
hari. Kalau kita perhatikan, chatting pada 

medsos dipagi hari akan penuh dengan 

kata-kata, cerita pendek dan sapaan 

selamat pagi yang penuh dengan motivasi 

dan harapan kesuksesan di hari ini, dan 

begitupun kita jawab sapaan-sapaan pagi 

dengan semangat juga. 

Bagaimana menjaga motivasi diri kita tiap 

pagi? Yang utama adalah jangan tidur 

terlalu malam, sebelum tidur cek kembali 

jadwal untuk esok pagi, atur prioritas dan 

waktu yang diperlukan supaya pekerjaan 

S emangat ! 

 

Pagii ... 

Hampir tiap pagi kita dengar sapaan di atas, 

tapi apakah kita bersemangat tiap hari? 

 

Sekarang ini sebagian dari kita 

memanfaatkan HP untuk fungsi alarm, jadi 

tiap bangun pagi, otomatis kita pegang HP 

untuk mematikan alarm dan biasanya akan 

kita sempatkan untuk cek medsos di pagi 
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dan termotivasi dengan baik. Usahakan 

jangan gunakan kata/ kalimat negatif 

dipagi hari,  apapun hasilnya hari 

kemarin, tetap berpikir positif dan 

sampaikanlah kata-kata/kalimat positif 

untuk hari ini. Bekali anggota keluarga 

hari ini dengan doa dan kalimat positif. 

Sampai di kantor, sapalah dan 

tersenyumlah terhadap semua teman 

yang kita jumpai. Rasakan bahwa sapaan 

dan senyum balasan yang kita terima juga 

akan membuat hati kita menjadi penuh 

dengan semangat untuk melakukan 

pekerjaan dengan baik hari ini. 

Kapan dong kita buka medsos? Untuk kita 

yang sudah terbiasa mengatur prioritas 

dan waktu tentu tanpa disampaikan 

disini, kita akan bisa mengatur sendiri, 

kapan kita perlu atau kapan kita bisa 

membuka medsos, entah hanya 

membaca chat, maupun membalas chat 

pada hari ini. Biasakan speedreading 

untuk cek chat pada medsos, pilihlah 

mana yang penting dan segera dijawab, 

serta mana yang masih bisa ditunda, 

terutama untuk grup-grup yang terkait 

dengan pekerjaan. 

Semua hal diatas akan berhasil dengan 

baik bila kita mulai dari hari ini, sekarang 

ini. “Lets’ Action, Not Talk Only ” 

(nik) 

besok pagi lebih efektif dan efisien. 

Jauhkanlah alarm dari jangkauan kita, 

sehingga kita perlu bangun dan berdiri 

bahkan berjalan untuk mematikannya. 

Bangun tidur, gerakkanlah tubuh 3 – 5 

menit saja, carilah gerakan yang sesuai 

dengan diri kita, untuk seorang muslim, 

ambil wudhu dan solat subuh mestinya 

sudah cukup untuk membuat diri menjadi 

lebih segar setelah bangun. Usahakan, 

saat mematikan alarm pada hape, tidak 

perlu cek chat dipagi hari, cek chat di pagi 

hari bisa dilakukan setelah semua tugas 

utama dipagi hari sudah kita lakukan, 

selain memerlukan waktu lebih, juga 

akan membuat pikiran kita bercabang 

sehingga pelaksanaan tugas rutin pagi 

hari tidak berjalan efektif. 

Tugas rutin pagi hari selesai, persiapan 

berangkat ke kantor pun selesai, sebelum 

berangkat lakukan cek kembali jangan 

sampai ada yang tertinggal, saat ini juga 

bisa kita lakukan cek chat pada medsos 

apabila ada pesan khusus terutama yang 

terkait dengan kegiatan kita hari ini, 

sehi ng g a  k i t a  bi sa  l ang sung 

menyesuaikannya. 

Sebenarnya paling tidak mudah adalah 

menjaga suasana hati di pagi hari, 

bagaimana interaksi pagi hari itu dengan 

keluarga supaya suasana hati 

keseluruhan keluarga pun dapat terjaga 

2 
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B ulan berganti bulan, tahunpun terus 

berganti. Menilik daftar pegawai, tak 

sedikit pegawai Perwakilan BPKP DIY 

yang akan memasuki purna tugas di 

tahun 2017 ini. Tak terkecuali  pegawai 

di ke TU an. Bahkan tidak hanya dimulai 

di tahun ini, tahun sebelumnya tercatat 

beberapa pegawai Bagian Tata Usaha 

telah memasuki usia pensiun dan pindah 

tugas karena promosi. 

Coba kita lihat pergerakan data berikut, 

per Agustus 2015 pegawai Bagian Tata 

Usaha Perwakilan BPKP DIY sebanyak 40 

orang, Bulan Januari 2017 jumlah 

pegawai bagian Tata Usaha berkurang 

menjadi 35 orang,  dan selama tahun 

2017 yang akan memasuki purna tugas 

sebanyak 4 orang, dan tahun 2018 

berkurang lagi 3 orang. Dalam kurun 

waktu 4 tahun, pegawai Bagian Tata 

Usaha berkurang sebanyak 12 orang 

atau 30% dari tahun 2015 sampai 

dengan 2018, sehingga bersisa 28 

orang pada akhir 2018 nanti. 

Penurunan cukup signifikan jumlah 

tenaga dukungan, sementara 

moratorium penerimaan tenaga 

administrasi masih terus berlangsung, 

tentu sangat mempengaruhi beban 

kerja di jajaran keTUan. Meskipun 

selama ini sangat terbantu dengan 

adanya Tenaga Harian Lepas sebanyak 

delapan orang yang membantu di 

bagian administrasi, bahkan beberapa 

diantara mereka dinilai memiliki 

kemauan bekerja yang lebih besar 

lebih daripada pegawai Bagian Tata 

Usaha yang berstatus PNS, namun 

karena keterbatasan kewenangan dan 

kemampuan keuangan kantor, tidak 

mungkin menyerahkan seluruh jenis 

pekerjaan kepada tenaga harian lepas. 
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Sehingga tetap saja beban kerja lebih 

besar dibandingkan kalau lebih 

banyak yang ambil bagian dalam 

setiap jenis pekerjaan. 

Tidak bisa dipungkiri peran besar para 

pegawai purna yang selama ini 

dirasakan, dan harus segera dialihkan 

ke pegawai lain yang masih aktif. 

Beberapa pegawai yang telah dan 

menjelang purna tugas memiliki 

keahlian masing-masing yang belum 

tampak pada pegawai lain. Ada yang 

jago MC, ada yang juara upload arsip 

laporan ke DMS, ada yang mahir 

menjadi penyelenggara acara, ada 

yang serba bisa dan “mauan”, semua 

pekerjaan disabet, ada yang telaten 

mengurus koperasi rame-rame sejak 

koperasi masih kelas “tengu” sampai 

menjadi kelas “gajah”, dan banyak 

lagi talenta yang mereka miliki. 

Waktu terus berjalan tidak mungkin 

berhenti, ada yang pergi tapi tidak 

ada yang datang... momen ini semoga 

menjadi saat yang tepat bagi para 

pelayan prima yang masih tersisa di 

Perwakilan BPKP DIY untuk 

m e m o t i v a si  d i r i .  M e nj a d i 

penyemangat bahwa meski sedikit 

tetapi tetap legit.. kompak, tetap 

semangat, bekerjasama melanjutkan 

tongkat estafet tugas pelayanan dari 

para senior agar roda-roda yang 

mengusung BPKP DIY tetap 

menggelinding. Seluruh layanan baik 

urusan administrasi, keuangan, 

kepegawaian, dan umum tetap 

lancar. 

