
 Paris Mini Edisi II Tahun 2018 Paris Mini Edisi II Tahun 2018 

Tim Redaksi  
 
 

Penanggung Jawab:  
Kepala Perwakilan  

BPKP D.I. Yogyakarta 
 
 

Penanggung jawab harian: 
Widyatmono 

  
 

Pemimpin Redaksi:  
Niken KW 

 
 

Redaktur :  
Nila Putri Nuraini 

Ana Supriha�ningsih 
 
 

Penyun�ng/ Editor: 
Rosalia Kustyaningsih 

 
 

Desain Grafis :  
Danie Yanuar 

 
 

Fotografer: 
Pargiono 

 
 

Sekretariat : 
Ivone Noor R 

 
 

Alamat Redaksi: 
 

Perwakilan BPKP DIY 
Jl. Parangtri�s KM 5,5  

Sewon, Yogyakarta 55187   
Telp: (0274) 385323, 445271  

Faks: (0274)  415984         
Email : yogya@bpkp.go.id   

PARIS MINI EDISI II TAHUN 2018 
Paris Review Mini   Media Komunikasi & Informasi Pegawai BPKP DIY 

Bulletin Triwulan Perwakilan BPKP  DIY 



 Paris Mini Edisi II Tahun 2018 Paris Mini Edisi II Tahun 2018 

Utama 
 
1.  35 Tahun Usiamu... BPKP Jaya 
 
 
HUT 35 BPKP 

6. Hujan Salju Membuka Rangkaian 

Acara Peringatan Ulang Tahun BPKP 

ke 35 

8. Guyub Rukun di Tepian Pantai Drini 

yang Eksotis 

11. Tunjukkan Aksimu 

13. Bukan Hanya Olah Raga 

17   Lagi.. Lagi... Dan Lagi... 

21. Di Sini Sibuk, Di Sana Sibuk, Di Mana-

mana Ku Ikut Sibuk 

25. Olahraga Dulu, Olahraga Lagi, 

Olahraga Terus.. 

27. Ulang Tahun.. Antara Ya dan Tidak 

 
 
Ssstt.. tahukah kamu? 

D 
A 
F 
T 
A 
R  
 
I 
S 
I 

Selalu ada kejutan di setiap acara 

pembukaan rangkaian HUT BPKP. Kejutan 

luar biasa tahun ini adalah turunnya 

bergulung-gulung kertas dari atap gedung 

kantor bak hujan salju... 

Tahukah kami berapa banyak gulungan 

kertar yang diluncurkan dari atap gedung 

kantor tersebut. Panitia menyiapkan 

sedikitnya 300 gulung kertas struk kasir 

yang dipotong menjadi 2 #bayangkan 

repotnya panitia# karena  dari hasil uji 

coba yang telah dilakukan, jika kertas 

tidak dibagi 2, maka gulungan tidak terurai 

habis saat mendarat di tanah. Jadi ada 

600 gulungan kertas yang meluncur  dan membentuk sulur-sulur 

menghujani halaman depan kantor Perwakilan BPKP DIY. 

 

Kejutan lain  saat peresmian pembukaan 

HUT 35 BPKP di Perwakilan BPKP DIY adalah 

adanya formasi  membentuk tulisan  “35”  

sekaligus “DIY” oleh peserta upacara. Yang 

luar biasa dalam pembuatan formasi 

tersebut adalah formasinya dinamis/ 

bergerak, live, dan tanpa latihan dahulu.  

Tahukah kamu,  berapa jumlah peserta yang 

dibutuhkan dalam formasi tersebut?  

Keseluruhan formasi terbentuk dari 13 shap 

x 7 baris + 9 Ibu-ibu Dharma Wanita 

membentuk garis. Jadi formasi tersebut 

terbentuk atas pertisipasi 100 orang 

peserta upacara.  
SiRo 
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T idak ada salahnya kita mengulas 

kembali apa yang disampaikan 

oleh kepala BPKP Ardan Adiperdana 

dalam rangka memperinga� Ulang 

Tahun BPKP ke 35 ini. Membaca da-

lam kondisi santai akan berbeda 

dengan saat kita dengarkan di lapan-

gan saat teriknya matahari yang 

cukup menyengat membuat kita sulit 

berkonsentrasi menyimaknya. Banyak 

hal menarik yang disampaikan dalam 

sambutannya untuk kita pakai sebagai 

introspeksi diri. 

Peringatan Ulang Tahun BPKP tahun 

ini, merupakan momentum yang 

strategis dilihat dari perjalanan pan-

jang BPKP selama 35 tahun mengawal 

akuntabilitas keuangan dan pem-

bangunan, dan sebagai Pembina Sis-

tem Pengendalian Intern Pemerintah.  

Apabila kita flash back sejenak, kita 

dapat memahami bagaimana BPKP 

selalu berupaya melakukan perbaikan 

yang berkelanjutan untuk mem-

berikan kontribusi yang nyata bagi 

Indonesia. BPKP telah beberapa kali 

melakukan reposisi dan revitalisasi 

fungsi dan perannya. Pada periode 

2001 hingga 2014, pendekatan 

pengawasan yang dilakukan BPKP ju-

ga menekankan pada aspek preven�f 

dan pembinaan bersamaan dengan 

aspek audit seper� tahun-tahun sebe-

lumnya. Terakhir, dengan Perpres No-
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membuat kegiatan yang menarik sebagi-

an besar pegawai merupakan tantangan 

tersendiri yang sering �dak terjawab. 

