udah ada plan 

cooking, jadi jelas bahan makanan 

apa aja yang kita perlukan. 

2. Buy just enough weekly 

Seberapa sering kita belanja terlalu 

banyak makanan yang akhirnya 

nggak bisa kita makan semuanya 

karena keburu busuk? Ayo ngaku. 

Beli sesuai dengan kebutuhan. 

Mendingan mlipir sebentar ke 

warung buat beli bahan yang ku-

rang daripada beli seabrek tapi ter-

us dibiarkan busuk di kulkas. Kena-

pa weekly? Kalo saya pribadi sih 

SEPUTAR KITA 
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Tertentu (ATT) atas Penanganan 

Perkara di Badan Peradilan di Ling-

kungan Mahkamah Agung RI diter-

bitkan oleh Badan Pengawas MA 

RI dengan �m gabungan antara 

kami (BPKP), Bawas MA dan KPK. 

Disana kami dibekali prosedur pe-

nanganan perkara baik di Peradi-

lan Umum  yang terdiri dari Penga-

dilan Pidana, Perdata, Pengadilan 

Hubungan Industrial, dan Pengadi-

lan Niaga, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara terdiri dari Pengadi-

lan Tata Usaha Negara dan Pajak, 

tetapi �dak termasuk substansi 

perkara yang merupakan ranah 

kekuasaan kehakiman.  

ATT atas Penanganan Perkara pa-

da Badan Peradilan di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI ini bertujuan 

memberikan keyakinan bahwa 

penanganan perkara telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

dan memberikan saran/atensi ter-

hadap permasalahan yang 

ditemukan. 

Selain itu penugasan ini memiliki 

sasaran untuk menilai kelemahan  

sistem pengendalian intern yang 

dapat menjadi celah korupsi, pada 

proses penanganan perkara yang 

dimulai dari penerimaan berkas 

perkara, persiapan persidangan, 

persidangan, bagaimana rapat 

musyawarah majelis hakim di-

lakukan, minutasi sampai dengan 

penyerahan salinan putusan. 

  

Di samping itu juga untuk meya-

kinkan adanya kelemahan  sistem 

pengendalian intern  yang men-

dukung tahapan penanganan 

perkara, yaitu tentang bagaimana 

interaksi antara pihak yang ber-

perkara dengan pegawai pengadi-

lan, mekanisme pengawasan pe-

nanganan perkara oleh hakim 

pengawas di �ngkat pertama dan 

banding, pemanfaatan e-court, 

serta informasi sidang dalam web-

site (SIPP). 

 

 

 

 

biar gak rempong aja kudu bolak balik 

�ap hari buat belanja.  

3. Store it properly 

Simpan makanan di tempat yang baik 

agar bahan makanannya bisa lebih 

tahan lama. Se�ap bahan beda cara 

menyimpannya. Kayaknya PARMIN 

edisi lalu udah pernah bahas cara me-

nyimpan bahan makanan deh. Ayoo, 

coba diinget-inget. 

4. Meal Prep 

Meal prep ini bisa mengurangi waktu 

persiapan terutama untuk kita-kita 

yang sibuk. Ecieee.. Kita bisa dengan 

mudah memasak karena udah disiapin 

sebelumnya. Kita juga bisa masak be-

sar dan menyimpannya di kulkas. Ma-

kanan yang kita buat sudah pas� me-

manfaatkan bahan-bahan makanan 

yang kita miliki.  

5. U�lise your scraps 

Pernah nggak kita berpikir kembali 

mau dibuat apa sisa-sisa sayur atau 

sayur yang sudah hampir layu di 

kulkas? Bikin jadi kaldu sayur! Mem-

buat kaldu di rumah bisa menghemat 

�ga hal: membuang sayuran yang su-

dah layu, hemat uang untuk membeli 

kaldu, dan meminimalisir kemasan-

kemasan yang nggak perlu. Atau misal 

bikin sop sayur dan masih tersisa. Da-

ripada dibuang, ambil isinya dan tam-

bahkan telur. Voila, jadilah omelet 

sayuran. Ayam goreng udah nggak 

laku? Ubah bentuknya jadi suwiran 

ayam dan tumis dengan cabe kecap. 

Hmmm…maknyus. Pokoknya no mu-

bazir-mubazir club. 