Kuncinya hanya dua, kemauan dan 

kemampuan. Kemauan merupakan 

tenaga penggerak yang berasal dari 

dalam diri. Kemampuan adalah 

kapasitas seorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan Mau saja tanpa 

kemampuan... ibarat berlari tanpa 

tujuan. Kemampuan ada tetapi tidak 

mau... ibarat bintang di depan mata 

tapi enggan mengangkat tangan 

untuk meraihnya. Kemampuan bisa 

diasah dengan saling berbagi 

pengetahuan dan mencoba jenis-jenis 

pekerjaan yang berbeda. 

Dari sisi jumlah memang semakin 

menyusut, namun di sisi lain, 

efektivitas per pegawai semakin 

meningkat. Kalau dahulu satu 

pekerjaan dikerjakan berdua, 

mungkin saat ini cukup dikerjakan 

oleh satu orang saja. Apalagi dengan 

dukungan sistem informasi yang 

semakin maju, sebagian pekerjaan 

sudah bisa diselesaikan oleh program 

aplikasi. Jadi semakin sedikit... harus 

semakin pintar... dan semakin legit...   

(rs) 

Januari, 49 tahun silam. Sebelum pindah ke 

Jogja, beliau bertugas di BPKP Jawa Tengah. Istri 

Audrey Prameswari Adiningtyas 
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Saudara tua buletin Paris Mini yaitu 

majalah Paris Review Edisi Tahun 2017 akan 

segera diterbitkan.  

Bagi yang suka menulis sekedar untuk menyalurkan hobby 

atau  untuk menambah angka tunai maupun kredit, 

redaksi Paris Review bekerjasama dengan redaksi Paris 

Mini membuka kesempatan bagi kamu semua di manapun 

berada untuk berpartisipasi mengirimkan artikel ke 

redaksi paris mini melalui email di yogya@bpkp.go.id atau 

ke rosa@bpkp.go.id. 

Tema Paris Review kali ini adalah Implementasi 

Keuangan Desa. 

Artikel tidak harus berhubungan dengan tema utama, 

Rubrik bebas yang tidak berhubungan dengan tema 

utama diantaranya: 

 Rubrik Akuntansi/Auditing 

 Kebijakan Publik 

 Pelayanan Prima 

 Manajemen Kinerja 

 Manajemen Perubahan  

 Kapabilitas APIP 

Artikel diterima redaksi paling lambat  

tanggal 30 April 2017 
 

Yuk Menulis...!! 

Coba peruntunganmu di sini!! 
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Ada beberapa hal sederhana yang bisa 

kita lakukan untuk mendapatkan 

motivasi kerja kita. Pertama, menyadari 

bahwa sekecil apapun tugas kita di 

kantor harus memberikan kontribusi 

untuk meningkatkan kinerja kantor. 

Dengan demikian kita akan melakukan 

yang terbaik dalam menyelesaikan 

setiap penugasan. Kedua, mengapa 

atau untuk siapa kita bekerja? Hal ini 

adalah kekuatan terbesar dalam 

memberikan motivasi dalam bekerja. 

Kalau kita lagi menyusun temuan inilah 

yang disebut penyebab hakiki.   

 

Apakah kita bekerja untuk menafkahi 

keluarga (Isteri, anak-anak kita, orang 

tua kita? Buat alasan mengapa kita 

T idak terasa sudah setengah 

perjalanan di Triwulan pertama 

tahun 2017 kita lalui. Tahun baru target 

baru dan pasti semangat baru. Ngerasa 

hasil evaluasi kinerja diri kita gitu-gitu 

aja???  (hayo ngaku)  

 

Meskipun kita sangat mencintai 

pekerjaan kita, ada kalanya motivasi 

kerja kita tiba pada titik terendah. Ada 

bermacam alasan mengapa ini bisa 

terjadi, tapi yang penting adalah kita 

tahu bahwa setiap orang mengalami hal 

ini jadi kita tidak sendirian. Hal yang 

membedakan satu dengan yang lain 

adalah cara menyikapinya, mau terus 

terpuruk atau mengambil langkah untuk 

berubah. 

t  e  m  u  k  a  n 

MU 

Dalam bekerja 
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bekerja sedetil mungkin misal 

menyekolahkan anak ke luar negeri, 

membeli rumah, ziarah religi dan 

seterusnya).  Kita bisa melihat seseorang 

yang menjadi tulang punggung keluarga 

akan berbeda cara kerjanya dengan 

orang yang hanya untuk mencukupi 

kebutuhan pribadi.  

 

Apapun alasan 

yang memotivasi 

kita dalam 

bekerja, cobalah 

letakkan sesuatu 

misal foto orang 

tersayang yang 

m e n j a d i 

pengingat di 

meja atau di 

t e l e p o n 

genggam/ tablet 

kita. Bila untuk 

membangun karir diri, pasang papan 

target capaian yang harus diselesaikan, 

update terus mimpi kita dan letakkan di 

meja kerja. Sekarang kita memiliki 

afirmasi harian sebagai alasan mengapa 

kita bekerja. Hal lain yang bisa dilakukan 

ciptakan lingkungan kerja yang positif 

dan hindari rekan kerja yang negatif 

karena akan menguras motivasi kita. Kita 

harus memberikan vibrasi energi positif 

dilingkungan kerja kita. 

 

Sebagai penutup penulis pernah 

membaca untuk mendapatkan daging 

salmon yang enak, di kolam pembiakan 

ikan salmon dimasukkan seekor anak 

hiu. Apa tujuannya?? Hiu adalah salah 

satu predator bagi ikan salmon, dengan 

adanya ikan hiu maka salmon-salmon 

akan terus aktif 

bergerak untuk 

menghindari sang 

p r e d a t o r . 

Aktivitas inilah 

yang membuat 

daging ikan 

salmon menjadi 

lebih enak karena 

tidak banyak 

t i m b u n a n 

lemaknya. Begitu 

juga kita harus 

mempunyai hiu yang akan terus 

membuat kita aktif berkinerja. 

Akhirnya mari temukan WHY masing-

masing dalam bekerja yang akan menjadi 

mood boster harian kita sehingga kita 

bisa berkinerja lebih baik untuk 

meningkatkan kinerja kantor kita 

tercinta.  

(Eko) 
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B erbicara tentang motivasi di bidang 

APD yang pertama terpikir adalah 

bekerja di Bidang APD menyenangkan 

karena suasana ruangan yang segar 

dengan candaan teman-teman. Suasana 

menyenangkan adalah salah satu faktor 

membuat bekerja jadi semangat.dan 

menghasilkan kinerja yang terbaik. 

Marilah kita membaca teori Maslow 

dalam Reksohadiprojo dan Handoko 

(1996), motivasi didasarkan pada kebu-

tuhan manusia yang dimulai dari kebu-

tuhan yang paling dasar yaitu kebutu-

han fisiologis, yaitu kebutuhan untuk 

dapat hidup seperti makan, minum, 

perumahan, oksigen, tidur, dsb. Kebutu-

han ini bisa terpenuhi apabila kita mem-

peroleh pendapatan atas hasil kerja. 

Termotivasi untuk berangkat kantor 

karena kita sadar kita memperoleh gaji 

dan tunjangan kinerja sehingga harus  

berangkat ke kantor untuk bekerja. 

Ketika kebutuhan fisiologis tercapai mo-

tivasi kita hanya sampai pada motivasi 

berangkat bekerja atau ke kantor.  