6. Empty your table 

Jika ngerasa malem udah nggak mau 

makan, berikan makanan kepada 

orang lain. Tentunya makanan yang 

masih pantas ya. Atau misal dapat 

sekotak kue dan kita lagi program diet 

yang jelas pantangan banget kalo 

makan kue, apalagi sekotak, ya 

kasihlah ke tetangga.  

Ini berlaku juga kalo kita lagi ada 

hajatan atau acara besar lain dan 

ternyata masih banyak makanan ter-

sisa. Just donate your food. Yakin ba-

nyak yang mau nerima. Kalo sisa ma-

kanan cuma seiprit dan nggak pantes 

dikasih ke orang? Kucing di sekitarmu 

siap menampungnya. Udah mentok 

nggak tau lagi mau diapain? Kompos-

kan. Karena kompos adalah koentji 

kesuksesan untuk menghindari ter-

buangnya sisa makanan dan organik 

lainnya ke TPA. In�nya, jangan biarkan 

meja makan kita ada makanan ber-

sisa. Eat it or give it or compost it.  

 
(nee-dari berbagai sumber) 
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Agung RI masih juga terjadi se-

bagaimana pemberitaan media 

massa tentang kasus OTT (Operasi 

Tangkap Tangan)  hakim atau apa-

rat peradilan lainnya oleh KPK. Hal 

tersebut tentu berpengaruh pada 

kepercayaan masyarakat. 

Prak�k penyalahgunaan 

wewenang oleh oknum aparat 

peradilan tersebut “mencemari” 

semangat seluruh elemen MA RI 

yang berupaya keras untuk men-

capai visi “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung”.  

Visi tersebut akan sulit dicapai apa-

bila prak�k penyuapan/pemerasan 

dalam pelayanan lembaga peradi-

lan kepada masyarakat masih ba-

nyak terjadi. Untuk itu, diperlukan 

pengawasan yang lebih intensif 

atas penanganan perkara pada 

Badan Peradilan di lingkungan 

Mahkamah Agung RI. (Kalo yang ini 

gaes, tahunya visi MA RI saat kami 

diundang untuk pelaksanaan so-

sialisasi penugasan di Gedung 

Bawas MA, sebenarnya sosialisasi 

tersebut direncanakan di gedung 

merah pu�h milik KPK, tapi karena 

saat tersebut sedang banyak demo 

mahasiswa depan gedung KPK 

maka dipindahkan ke gedung 

Bawas MA....sayang deh lupa selfie 

saat disana, hi hi) 

Dengan adanya kondisi tersebut 

maka dalam rangka upaya pence-

gahan,  Badan Pengawasan Mahka-

mah Agung RI (Bawas MA RI), Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) bersi-

nergi  untuk  melakukan pengawa-

san atas penanganan perkara pada  

Badan Peradilan  di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI.  

Sinergi tersebut didukung dengan 

adanya MoU antara MA dengan 

BPKP  Nomor 5/NK/MA/XII/2017 

dan MoU-20/K/D2/2017 tanggal 

28 Desember 2017 dan MoU anta-

ra KPK dengan BPKP Nomor SPJ-

15/01/04/2011 dan MoU-378/K/

D2/2011 tanggal 21 April 2011. 

Sepulang dari sosialisasi kami 

membawa setumpuk dokumen…

(eh sekarang pakai so�file ding, 

bukan setumpuk lagi ya #tepok 

jidat). Surat Tugas Audit Tujuan 

Di era milenial dimana media sosial men-

jadi hal yang tak bisa lepas dari kegiatan 

seseorang se�ap harinya, pencitraan diri 

begitu mudah tersaji melalui apa yang 

diunggah secara daring di akun media 

sosial seper� Instagram, facebook dll. 

Kebutuhan “mengisi konten” yang per-

suasif, menarik baik secara visual mau-

pun dengan tulisan menjadi sebuah hal 

yang pen�ng agar pesan atau citra yang 

ingin disampaikan pada audience, dapat 

tersampaikan dengan sempurna. Akun 

media sosial sebagai penyedia layanan 

informasi publik bagi sebuah instansi 

menjadi hal yang tak terpisahkan dari 

fungsi kehumasan, sehingga pengemasan 

konten dalam bentuk foto, infografis 

ataupun tulisan menjadi kendaraan uta-

ma dalam menyajikan informasi kepada 

Stakeholder (audience). 