Untuk menuju motivasi level berikutnya 

menurut Maslow didasarkan pada kebu-

tuhan manusia yang kedua yaitu kebu-

tuhan akan rasa aman, yaitu meliputi 

keamanan dan perlindungan,jaminan 

atas kelangsungan pekerjaan, termasuk  

jaminan akan hari tua pada saat tidak 

bekerja. Motivasi untuk kebutuhan ini 

adalah ketika kita merasa harus sampai 

ke kantor tepat waktu dan memenuhi 

jam kerja sampai jam pulang. Kita beru-

saha jangan sampai di catatan kepega-

waian ada catatan ketidakdisiplinan 

yang akan mempengaruhi riwayat ke-

pegawaian ketika pensiun nanti. Selain 

itu juga karena dengan datang terlam-

bat dan pulang cepat bisa mengakibat-

kan potongan atas tunjangan kinerja 

yang artinya kita tidak aman.  

Setelah kita disiplin dalam jam kerja, 

apalagi yang memotivasi kita? Kebutu-

han manusia  yang ketiga yang akan 

memotivasi menurut Maslow adalah 

kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan un-

tuk persahabatan, kelompok kerja yang 

kompak, supervisi yang baik, rekreasi 

bersama dan sebagainya. Bersyukur di 
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bidang APD pertemanan sudah seperti 

saudara, kompak dan saling  menyema-

ngati. Kebutuhan ini membuat pegawai 

termotivasi untuk bekerja dengan baik 

dalam sebuah tim, berusaha berkontri-

busi dengan baik karena tugas tim 

adalah tanggungjawab semua sesuai 

perannya masing-masing. Dengan 

demikian tugas dapat selesai dengan 

baik dan tepat waktu 

Selanjutnya kebutuhan manusia beri-

kutnya yang akan memberikan motivasi 

adalah kebutuhan akan penghargaan 

dan keinginan untuk dihormati. Dihar-

gai atas kemampuan dan keahliannya. 

Penghargaan ini bisa berasal dari 

kantor/pimpinan maupun dari teman 

sejawat bahkan dari bawahan. Di APD 

beberapa penugasan perlu keahlian 

khusus dan pengalaman, misal 

pendampingan penyusunan laporan 

keuangan dengan aplikasi SIMDA. Bagi 

pegawai yang memiliki kemampuan 

lebih ini tentu saja akan lebih sering 

ditugaskan, namun juga memeberi 

kesempatan kepada pegawai yang lain 

untuk belajar dengan sesekali 

ditugaskan bersama dalam tim 

tersebut. Ketika salah satu teman 

memposting kegiatan ketika sedang 

bertugas, teman-teman yang lain akan 

memberikan semangat dan pujian 

sehingga diharapkan akan memotivasi 

teman tersebut supaya bisa 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Setiap Rabu di grup juga diposting kata-

kata semangat melalui Spirit of APD 

yang berasal dari semua anggota 

bidang secara bergiliran. Hal ini cukup 

dirasakan menambah semangat dan 

juga mempererat kebersamaan.  

Tibalah  kita pada hierarki kebutuhan 

yang tertinggi menurut Maslow yaitu 

kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi 

diri berkaitan dengan proses 

pengembangan potensi yang 

sesungguhnya dari seseorang. 

Kebutuhan dari pegawai untuk 

menunjukkan kemampuan, keahlian, 

dan potensi yang dimiliki. Di bidang 

APD bahkan di kantor perwakilan 

BPKP DIY kebutuhan aktualisasi diri ini 

cukup terpenuhi. Banyak penugasan 

yang menuntut kemampuan dan 

keahlian yang dijawab oleh pegawai 

dan akhirnya mereka sendiri merasa 

puas ketika bisa melaksanakan dengan 

baik. Tidak semua memang pegawai 

sampai pada level motivasi ini. 

Motivasi ini yang diyakini akan 

menghasilkan kinerja kantor yang 

dahsyat.  

Demikian tadi motivasi yang 

didasarkan atas hierarki kebutuhan 

menurut Maslow. Tentu masih banyak 

teori yang lain tentang apa saja yang 

bisa memotivasi pegawai untuk 

bekerja. Kalau motivasi bekerja tinggi 

karena korwas baru.. itu sesuai teori 

apa ya.. ehmm.. 

(Ani) 
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N ew year…….... rolling…....  

rolling……… 

Sudah menjadi rutinitas Perwakilan 

BPKP D.I. Yogyakarta, tahun baru akan 

disambut dengan mutasi internal. 

Demikian juga Bidang AN, awal tahun 

2017 ini enam pegawai Bidang AN mu-

tasi ke bidang lain dan lima pagawai dari 

bidang lain yang mutasi ke Bidang AN. 

Dan kebetulan, korwas Bidang AN juga 

ada pergantian, Bapak Susetyo Gigih 

Trilaksono  alias Pak Soni digantikan 

oleh Bapak Aryanto Wibowo. Dengan 

adanya mutasi ini diharapkan suasana 

bidang bisa lebih fresh dan memotivasi 

pegawai sehingga bisa berkinerja secara 

optimal…..bisa gak yaaaa????? 

 

Bagaimana suasana Bidang AN setelah 

rolling……. luarrrrr biasa…. dilemaaaa….. 

itu awalnya. Kebetulan salah satu pega-

wai yang mutasi ke bidang lain meru-

pakan tulang punggung aplikasi SIA 

BLUD. SIA BLUD merupakan aplikasi 

yang dapat memudahkan entitas BLUD 

untuk menyusun laporan keuangan ber-

dasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan Standar Akuntansi Pemerin-

tah (SAP). Bendahara pengeluaran dan 

penerimaan entitas BLUD menginput 

transaksi penerimaan, pengeluaran, 

hutang dan piutang ke dalam aplikasi 

SIA BLUD. Selain itu, transaksi belanja 

APBD dan APBN juga dapat diinput ke 

dalam aplikasi SIA BLUD melalui jurnal 

umum. Dengan aplikasi ini, entitas BLUD 

setiap saat dapat mencetak laporan-

laporan berdasarkan SAK maupun SAP. 

SPIRIT OF AN COMMUNITY….  
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Di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. 

Yogyakarta, pengguna aplikasi ini 

antara lain Pemerintah Kabupaten Sle-

man, Pemerintah Kota Yogyakarta dan 

Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan 

mutasinya satu pegawai tulang pung-

gung SIA BLUD, Bidang AN akan kewala-

han melayani mitra kerja pengguna 

maupun calon pengguna aplikasi SIA 

BLUD. 

 

Sebenarnya transfer knowledge SIA 

BLUD sudah dilakukan melalui penu-

gasan-penugasan, namun baru satu 

pegawai yang sukses terinfeksi virus SIA 

BLUD…. sehingga Bidang AN kekuran-

gan pegawai yang punya kompetensi 

SIA BLUD. Akhirnya moment rolling di-

manfaatkan oleh Korwas AN untuk 

menyusun strategi memperbanyak 

SDM yang mampu ditugasi SIA BLUD 

sehingga jika ada permintaan pen-

dampingan atau monitoring implemen-

tasi SIA BLUD tidak akan sulit lagi untuk 

menentukan SDM yang akan ditugas-

kan…PPM dilakukan dengan cara work-

shop untuk seluruh warga AN…SIA-

nisasi ini dilakukan berulang-ulang. 

Warga baru AN dari bidang lain men-

yambut SIA-nisasi ini dengan penuh 

semangat…tepat sekali untuk memulai 

belajar. Melihat semangat warga AN 

yang baru…warga senior jadi termoti-

vasi ikut mempelajari SIA BLUD…

pengaruh positif ini sangat membantu 

dalam transfer knowledge SIA BLUD. 

Hari-hari berikutnya obrolan Bidang AN 

dipenuhi dengan permasalahan aplikasi 

SIA BLUD. Alur aplikasi SIA BLUD, per-

masalahan install, serba-serbi input, 

dbo-dbo (baca:database) dan hubun-

gan antar laporan output aplikasi men-

jadi bahan pembicaraan yang nge-hit …. 

warga AN menjadi SIA addict.  

 

Penugasan yang terkait SIA BLUD juga 

dilaksanakan dengan cara tandem, ko-

laborasi antara PFA yang telah mengua-

sai dan PFA yang sedang dalam tahap 

belajar. Dengan strategi penugasan tan-

dem diharapkan proses transfer of 

knowledge dapat berhasil. Semoga 

warga AN terus bersemangat….saling 

memotivasi menjadi generasi pembela-

jar… Salam SIA BLUD.  

(Ana S) 
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apa arti pelayanan terhadap masyarakat. 

Instansi yang tidak berhadapan langsung 

dengan masyarakat merasa tidak perlu 

mengutamakan 

m a s y a r a k a t , 

s e d a n g k a n 

instansi yang 

b e r h a d a p a n 

dan berfungsi 

m e l a y a n i 

m a s y a r a k a t 

secara langsung 

m e r a s a 

mendapatkan 

kesempatan untuk menyalahgunakan 

kewenangannya. Masyarakat yang merasa 

sangat membutuhkan pelayanan tentunya akan 

berusaha mendapatkan pelayanan yang 

maksimal meskipun harus mengeluarkan biaya 

tambahan yang tidak terdapat pada tarif resmi, 

hal inilah yang memicu adanya pungli. 

Awalnya dari masyarakat sendiri tanpa 

mengetahui bagaimana seharusnya standar 

dan mutu pelayanan yang harus mereka 

terima, akan memberikan biaya tambahan 

sebagai ucapakan terima kasih karena sudah 

dipercepat pelayanannya, yang seharusnya 

tidak perlu. Apabila hal ini dilakukan terus 

menerus maka maka terjadilah kebiasaan 

tersebut. Akhirnya petugas akan dengan 

sengaja menyalahgunakan kewenangannya 

untuk mendapatkan tambahan biaya yang bisa 

masuk dalam saku sendiri. 

Terkait dengan pembentukan Satgas Saber 

Pungli ini. Kedeputian Bidang Investigasi sudah 

memiliki program untuk mengatasi persoalan 

terkait dengan korupsi dalam konteks 

T erbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) 

h a r u s n y a 

m e n j a d i 

m o m e n t 

u n t u k 

m e mo t i va s i 

para pelaku 

p e l a y a n a n 

publik. 

Bagi instansi 

yang melayani 

m a s ya ra ka t 

merupakan saat yang menentukan untuk 

menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya. 

Pelayanan terhadap masyarakat ada yang 

dilakukan dengan cuma-cuma maupun dengan 

pembayaran tarif yang sudah ditentukan sesuai 

peraturan yang ada.  Pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah baik pusat maupun daerah 

terhadap masyarakat harusnya merupakan 

pelayanan prima dengan mutu dan standar 

yang sudah ditentukan. 

Pada kenyataannya masih banyak pelayanan 

terhadap masyarakat yang disalah gunakan, 

antara lain; penundaan yang berlarut-larut, 

penyalahgunaan wewenang, bersikap 

diskriminatif, penyimpangan prosedur, tidak 

memberi kan pel ayanan, pemal suan, 

persekongkolan, inkompetensi, meminta 

imbalan/praktik KKN, penggelapan barang 

bukti, bersikap tidak profesional, bersikap tidak 

adil, dan lain sebagainya. 

Seorang pegawai negeri mempunyai tugas 

untuk melayani masyarakat, namun 

kenyataannya belum banyak yang menyadari 
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hukuman yang setimpal. Apabila sistemnya 

yang terdapat kelemahan maka masih harus 

dilihat juga pada sisi apa kelemahan sistem 

tersebut terjadi, sehingga kita bisa benar-

benar memperbaiki sistem yang diharapkan 

bisa menangkal kebocoran-kebocoran 

tersebut. 

Hadirnya Peraturan Presiden tentang Satgas 

Saber Pungli ini dimaksudkan agar 

masyarakat dapat berperan serta dalam 

pemberantasan pungutan liar yang merusak 

pelayanan publik. Masyarakat yang 

menerima pelayanan diharapkan dapat ikut 

serta dalam melakukan pengawasan 

langsung terhadap praktek-praktek 

pungutan liar, sehingga peraturan ini pun 

dapat berjalan efektif. Sekarang ini ditempat

-tempat dimana dilaksanakan pelayanan 

publik sudah terdapat media untuk 

melakukan pengaduan/pelaporan secara 

langsung, apa kejadiannya, kapan terjadi, 

siapa pelakunya. Peran aktif dan keberanian 

masyarakat diharapkan dalam hal ini, bukan 

hanya untuk kepentingan pribadi maka 

masyarakat juga ikut melancarkan pungli. 

Kita sendiri dalam organisasi kita BPKP, perlu 

tidak kita membetuk Tim Satgas Saber 

Pungli? Atau cukup dengan penegakan 

integritas pada masing-masing pegawai? 

mulailah dari diri kita, sudah pernahkan kita 

lakukan evaluasi terhadap integritas kita 

sendiri? (jujur ya)... hemm... sementara ini 

masih menjadi PR untuk kita semua... 

sejauhmana integritas kita. 

(Nik) 

pencegahan, yang dapat memperkuat 

pengendalian internal pada isntansi 

pemerintah. Yaitu dengan upaya mendorong 

implementasi FCP (Fraud Control Plan). FCP 

ini sendiri merupakan bagian dari produk 

utama BPKP yaitu SPIP, yang mempunyai 

rancangan khusus untuk mencegah, 

menangkal dan memudahkan pengungkapan 

kejadian yang berindikasi korupsi. Ketika SPIP 

sudah diimplementasikan, jika masih terjadi 

kebocoran-kebocoran, maka dengan 

penerapan FCP yang ditandai dengan adanya 

atribut-atribut yang spesifik yang merupakan 

pendalaman atau penguatan dari sistem tata 

kelola setiap organisasi yang telah ada sesuai 

dengan kondisi masing-masing. Dengan FCP 

ini diharapkan dapat membantu K/L untuk 

melakukan evaluasi kembali atas unsur-unsur 

pengendalian yang telah ada untuk 

menambal kebocoran-kebocoran yang terjadi 

dan mungkin terjadi. 

Kabar baiknya sekarang sudah mulai banyak 

instansi yang menyadari pentingnya FCP, dan 

sudah mulai ada permintaan untuk bimtek 

pelaksanaan penyusunan FCP, sementara di 

wilayah kerja Perakilan BPKP DIY ini sendiri 

sudah terdapat beberapa rumah sakit yang 

sudah mulai pelaksaan bimtek FCP. 

Bagaimana penegakan hukum dengan adanya 

pungli ini? Dalam hal ini harus dilihat fakta-

faktanya terlebih dahulu, apakah karena 

disebabkan sistemnya yang lemah atau 

memang perilaku petugas yang sulit untuk 

diperbaiki. Apabila orangnya yang memang 

cenderung berperilaku menyimpang maka, 

sanksi yang tegas perlu dilaksanakan hingga 

pengajuan ke pengadilan untuk mendapatkan 

apa arti pelayanan terhadap masyarakat. 