Foto dalam berita sendiri memiliki ba-

nyak fungsi, yaitu: 

1. Menarik Perha�an Pembaca. 

2. Membantu Menyampaikan Isi Infor-

masi. 

3. Mempermudah penyampaian infor-

masi. 

TIPS 

Fotografi  Kehumasan 



 Paris Mini Edisi IV Tahun 2019 Paris Mini Edisi IV Tahun 2019 5 24 

Hai Gaes.. 

Bila edisi lalu kita ngomongin ten-

tang reviu tanah, kali ini kalian akan 

diajak untuk join dengan KPK dan 

Bawas MA...wow...mantap kan? 

Ya, gak cuma temen-temen dari 

inves�gasi yang bisa kenalan 

dengan KPK dan APH di Badan 

Peradilan, di IPP pun punya 

berbagai penugasan yang memung-

kinkan kita berkenalan dengan 

mereka. Penugasan tersebut yaitu 

melaksanakan join audit dengan 

KPK dan Badan Pengawas 

Mahkamah Agung RI. 

Mau tahu gak latar belakang adanya 

join audit tersebut? 

Kalian tahu sendiri kan, bahwa 

negara kita sedang giat untuk 

melaksanakan pemberantasan 

korupsi. Nah di lingkungan Badan 

Peradilan sendiri potensi adanya 

penyalahgunaan kewenangan 

(abuse of power) oleh para hakim 

yang dalam menjalankan fungsinya 

didukung aparat peradilan lainnya 

sangat besar, mengingat hakim 

merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman (yudika�f). Mahkamah 

Agung RI melalui Badan Pengawas 

nya juga melakukan berbagai upaya 

pengendalian untuk mengurangi 

risiko tersebut. Namun dalam prak-

�knya, penyuapan/pemerasan 

terkait dengan pelayanan pe-

nanganan perkara pada  Badan 

Peradilan di lingkungan  Mahkamah 

4. Memberi mutu pada berita atau 

informasi yang disampaikan. 

5. Pelengkap berita atau informasi. 

6. Mengekalkan daya ingat 

mengenai isi informasi. 

7. Lebih meyakinkan atau mem-

bangun kepercayaan isi informasi. 

 

Dalam mengambil suatu foto cerita 

akan lebih mudah jika kita 

menggunakan metode EDFAT sebagai 

panduan. EDFAT sendiri merupakan 

singkatan dari En�re, Details, Frame, 

Angle, Time. 

 En�re (Keseluruhan), ambil gam-

bar keseluruhan Lingkungan ter-

masuk manusianya. Cara ini diang-

gap banyak fotografer jurnalis�k 

baik untuk mengenalkan Subyek 

Foto dan Lingkungannya kepada 

para pembaca. 

 Details (Kerincian), bergeraklah 

maju mendeka� objek untuk 

melihat lebih detail, ajak Subjek 

untuk berinteraksi, perha�kan 

mata, rambut, apa yang dia pakai. 

Ambil visual yang kuat sebagai ciri 

khusus dari subjek dan atur kom-

posisi yang bagus. 

 Frame (bingkai), aturlah melalui 

viewfinder komposisi yang dilihat 

dengan memperha�kan elemen 

disekeliling subyek baik back-

ground maupun foreground. 

 Angle (Sudut Pengambilan) dari 

berbagai sudut bisa dari atas, 

bawah, dekat atau jauh, samping 

kiri atau kanan subyek. 

 Time (waktu), ambil kesempatan 

secepatnya jangan menunda wak-

tu karena bisa saja peris�wa terse-

but �dak terulang lagi, atau ke-

sempatan ini. 

 

Tips Foto Kehumasan ala gadis: 

1. Kumpulkan informasi tentang 

event atau acara yang akan diliput. 

Hal ini pen�ng untuk menentukan 

cerita yang akan dituangkan ke 

dalam foto.  

Contoh: Foto Sosialisasi/Bimtek  

 

RUBRIK  IPP 
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Namun akhir-akhir ini semua geliat 

pengetahuan itu mulai melemah. 