Instansi yang tidak berhadapan langsung 

dengan masyarakat merasa tidak perlu 

mengutamakan 

m a s y a r a k a t , 

s e d a n g k a n 

instansi yang 

b e r h a d a p a n 

dan berfungsi 

m e l a y a n i 

m a s y a r a k a t 

secara langsung 

m e r a s a 

mendapatkan 

kesempatan untuk menyalahgunakan 

kewenangannya. Masyarakat yang merasa 

sangat membutuhkan pelayanan tentunya akan 

berusaha mendapatkan pelayanan yang 

maksimal meskipun harus mengeluarkan biaya 

tambahan yang tidak terdapat pada tarif resmi, 

Awalnya dari masyarakat sendiri tanpa 

mengetahui bagaimana seharusnya standar 

dan mutu pelayanan yang harus mereka 

terima, akan memberikan biaya tambahan 

sebagai ucapakan terima kasih karena sudah 

dipercepat pelayanannya, yang seharusnya 

tidak perlu. Apabila hal ini dilakukan terus 

menerus maka maka terjadilah kebiasaan 

tersebut. Akhirnya petugas akan dengan 

sengaja menyalahgunakan kewenangannya 

untuk mendapatkan tambahan biaya yang bisa 

Terkait dengan pembentukan Satgas Saber 

Pungli ini. Kedeputian Bidang Investigasi sudah 

memiliki program untuk mengatasi persoalan 

terkait dengan korupsi dalam konteks 
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peralatan yang rusak, serta fasilitas olah 

raga dan kolam renang. Google mengatur 

hanya 80% dari jam kerja karyawan yang 

digunakan untuk perusahaan, sedang 20% 

sisanya boleh untuk urusan pribadi, serta 

memberi cuti yang sangat panjang bagi 

karyawannya namun tetap digaji. Google 

memberi fasilitas cuti 6 minggu dalam 

setahun bagi karyawannya dan cuti 18 

minggu bagi karyawati yang melahirkan. 

Google memberikan begitu banyak hal 

yang mewah dan mahal untuk 

karyawannya dengan 1 tujuan, yaitu agar 

karyawannya setia, produktif dan betah 

bekerja di kantor. 

Karyawan adalah aset perusahaan yang 

paling tinggi nilainya. Setiap manajer pasti 

berusaha mencari segala cara agar 

Google Inc. adalah sebuah perusahaan 

raksasa digital yang bermarkas di New York, 

Amerika Serikat.  Perusahaan milik Larry 

Page dan Sergey Brin ini tidak hanya 

mencari pekerja terbaik di seluruh dunia 

namun juga memberikan fasilitas terbaik 

mereka untuk pekerjanya yang menjadikan 

Google sebagai perusahaan yang paling 

diincar para pencari kerja di dunia. Google 

tidak hanya menawarkan gaji yang lebih 

tinggi dari rata-rata perusahaan sejenis, 

namun juga memberikan fasilitas-fasilitas 

yang “wah” untuk para pegawainya. Google 

menyediakan makanan gratis sepuasnya di 

kantin, fasilitas laundry dan dry clean gratis, 

fasilitas hiburan berupa aneka permainan 

dan video game, teknisi IT terbaik yang 

selalu siap setiap saat untuk setiap 
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karyawannya bekerja seproduktif 

mungkin agar tujuan perusahaan dapat 

dicapai secara optimal. Akan tetapi 

motivasi terbaik tetaplah yang datang 

dari diri karyawan sendiri. Sebesar 

apapun upaya manajer untuk 

memotivasi, keputusan untuk 

termotivasi atau tidak tetap berada di 

pihak si karyawan. Karyawan yang 

memiliki kecenderungan untuk curang 

akan tetap melakukan korupsi baik uang 

atau waktu. Karyawan yang pemalas 

tidak akan termotivasi dengan 

kenyamanan tempat bekerja, malah 

menggunakan fasilitas perusahaan 

tersebut untuk bersenang-senang, 

mengabaikan kewajibannya bekerja. 

Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 

kunci utama motivasi pada diri karyawan 

adalah integritas.  

Ada kisah seorang penyapu sampah 

jalanan, meski bergaji kecil dan bekerja 

kasar di tempat yang kotor, namun 

beliau tetap datang bekerja tepat waktu 

dan menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. Bahkan ketika menemukan 

barang berharga yang tercecer di jalan, 

beliau tak sedikitpun ingin memilikinya, 

dan berusaha mengembalikan kepada 

pemiliknya. Etos kerja seperti ini hanya 

muncul dari pribadi yang berintegritas 

dan sangat bertanggung jawab, bukan 

hanya pada pekerjaannya tapi pada 

setiap aspek kehidupannya untuk kelak 

dipertanggungjawabkan kepada Sang 

Khalik.  

Berkaca pada kisah di atas, kita sebagai 

karyawan dapat memotivasi diri sendiri 

dengan memahami bahwa, bekerja 

adalah ibadah sedangkan rejeki adalah 

urusan Allah. Kelak kita akan dimintai 

pertanggungjawaban atas semua yang 

kita kerjakan di dunia. Berusaha 

mencintai pekerjaan kita mungkin bisa 

menjadi langkah awal untuk memulai 

proses motivasi diri.  

Bekerjalah dengan cinta.... 

Jika engkau tidak dapat bekerja dengan 
cinta, lebih baik engkau 

meninggalkannya... 

Dan mengambil tempat di depan pintu 
gerbang candi-candi, 

Meminta sedekah kepada mereka yang 
bekerja dengan penuh suka cita... 

Kahlil Gibran ( Sang Nabi ) 

 

 

 

(ning) 
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S ebagian besar manusia tentunya ingin 

berubah menjadi semakin baik dari hari 

ke hari. Yang dulunya malas-malasan kerja 

ingin berubah menjadi lebih rajin bekerja. 

Yang dulunya sering marah-marah ingin 

berubah jadi orang yang lebih sabar. Yang 

sering belanja online ingin lebih bisa 

menahan diri #eh #itumahsaya. Kalau kita 

iseng-iseng mengetikkan kata “berubah..” 

pada mesin pencari terbesar: google, kita 

bisa lihat kalau kata di atas akan diikuti oleh 

“lebih baik”. Ini menunjukkan bahwa 

banyak orang yang gugling dengan keyword 

tersebut karena memang fitrahnya manusia 

itu berkeinginan menjadi lebih baik. 

Nah, untuk menjadi lebih baik, tentu harus 

ada “daya pendorong” atau yang sering kita 

sebut motivasi. Motivasi adalah yang 

membuat kita memulai, ia juga yang 

membuat kita bertahan selama dalam 

proses kita mencapai tujuan. Motivasi apa 

yang membuat kita lebih rajin bekerja? 

Ingin berperan terhadap kantor? Gengsi 

kepada rekan kerja? Atau keinginan 

mendapat materi yang lebih banyak? Ada 

sekian banyak motivasi, tapi jangan sampai 

kita salah mencoblos eh memilih ya 

#efekpilkada. 
 

MOTIVASI: MOVING TOWARD & MOVING 

AWAY 

Ada dua jenis motivasi dalam diri. Yang 

pertama, seseorang akan termotivasi jika 

ingin mencapai sesuatu alias moving 

toward. Ia memikirkan kebahagiaan apa 

yang akan didapat jika ia telah mencapai 

sesuatu. Contoh: si A bekerja dengan rajin 

karena ingin dapat bonus tahunan yang 

akan ia gunakan untuk beli motor, sehingga 

ia bisa berkendara dengan nyaman. 

Yang kedua, seseorang akan termotivasi jika 

akan kehilangan sesuatu atau tahu akan 

terjadi hal negatif padanya. Ini yang 

namanya menjauhi atau moving away. 

Contoh: si B rajin kerja karena takut 

dimarahi atasannya kalau dia malas-

malasan. 

Kedua hal ini ada dalam setiap orang untuk 

membangun motivasinya. Istilahnya sih 

naluri untuk “mencari nikmat dan 

menghindari sengsara”. Kita tak perlu 

memisahkannya, tinggal bagaimana kita 
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mengaturnya agar menemukan porsi yang 

tepat. 
 

KUATKAN MOTIVASI DAN BERUBAHLAH 

Pertama,kejelasan arah hidup. 

Tak ada yang senang di PHP in cyiinnt, 

hehe.. “Jelas” ini maksudnya....jelas dengan 

apa yang kita inginkan dan kita capai, serta 

jelas pula apa yang akan kita lakukan. 

Bahasa kerennya sih visi misi gitu. Misal nih 

ada yang nanya, “kamu ingin berubah 

seperti apa?”, lalu kita jawab, “ingin lebih 

baik”. Nah, “lebih baik” inilah yang harus 

kita perjelas, dan ini akan berbeda-beda 

antara satu orang dengan orang lainnya. 

“Lebih baik” versi si A adalah punya 

penghasilan 9 digit, punya kos-kosan sekian 

pintu, bisa sedekah tiap hari minimal 

sejuta, dst. Tapi versi si B, “lebih baik” 

mungkin cukup dengan bisa 

mengenyangkan anak istrinya, bisa bayar 

kontrakan tepat waktu, dll. Kita yang lebih 

tahu apa dan bagaimana kita. Maka, 

rumuskan “lebih baik” versi kita. 

Kedua, bergeraklah! jangan ditunda. 

Untuk mengawali suatu kebaikan, 

seringkali kita membutuhkan sebuah 

momen. Kenapa? Mungkin agar mudah 

diingat atau bahkan mungkin belum terlalu 

ingin berubah jadilah ditunda-tunda 

terus.Lalu, apa sih momen perubahan 

Anda? Mungkin kebanyakan kita akan 

memanfaatkan momen tahun baru. 

Hayooo..ngaku, siapa yang kemarin pas 

tahun baru bikin resolusi 2017? Mestinya 

sih semua pegawai BPKP DIY bikin ya, kan 

kita ada acara tutup tahun waktu itu. Kalau 

yang nggak bikin, mungkin pas lagi cuti, 

atau... pura-pura nulis doang di kertas 

pesawat? Hihi.. 

Lalu, resolusi apa yang kita tulis? Satu, rajin 

senam tiap Jumat. Dua, menjaga pola 

makan. Tiga, mengurangi pengeluaran yang 

tidak penting. Hmm...oke. Sekarang 

pertanyaannya diganti deh, sudahkah kita 

melaksanakan upaya-upaya dalam rangka 

pencapaian resolusi kita itu? Jika belum, 

maka...do it now! Jangan ditunda. Jangan 

lagi menunggu sampai momen berikutnya. 

Tak ada yang tahu kan usia orang, jangan 

sampai kemudian akhirnya terlambat dan 

kita tak melakukan apa-apa. 

Ketiga, kuatkan motivasi dengan disiplin 

diri. 

Tidak ada yang instan di dunia ini, eh ada 

ding.. indomie, hehe.. Pernah dengar 

tentang mitos 21 hari? Bahwa untuk 

menjadikan sebuah perilaku sebagai habit 

atau kebiasaan itu perlu waktu 21 hari atau 

3 minggu. Nah, riset terbaru menyatakan 

bahwa kebiasaan tidak bisa dibentuk 

secepat itu. Waktu yang dibutuhkan untuk 

membentuk kebiasaan itu bervariasi, 

tergantung tingkat kesulitan dari perilaku 

tersebut. Namun secara rata-rata perlu 66 

hari atau sekitar 2 bulan untuk membentuk 

sebuah kebiasaan. Lama juga ya.. Disinilah 

perlunya sebuah kedisiplinan. Disiplin akan 

membantu kita  meraih visi hidup kita. 

 

PADA AKHIRNYA... 

Orang sukses akan selalu memiliki 

keinginan untuk terus bergerak. Mereka 

selalu bergerak karena mereka tahu bahwa 

waktu akan sia-sia dengan menunggu, 

seperti kata Benjamin Franklin, “Anda 

mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak 

akan menunggu.” 

(nee) 



 

M emasuki bulan ke dua di tahun 2017 
Perwakilan BPKP DIY mendapat gawe 

besar dengan adanya dua even dari BPKP 
Pusat yang bertempat di Aula Perwakilan 
BPKP DIY, yaitu Rakorwas Bidang Akuntan 
Negara dan Forum Kepegawaian.  
Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang 
Akuntan Negara digelar pada tanggal 20-22 
Februari 2016. Sedangkan forum 
kepegawaian berlangsung pada tanggal 23-
24 Februari 2016.  
Rakorwas Bidang Akuntan Negara yang 
dihadiri 67 peserta dari seluruh Perwakilan 
BPKP tersebut mengusung tema “Berkinerja 
Unggul dengan Tetap Menjunjung Tinggi 
Integritas”. Rakorwas dibuka oleh Deputi 
Akuntan Negara, Gatot Darmasto. Beliau 
menekankan kembali pentingnya integritas, 
kecepatan, ketepatan dan kualitas hasil 
pengawasan sebagai titik tolak peningkatan 
kinerja dalam mengawal proyek strategis 

nasional.   
Materi rakorwas diantaranya diseminasi 
pedoman atas tujuh kegiatan akuntan 
Negara serta kebijakan atas implementasi 
Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas 
(SIMA). Diseminasi dilaksanakan atas tujuh 
pedoman yaitu pedoman Manajemen Risiko, 
Juknis Evaluasi Kinerja PDAM, Juknis 
Asistensi BUMDes, Pedoman Monitoring 
PSN-SPAM, Pedoman Pengawasan Badan 
Layanan Umum dan Pedoman Clearance 
Asset BPJS Ketenagakerjaan. Sementara 
implementasi SIMA dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
kegiatan pengawasan di tahun 2017 
memerlukan perbaikan strategi dan 
kebijakan. Dengan diseminasi pedoman dan 
strategi perencanaan kegiatan yang baik, 
kesamaan persepsi serta ketajaman fokus 
kegiatan pengawasan kualitas hasil 
pengawasan BPKP akan terjaga, kebutuhan 
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stakeholders terpenuhi dan kepercayaan 
stakeholders meningkat serta mampu 
memberi konstribusi positif dan signifikan 
atas program prioritas nasional. 
Usai Rakorwas Deputi Akuntan Negara 
ditutup pada tanggal 22 Februari 2017, 
kesibukan masih berlanjut dengan 
persiapan mulai dari penataan ruangan, 
dekorasi dan backdrop sampai dengan 
jadwal penjemputan panitia kegiatan 
Forum Kepegawaian dari BPKP Pusat.  
Forum kepegawaian yang bertema 
“Persiapan Menuju Wilayah Bebas Korupsi 
serta Sosialisasi Aplikasi/Peraturan 
Kepegawaian BPKP” diikuti oleh  137 
orang terdiri dari para kepala bagian tata 
usaha, kepala sub bagian kepegawaian, 
kepala sub bagian kepegawaian dan 
umum, pengelola kepegawaian seluruh 
perwakilan BPKP, kepala sub bagian tata 
usaha, kepala bagian dan kepala sub 
bidang pada kedeputian dan biro di 
lingkungan BPKP.  
Forum dibuka secara resmi oleh Kepala 
Pusbin JFA BPKP, Edi Mulia, mewakili 
Sekretaris Utama BPKP. Tak ketinggalan 
dengan persembahan selamat datang oleh 
karawitan “BPKP gumregah”. 
Edi Mulia menyampaikan 
bahwa forum tidak hanya 
membahas mengenai 
kepegawaian tetapi juga ke 
JFA an. Forum diharapkan 
m e n g h a s i l k a n  h a l 
bermanfaat, menambah 
pengetahuan, persamaan 
p e r s e p s i  g u n a 
pengembangan SDM BPKP. 
Harus disadari pengelola 
kepegawaian adalah 
supporting luar biasa 
dalam pengembangan dan 
kemajuan BPKP, karena 