Perpustakaan hanya dijadikan tem-

pat ‘pelarian’, KMS �dak ada 

gaungnya lagi, Paris Update jarang 

ada yang mengakses dan me-

manfaatkan, Panggung Kehorma-

tan �dak pernah lagi diadakan. 

Semoga Kedai Kapustakan diresmi-

kan bukan hanya sekedar ikut-

ikutan kantor pusat atau perwaki-

lan lain yang telah lebih dulu me-

resmikan LC nya. Sudahkah teman-

teman melongok ke dalamnya? 

Perpustakaan kita di lantai 3 yang 

dulu berkesan dingin dan serius 

telah bertransformasi menjadi tem-

pat yang ceria, nyaman, dan 

bahkan instagramable! Pada ke-

sempatan tertentu, tersedia coffee 

maker sak gelase yang siap men-

cerahkan mata dan meng-

hangatkan perut. Tinggal pesan 

saja, kapan teman-teman akan 

mengadakan diskusi, PPM, rapat, 

FGD, Kedai Kapustakan siap men-

jadi tempat yang nyaman untuk 

ngumpul. Pengelola Kedai 

Kapustakan sendiri telah membuat 

da�ar agenda sharing session yang 

semoga saja menarik dan ber-

manfaat menunjang pelaksanaan 

tugas seper� bagaimana menjadi 

super narasumber, bagaimana me-

numbuhkan minat menulis, kelas 

fotografi, dan sebagainya.  

Akhirnya, semoga Kedai 

Kapustakan dapat berkembang 

menjadi oase pengetahuan di kan-

tor kita. Meskipun saat ini masih 

banyak tantangan yang 

menghadang seper� masih sangat 

kurangnya buku koleksi, keterbata-

san dana, dan �dak adanya person 

in charge yang benar-benar full 

�me mengurusi, 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 sa-

nalah ‘si anak’ berada. Kedai 

Kapustakan Mini tempat kita bisa 

singgah untuk membaca buku atau 

sekedar duduk di sofa bulatnya 

yang empuuuk. Dengan penyem-

purnaan di sana sini, semoga dalam 

waktu dekat ruang bawah tangga 

itu bisa menjadi tempat yang nya-

man, senyaman induknya di lantai 

�ga.  

-4ita 

Misal kegiatan sosialisasi, 

bimtek, peresmian Gedung , 

penandatanganan MoU, lomba, 

dll. 

2. Dapatkan rundown acaranya.  

    
Contoh: Foto lomba  

Sehingga kita jadi bisa lebih siap 

dalam mengatur se�ngan ka-

mera (ISO, Diafragma, Shu�er-

speed), mengatur posisi 

pengambilan foto agar 

menghasilkan foto yang maksi-

mal.  

3. Ketahui tokoh, narasumber,  

ataupun peserta dalam acara 

tersebut. 

 
 Contoh: Foto narasumber.  

maka kita bisa merencanakan 

siapa saja yang akan kita foto, 

apakah itu narasumber, pem-

beri sambutan, audience, atau-

pun keseluruhan peserta. 

4. Siapkan Alat tempur dengan 

baik, cek kamera, pas�kan ba-

terai cukup terisi untuk menga-

badikan acara, bawa lensa yang 

cocok dan sesuai untuk meliput 

acara, tripod jika diperlukan. 

5. Teknik mengambil foto, 

gunakan prinsip segi�ga expo-

sure *) dan rule of third **) agar 

hasil foto maksimal dan bisa 

tervisualisasi dengan baik.  

6. Gunakan shu�er speed �nggi 

(min. 1/250) untuk menangkap 

momen-momen yang perge-

rakannya cepat (seper� lomba, 

senam, menari, dll). Untuk 

kegiatan dalam ruangan yang 
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pengalaman, pandangan, pemikiran, 

kompetensi seseorang. Disinilah LC 

hadir untuk memberi ruang – khu-

susnya bagi pengetahuan tacit – untuk 

dapat dibagi dan dimanfaatkan oleh 

individu lain. 

LC adalah salah satu sarana akuisisi 

pengetahuan, terutama yang berbentuk 

tacit knowledge. LC diharapkan menjadi 

gerbang dalam menciptakan value bagi 

aset intelektual organisasi melalui kodi-

fikasi. Proses lengkapnya bisa teman-

teman lihat di gambar berikut ini. 

. 