pengelola kepegawaian berperan aktif 
dalam pengembangan kompetensi 
pegawai agar semakin maju seiring 
tantangan yang dihadapi BPKP yang 
semakin hari semakin pelik. 
Forum bertuju an meningk atkan 
pemahaman unit kerja atas pentingnya 
peningkatan nilai RB BPKP dan 
membangun wilayah bebas korupsi, 
melaksanakan diskusi secara terarah 
un tuk  mengupas  p er masalah an 
kepegawaian dan mendapatkan solusi 
bersama serta membuat kesimpulan 
sesuai ketentuan yang ada, meningkatkan 
pengetahuan dan persamaan persepsi 
terhadap peraturan untuk meningkatkan 
pelayanan kepegawaian kepada seluruh 
pegawai. Narasumber selama forum 
terdiri dari Kapusbin JFA, Inspektur BPKP, 
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, 
serta Kepala Perwakilan BPKP DIY. 
Materi yang dibahas selama forum adalah 
WBK, sosialisasi aplikasi kepegawaian, 
sosialisasi peraturan kepegawaian yang 
baru, penataan SDM BPKP, serta inovasi 
yang telah dilakukan di Perwakilan BPKP 
DIY. WBK menjadi kewajiban bagi seluruh 
instansi pemerintah, dan merupakan salah 

satu komponen dalam 
penilaian reformasi 
birokrasi organisasi. BPKP 
masih perlu melakukan 
benchmarking ke instansi 
lain yang telah berhasil 
memiliki satker dengan 
status WBK. Kepala BPKP 
telah menetapkan tiga 
unit kerja untuk piloting 
WBK yaitu Deputi PKD, 
Pusdiklatwas, dan Pusbin 
JFA. Jika status WBK telah 
dicapai maka BPKP harus 
bersiap menuju WBBM. 
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Sosialisasi peraturan kepegawaian terdiri 
dari pedoman ABKJ, pedoman LHKPN, 
konsep Perka 360 dan pemetaan talenta 
pegawai. Melalui sosialisasi aplikasi baru 
monitoring data pegawai (MONTAWAI) 
diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan kepegawaian untuk membuat 
k e b i j a k a n - k e b i j a k a n  u n t u k 
mengembangkan pegawai. Diskusi 
permasalahan keJFAan, serta pembahasan 
solusinya, dikupas tuntas dan himpunan 
permasalahan tersebut digabung dengan 
permasalahan yang disampaikan melalui 
warta pengawasan website online Pusbin 
JFA di Pusbin JFA  dan akan dibuat buku 
himpunan tanya jawab ke JFA an, penataan 
SDM BPKP. 
Dengan adanya perubahan fungsi di 
perwakilan melalui Perka BPKP mengenai 
pembentukan korwas P3A, setelah 
dicermati hampir seluruh tugas Pusbin JFA 
yang semula menjadi tugas Kasubbag 
Kepegawaian, turun ke Korwas 
P3A.  PusbinJFA di daerah adalah Korwas 
P3A khusus fokus ke luar,  sedangkan 
urusan pembinaan JFA ke dalam menjadi 
tugas Kasubbag Kepegawaian. Edi Mulia 
juga menyampaikan bahwa tahun 2017 
ini,  Pusbin JFA akan memfasilitasi 
impassing ke JFA secara masal untuk 
seluruh APIP, Perka BPKP sedang dalam 
proses meminta masukan kedeputian. Di 
akhir sambutan disampaikan bahwa 
Kapusbin JFA sekaligus menjadi direktur 
eksekutif AAIPI. AAIPI 
memiliki tiga produk 
yaitu Standar Audit, 
Kode Etik dan Telaah 
Sejawat. Auditor BPKP 
diharapkan turut 
mempelajari tiga 
produk tersebut. 
Pada sesi arahan 
Sekretaris Utama BPKP, 

Meidyah Indreswari berharap para pejabat 
struktural menggunakan critical thinking 
dengan memberikan masukan dan ide 
bermanfaat untuk organisasi BPKP. 
Koordinasi, komunikasi, informasi salah 
satu elemen penting dalam SPIP, mudah 
diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Kualitas 
koordinasi dan yang tidak efektif 
menyebabkan misinformasi. Beberapa 
misinformasi masih terjadi di BPKP. Terkait 
program aplikasi kepegawaian, akan 
dikembangkan aplikasi SMART BPKP. 
Merupakan sistem informasi kepegawaian 
terintegrasi yang akan digunakan oleh 
BAPERJAKAT dan unit kerja BPKP. 
Sekretaris Utama juga mengapresiasi 
pengelolaan kepegawaian BPKP yang dinilai 
sudah semakin baik. BPKP juga berhasil 
mengembangkan aplikasi SMART, SKI, 
IPMS, yang dibangun sendiri tanpa bantuan 
konsultan. Dengan sistem informasi yang 
baik, waktu menjadi lebih efisien dan dapat 
dipergunakan untuk memperbaiki proses 
birokrasi BPKP. Sehingga masalah yang 
terjadi dapat secara cepat diatasi. 
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih 
Kusumo berkesempatan memaparkan 
berbagai kegiatan budaya organisasi yang 
telah dilaksanakan di Perwakilan BPKP DIY. 
Tayangan tersebut diharapkan mampu 
menginspirasi unit kerja BPKP lainnya 
untuk mengembangkan kegiatan budaya 
organisasi sesuai dengan karakteritik 
masing-masing unit kerja. 

Di sela kegiatan forum 
digelar acara khusus 
untuk melepas Kepala 
Biro Kepegawaian dan 
Organisasi Ratna Tianti 
E r n a w a t i  y a n g 
memasuki purna tugas 
pada Maret 2017. 

 
(rs) 
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Bojong Tangerang,  Fahri Andhika Ahmad (9th), 

kelas 3 di SDN Pinang 2 Tangerang 

Pak Fauqi memiliki keinginan dapat 

mempertahankan prestasi yang telah diraih 

oleh BPKP DIY dan harapan agar dapat 

berkontribusi pada peningkatan tata kelola 

mitra kerja. Semoga harapannya tercapai ya 

Pak, semangat! 
 

3. Korwas Bidang Investigasi 

Sosok yang bernama lengkap Muhamad Satoto 

ini dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1964 di 

Magelang  (..ternyata tetanggaan sama korwas 

APD, hehe..). Sebelum menjadi Korwas 

Investigasi di BPKP DIY, beliau sebelumnya juga 

merupakan Korwas Investigasi di BPKP Papua 

Barat. Menikah dengan seorang wanita 

bernama Nurnindiyanti, beliau memiliki tiga 

putra/putri yaitu: Choirunnisa Prisanti (23th) 

yang telah lulus kuliah dari Unpad tahun 2016 

lalu, Ramadhani Prasyanto (20th) yang saat ini 

kuliah semester 4 di ITS, Muhammad Daffa 

Prasyanto (10th) yang masih sekolah SD. Saat ini 

keluarga masih di Bekasi dan kemungkinan saat 

putra bungsunya kenaikan kelas, keluarga akan 

menyusul ke Jogja. Korwas yang kalem dan 

jarang marah ini merasa BPKP DIY telah sangat 

baik, tertib, dan teratur, 

sehingga beliau akan berusaha 

u n tu k  memp ertah an k an 

prestasi kinerja yang telah 

dicapai. Selamat datang dan 

selamat berkinerja ya Pak... 

(nee) 

T ahun ini ada mutasi korwas besar-besaran di 

BPKP DIY, tiga dari lima korwas pindah tugas 

ke tempat yang baru. Sebagai penggantinya, 

BPKP DIY kedatangan tiga korwas baru.... 
 