  Sumber: Puslitbangwas 

 

Mengelola pengetahuan bukan hal yang 

baru di Perwakilan BPKP DIY. Apalagi 

kantor ini sudah tersohor sebagai per-

wakilan yang inova�f dan krea�f. Sudah 

hampir satu dasawarsa yang lalu BPKP 

DIY menginisiasi berbagai macam 

kegiatan dalam rangka mengem-

bangkan pengetahuan.  Mulai dari 

merevitalisasi perpustakaan, pem-

bangunan KMS, pembuatan aplikasi 

Paris Update, kewajiban berbagi penge-

tahuan melalui Panggung Kehormatan, 

dan sebagainya.  
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pencahayaannya kurang, agar 

se�ngan ISO �dak terlalu �ng-

gi, bisa menurunkan Shu�er-

speed sampai 1/60-1/80 

(disesuaikan dengan situasi 

dan kondisinya) dengan 

se�ngan ISO Maksimal 1000 

(karena semakin besar angka 

ISO, foto akan semakin noise 

(gambar berbin�k-bin�k jika di

-zoom in alias  �dak jernih) 

7. Dalam mengambil foto uta-

makan kualitas daripada 

kuan�tas. Tidak perlu 

mengambil foto banyak-

banyak untuk hal yang sama. 

Sehingga lebih efek�f dan 

efisien.  

8. Jika masih belum terbiasa 

dengan se�ngan kamera ma-

nual maka bisa dise�ng auto, 

namun tetap memperha�kan 

Teknik dasar fotografi yaitu 

rule of third dan segi�ga expo-

sure. 

9. Jika diperlukan foto bisa diedit/ 

dikoreksi dengan aplikasi edi-

tor foto seper� snapseed, light 

room, photoshop untuk memo-

tong foto, membuat lebih sim-

etris, mengatur brightness, 

contrast, saturasi dll.  

 

*) Segi�ga Exposure adalah adalah is�lah 

yang digunakan untuk �ga elemen dasar 

dari exposure yaitu: aperture, shu�er 

speed dan ISO. 

**) Rule of Third adalah  petunjuk 

bagaimana caranya memposisikan objek di 

seper�ga bagian dalam foto agar lebih 

enak dilihat 

- Gadis 
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1. Saat perolehan/akuisisi, yaitu pro-

ses perolehan ataupun pengem-

bangan aset intelektual, termasuk 

pemahaman personal, keahlian, 

pengalaman dan relasi antar data. 

Semua data tersebut kemudian 

disimpan ke dalam data base 

pengetahuan organisasi. 

2. Berbagi pengetahuan, yaitu proses 

menyebarkan dan membuat 

pengetahuan tersedia untuk 

berbagai kalangan yang membu-

tuhkan. Bentuknya bisa secara 

tradisional melalui diskusi, maupun 

secara modern dengan me-

manfaatkan teknologi. 

3. Memanfaatkan pengetahuan, yaitu 

proses penggunaan pengetahuan 

di dalam organisasi termasuk di 

dalamnya proses pengembangan 

pengetahuan yang diperoleh. 

LC sendiri adalah sebuah inovasi me-

ngubah perpustakaan (yang jaraaang 

ada pengunjungnya) menjadi sebuah 

tempat nongkrong dan ngopi dimana 

pengetahuan akan ditumbuhkem-

bangkan dalam atmosfer yang me-

nyenangkan. Selain menyediakan buku-

buku, LC dijalankan dengan 

mengkolaborasikan apa yang disebut 

sebagai Communi�es of Prac�ce (COP) 

dengan memanfaatkan sarana prasara-

na yang ada di kantor seper� per-

pustakaan dan KMS. Meskipun yang 

dibangun adalah suasana santai dan 

menyenangkan, namun sharing session 

dan diskusi-diskusi yang dibangun di LC 

harus tetap dalam kerangka profesional 

dan bertujuan akhir meningkatkan 

kinerja kantor kita. Jadi masih nyam-

bung dengan kinerja loh ya. Bukan cu-

ma ngobrol ngalor ngidul sambil ngupi-

ngupi. Hi hi…  

Lalu apa hubungan antara KMS dan LC?  

Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995), 

ada dua �pe pengetahuan yaitu penge-

tahuan eksplisit (explicit knowledge) 

dan pengetahuan implisit (tacit 

knowledge). Dalam PermenPAN-RB No-

mor 14 dijelaskan bahwa pengetahuan 

eksplisit adalah pengetahuan yang su-

dah diutarakan secara eksplisit dan 

tersedia dalam organisasi. Pengetahuan 

ini biasanya bersifat terstruktur seper� 

data, informasi, 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 

organisasi. Bagian yang sangat besar 

adalah pengetahuan tacit dalam bentuk 
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Nur Hanifah Hayyuningtyas atau akrab disapa Ipeh, kelahiran Yogyakarta 
31 tahun silam. Calon buawa (ibu anak duwa) ini memulai kiprah di kancah 
per-bpkp-an pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama 4,5 
tahun. Sebelum akhirnya hijrah kembali ke tanah kelahirannya. Saat ini 
Mba Ipeh memperkuat squad BPKP DIY khususnya di bidang AN. Selamat 
bergabung, semoga dengan hadirnya mba Hanifah memberikan warna 
baru di BPKP DIY. 

 

Rizki Risdhiani, atau akrab dipanggil Riris. Perempuan yang “njawani” ini 
asli kelahiran Madiun tahun 1988. Ibu dari dua putri yang can�k ini 
berkarir di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebelum akhirnya 
menyusul beberapa rekannya yang telah move on ke Perwakilan BPKP 
DIY. Memiliki mo�o “�dak ada kata terlambat untuk memulai dan �dak 
ada kata menyerah sebelum mencoba”. Mba Riris yang memiliki hobi 
berkebun ini saat ini ditempatkan di bidang P3A Perwakilan BPKP DIY.. 
Sugeng rawuh mba... Kami siap menan�kan buah-buah inovasi yang Mba 
Riris tanam di Perwakilan BPKP DIY. 

Lenni Agus�na, kelahiran Purworejo 15 Agustus 1987. Ibu satu putri yang 
memiliki hobi travelling ini sebelumnya ditempatkan di Perwakilan BPKP 
Provinsi Riau selama 5 tahun. Mba Lenni saat ini resmi menjadi roker alias 
rombongan kereta karena berdomisili di Kutoarjo. Memiliki mo�o “hidup 
adalah seni menggambar tanpa menghapus”. Kami ucapkan selamat da-
tang untuk Mba Lenni, selamat berkarya di Perwakilan BPKP DIY. 

 

Kurnia Yuspita akrab disapa Pita, lahir di Sleman 27 Agustus 1991, sebe-
lumnya memperkuat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 
tahun. Mba Pita ini sempat ditempatkan di BPKP DIY sebagai pegawai 
��pan pasca terjadinya gempa di Palu. Perempuan berkulit sawo matang 
yang memiliki hobi membaca ini memiliki mo�o hidup yaitu “bersyukur 
adalah cara terbaik agar merasa cukup bahkan ke�ka kekurangan, 
makanya jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih”. Saat ini Pita 
ditugaskan untuk memperkuat APD squad di Perwakilan BPKP DIY. 
Selamat datang kembali Mba Pita, sekarang sudah sah menjadi pegawai 
Perwakilan BPKP DIY... Kami tunggu dobrakan kinerjanya di Perwakilan BPKP DIY. 

WAJAH BARU DI BPKP DIY 
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Beberapa waktu yang lalu di kantor kita 

digelar acara launching Kedai 

Kapustakan, bentuk Library Café (LC) ala 

Perwakilan BPKP DIY. LC sendiri mulai 

diperkenalkan oleh BPKP Pusat sekitar 

satu tahun yang lalu, dan didorong un-

tuk dibuka di perwakilan-perwakilan. 

Apa sih sebenarnya LC itu? Apa tujuan 

mengubah konsep perpustakaan biasa 

menjadi LC? 