1. Korwas Bidang AN 

Sosok berkaca mata yang 

terkesan serius ini adalah 

Aryanto Wibowo. Kesan 

pertama berbeda,  Pak 

Korwas yang biasa disapa 

Pak Ary ini ternyata suka 

bercanda. Dilahirkan 11 

Januari, 49 tahun silam. Sebelum pindah ke 

Jogja, beliau bertugas di BPKP Jawa Tengah. Istri 

beliau, Bu Ratna saat ini tinggal bersama putra/

putri beliau di Semarang sebagai homebase 

keluarga. Pak Ary dikaruniai tiga putra/putri 

yaitu: Salma Farah Aliyah (18th) yang saat ini 

sedang kuliah di jurusan Statistika Universitas 

Diponegoro, M. Rizki Dliyaulhaq (14th) yang saat 

ini sudah kelas 3 SMP, dan M. Rifat Afif Kautsar 

(7th) yang masih sekolah kelas 3 SD.  Selamat 

bergabung dengan BPKP DIY  
 

2. Korwas Bidang APD 

Fauqi Achmad Kharir yang biasa dipanggil Pak 

Fauqi ini lahir di Magelang, 20 Mei, 41 tahun yang 

lalu. Beliau dulu pernah di BPKP Jogja saat tugas 

belajar S2. Selain produktif dalam hal pekerjaan, 

ternyata beliau cukup produktif juga dalam hal 

yang lain, terbukti dari putra/putri beliau dari 

seorang istri bernama Bu Mailisa yang berjumlah 

empat orang., yaitu : Nada 

Fatikha Jasmine (17th), kelas 12 di 

SMA Budi Mulia Tangerang, 

Audrey Prameswari Adiningtyas 

(15th), kelas 9 di SMPN 23 

Tangerang,  M. Naufal Candra 

Nusantara (12th), kelas 6 di SDN 



 

An action in the foundation of success. 
 Sebuah tindakan adalah dasar dari se-

buah kesuksesan. 
 
Do whatever you like, be consistent, and 
success will come naturally. 
 Lakukan apapun yang kamu sukai, 

jadilah konsisten, dan sukses akan 
datang dengan sendirinya. 

 
Success is always accompanied with fail-
ure. 
 Kesuksesan selalu disertai dengan 

kegagalan. 
 
To get  success, your courage must be 
greater than your fear. 
 Untuk mendapatkan kesuksesan , 

keberanianmu harus lebih besar 
daripada kekuatanmu. 

 
Success is not measured by wealth, success 
is an achievement that we want. 
 Sukses tidak diukur menggunakan 

kekayaan, sukses adalah sebuah pen-
capaian yang kita  inginkan. 

 
Think big, and act now 
 Berpikirlah besar, dan bertindaklah 

sekarang. 
 
The formula of a success are a hard work 
and never give up 
 Formula dari sebuah kesuksesan 

adalah kerja keras dan tidak pernah 

menyerah. 
Don’t be afraid to move, because the dis-
tance of 1000 miles starts by a single 
step. 
 Jangan takut melangkah, Karena jarak 

1000 mil dimulai dari satu langkah. 
 

We can succeed if we learn from mistakes  
 Kita dapat sukses apabila kita belajar 

dari kesalahan 
 
Happiness is not money, but a peace of 
mind and soul. 
 Kebahagiaan bukanlah uang, namun 

ketenangan pikiran dan jiwa 
 
Do your best at any moment that you 
have. 
 Lakukan yang terbaik pada setiap saat 

yang kau miliki. 
 
Intelligence is not the determinant of suc-
cess, but hard work is the real determi-
nant of your success. 
 Kecerdasan bukan penentu kesuk-

sesan, tetapi kerja keras merupakan 
penentu kesuksesanmu yang se-
benarnya 

 
The intelligent people can lose because of 
the tenacity of the fools. 
 Orang cerdas bisa kalah karena 

keulaetan orang bodoh. 
 

(Afriani) 
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S ampai kapan pun, suami dan istri selalu 

memiliki perbedaan. Istri suka berbicara, 

sedangkan suami lebih banyak diam ketika di 

rumah... 

Setiap manusia adalah unik, berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Tidak ada dua manusia 

yang sama persis dalam segala sesuatu. Bahkan  

saudara kembar yang mempunyai banyak kemiri-

pan pun tetap tidak sama. Apalagi suami dan 

istri, yang  berasal dari ayah dan ibu yang ber-

beda. Jika dicari-cari, sangat banyak perbedaan 

antara lelaki dan perempuan. Sejak dari cara 

pandang, cara berpikir, cara merasakan, cara 

mendefinisikan, merupakan dampak dari kebi-

asaan yang dibentuk sejak kecil hingga dewasa, 

serta interaksi masing-masing pihak dengan ling-

kungannya. Selain itu memang ada perbedaan 

“bawaan” atas kodrat dirinya sebagai laki-laki 

dan sebagai perempuan. 

Tuhan memberikan potensi kepada setiap 

manusia  baik laki-laki maupun perempuan. 

Namun kecenderungan pemanfaatan potensi 

tersebut bisa berbeda-beda antara satu orang 

dengan orang lainnya, juga berbeda antara lelaki 

dan perempuan secara umum. Misal potensi akal 

dan perasaan. Secara umum lelaki lebih 

cenderung menggunakan akal ketika 

berkomunikasi, sedangkan perempuan konon 

lebih bertumpu pada perasaan. Sejauh mana 

potensi akal dan perasaan 

tersebut digunakan dalam 

komunikasi, itu yang 

membedakan. 

Keinginan agar diperhatikan dan 

dipercaya juga menjadi perbe-

daan antara lelaki dan perem-

puan. Kaum laki-laki merasa 

dicintai apabila dipercaya, untuk 

itu suami memerlukan  keper-

SEPENGGAL  BACAANKU... 

cayaan dari istri untuk bisa merasa dicintai. 

Sedangkan perempuan merasa dicintai bila 

diperhatikan, hal-hal kecil memiliki makna 

yang besar bagi istri, seperti perhatian saat 

hari ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, 

atau  bantuan kecil dalam kehidupan sehari-

hari seperti mencuci piring atau membuang 

sampah. 
 

Jangan mempersoalkan perbedaan. Terlalu 

banyak perbedaan antara lelaki dan 

perempuan, itulah kenyataan.Terimalah 

realitas perbedaan antara suami dan istri 

sebagai rahmat dan kasih sayang Tuhan.Tidak 

perlu menjadi sama untuk bisa serasi, 

harmonis dan bahagia. Dalam perbedaan yang  

sangat banyak tersebut kita bisa menikmati 

keunikan hubungan yang  justru 

akan menyebabkan hubungan 

menjadi lebih  harmonis.  

Jadi jangan mempersoalkan 

perbedaan dengan pasangan 

anda, terimalah dengan lapang 

dada, dan selalu berusaha 

untuk memahami dan 

menerimanya.  
(nik)  
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Seorang kakek, 

seorang nenek, 

2 orang ayah, 2 

orang ibu, 3 

anak laki-laki 

dan 2 anak 

p e r e m p u a n 

p e r g i  k e 

r e s t o r a n . 

Berapa jumlah makanan yang harus dibeli 

agar setiap orang mendapat tepat 1 jatah? 

 
-&ie- 

QUIZ 

 

Jawaban QUIZ PARMIN  
Edisi IV2016 

 

1 huruf => B 
2 huruf => BE, 3 => BEL, 4 => BELI, 

5 => BELIA, 6 => BELIAU. 

 

Pemenang QUIZ PARMIN  
Edisi IV 2016: 

 
Lilik Sudarliyah (BPKP DIY) 

 

Hanifiar Bima Retnanti 

(BPKP NTB) 

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

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lambat tanggal  

31 Maret 2017. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 