LC muncul dilatarbelakangi oleh Pera-

turan 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 Manage-

ment System (KMS) yang telah lama 

dibangun di BPKP.  Buat yang sudah 

lupa, KMS adalah sistem yang biasanya 

berbasis teknologi informasi yang 

digunakan untuk melakukan penge- 

lolaan atas pengetahuan dalam se�ap 

tahapannya yaitu: 
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SEKAPUR SIRIH 

Vivilia Agista, dara kelahiran Bantul 2 Agustus 1990 ini sebelumnya 
ditempatkan di Perwakilan BPKP yang berada paling ujung �mur 
Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat. Mba Vivi ini memiliki hobi 
memasak (wah cocok ni ama mimin yang hobi makan) dan mo�o 
“Man Jadda wa Jadda”, saat ini ditugaskan untuk memperkuat bi-
dang APD Perwakilan BPKP DIY. Selamat datang Mba Lia, selamat 
berkumpul lagi bersama keluarga... Kami nan�kan kinerja dan 
masakanmu di Perwakilan BPKP DIY. 

 

Mega Yoga Pras�ka, kelahiran Kulon Progo 9 Juni 1989. 
Pakmud (bapak muda) dari 2 putra ini sebelumnya 
ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung selama 5 tahun 2 bulan. Mas Mega ini 
ternyata memiliki hobi bersepeda (wah bisa langsung 
bergabung ni dengan grup gowes BPKP DIY)  dan mo�o 
“pantang pulang sebelum tuntas”. Selamat datang Mas 
Mega, selamat berkinerja di Perwakilan BPKP DIY. Jangan 
pulang sebelum tuntas kerjaannya lho mas… 

 

Widar�, ibu can�k dari 3 anak ini asli kelahiran Yogyakarta pada 22 
September 1964. Info yang mimin terima beliau ini pernah bertugas 
di Perwakilan BPKP DIY sebelum mimin resmi menginjakkan kaki di 
Perwakilan BPKP DIY. Sebelumnya akhirnya kembali di Perwakilan 
BPKP DIY ini, beliau berkarir di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tengah. Selamat datang kembali Ibu Widar�, selamat berkinerja di 
Perwakilan BPKP DIY. 

 

Fajar Cahyaning Sadarum, lahir di Bantul 29 Oktober 1991 
silam. Sebelumnya berkarya di Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu selama 5 tahun 3 bulan. Calon ibu muda ini mem-
iliki mo�o “Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap ha�mu seper� untuk Tuhan dan bukan untuk manu-
sia”. Mba Arum ini memiliki hobi mendengarkan musik dan 
bernyanyi... Selamat datang Mba Arum, kapan-kapan boleh 
lah kami dengar alunan suara merdunya di Perwakilan BPKP 
DIY. 

-IV1 
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Utama 
1. Library Café. Cara Belajar Generasi  

      Ambyar 

5. Audit Tujuan Tertentu atas Pe 

      nanganan Perkara pada Badan Peradi 

      lan di Lingkungan MA RI 

9. Menyambut 2020 dengan Peningkatan  

      Kompetensi 

12. Jogja Milik Kita 

 Raker BPKP DIY 

13. Dampak Terbitnya Permendagri 79  

      Tahun 2018 

17.  Budaya (Sadar) Risiko 

21. Ladies Corner 

 Habiskan Makananmu!! 

23. Tips 

 Fotografi Kehumasan    

27. Wajah Baru di BPKP DIY 

      Welcome 

29. English Corner  

      It’s a Hoax 
 

D 
A 
F 
T 
A 
R  
 
I 
S 
I 

“a hoax is a falsehood deliberately fabricated to masquerade as the 

truth. It is distinguishable from errors in observation or judg-

ment, rumors, urban legends, pseudosciences, and April Fools' 

Day events that are passed along in good faith by believers or as 

jokes” – Wikipedia 

Social media platforms like 

facebook, Instagram, twitter 

or instant massager applica-

tion are effective places for 

people who don’t responsible 

for spreading hoaxes, as we 

know that people especially 

Indonesian people are active 

in social media, that’s why 

Indonesia is one of the coun-

try who have a lot of fake 

news or hoaxes. 

How can the hoax can be 

viral? One of the causes 

why it can be happen 

because the users do 

not verify the infor-

mation before they 

share it and sometimes 

people have low reading 

interest, so they just get a 

half of the information.  

Hoaxes are very dangerous 

things that can be very detri-

mental for the victims, it can 

be damage the reputation, 

material, and lives. 

To prevent the hoaxes, peo-

ples must be more critical 

with the information and veri-

fy before share it.  

-diamond 
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QUIZ 

 

 

Beberapa bulan 

memiliki 31 hari, 

lainnya 30 hari. 

Berapa bulan 

yang memiliki 

28 hari? 
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