3.   Sumber Daya Manusia. 

 Pani�a. 

Pani�a yang dibentuk harus ekstra 

tenaga dan pikiran untuk merancang 

kegiatan yang hemat, menarik dan 

dapat diterima pegawai. Tidak mudah 

mencari orang-orang yang mau dan 

bisa meluangkan waktu di tengah-

tengah kesibukannya mengejar dead-

line laporan. Semua harus bisa dil-

akukan dengan seimbang. 

 Peserta. 

Kegiatan �dak akan sukses bila �dak 

ada peserta. Kejenuhan peserta juga 

menjadi kendala utama untuk 

kesuksesan suatu kegiatan. Ke�-

daktertarikan atas kegiatan berdam-

pak terhadap menurunnya jumlah 

supporter, sehingga seakan-akan pe-

serta berjuang sendiri tanpa 

dukungan bahkan merasa terpaksa. 

Tujuan kegiatan yang diharapkan pun 

�dak tercapai dan mengecewakan. 

 Pimpinan. 

Dukungan pimpinan sangat diharap-

kan oleh pani�a dan peserta. Infor-

masi dan komunikasi yang baik dari 

pimpinan terhadap semua pegawai 

tentang bebagai hal yang menyangkut 

kegiatan ulang tahun tentu akan 

membawa dampak suasana lebih 

kondusif dan supor�f. 

5. Penilaian. 

Membuat tata cara penilaian supaya ju-

jur dan seimbang juga menjadi hal yang 

cukup sulit bagi pani�a. Apapun tata 

cara penilaian yang sudah dirancang 

pada akhirnya semua kembali pada in-

tegritas juri masing-masing.  

6. Komitmen. 

Komitmen dari dulu hanya merupakan 

kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit 

untuk dilakukan, dan baik jajaran pimpi-

nan dan pegawai harus mempunyai 

komitmen yang sama untuk suksesnya 

acara HUT BPKP tersebut. 

Dengan melihat faktor di atas, banyak cata-

tan untuk pelaksanaan tahun yang akan da-

tang. Selama ini agenda yang dilakukan pani-

�a hanyalah persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan kegiatan, rasanya belum pernah 

ada agenda evaluasi pelaksanaan HUT. Di 

sini diperlukan kejujuran pani�a untuk 

mengakui sejauh mana kesuksesan acara 

yang menjadi tanggung jawabnya, apa ham-

batan-hambatannya, sehingga bisa menjadi 

bahan per�mbangan untuk kepani�an tahun

-tahun berikutnya. 
 

Terlepas sukses �daknya acara HUT tahun 

ini, yang jelas perayaan HUT BPKP tetap 

harus terselenggara se�ap tahunnya, �nggal 

bagaimana pimpinan dan pani�a yang 

dibentuk membuat acara HUT selalu 

menarik dari tahun ke tahun. 

Selamat Ulang Tahun BPKP, semoga semakin 

JAYA! 
-Nik 
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mor 192 Tahun 2014, Pemerintahan 

Jokowi-Jusuf Kalla lebih meneguhkan 

peran BPKP sebagai pengawas intern 

pemerintah yang bertanggung jawab 

kepada Presiden dalam makna baru, 

yang mengawal akuntabilitas pengel-

olaan keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional.   

Mengingat peran yang sangat strate-

gis tersebut, BPKP saat ini dipercaya 

pemerintah menjadi ujung tombak di 

bidang pengawasan intern. Namun 

demikian, di sisi lain, peran strategis 

tersebut membawa konsekuensi pada 

tuntutan dedikasi yang �nggi serta 

peningkatan profesionalisme untuk 

menjalankan misi tersebut dengan 

baik. Karena itu, usia 35 tahun meru-

pakan usia yang semakin matang bagi 

BPKP untuk dapat mengaktualisasikan 

diri, memberi makna yang berar� 

bagi pencapaian kesejahteraan ke-

hidupan masyarakat sebagai tujuan 

utama yang telah ditetapkan oleh 

para pendiri negeri ini. 

Era baru BPKP ditandai dengan terbit-

nya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah atau SPIP. Selain sebagai 

auditor intern pemerintah, BPKP ber-

peran khusus sebagai pembina SPIP di 

lingkungan kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah. Dalam kurun 

waktu 10 tahun ini, memang telah 

cukup banyak yang dilakukan BPKP 

dalam penyelenggaraan SPIP baik se-

bagai pembina SPIP maupun penye-

lenggara SPIP. Sampai dengan saat 

ini, jumlah kementerian/lembaga/ 

pemerintah daerah yang telah men-

capai maturitas SPIP level 2 dan lebih 

�nggi adalah 54,29%. Namun 

demikian, sungguh kita masih harus 

bekerja keras untuk dapat memenuhi 

target yang diamanatkan dalam 

RPJMN 2015-2019 yaitu maturitas 

SPIP level 3 pada 85% K/L dan Pemda.   

Keberhasilan penyelenggaraan SPIP 

juga sangat ditentukan oleh efek�vi-

tas tugas dan fungsi Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). Bapak Presiden menaruh per-

ha�an khusus kepada peran BPKP 

dalam peningkatan kapabilitas APIP, 

sehingga dalam RPJMN 2015-2019 

juga ditargetkan kapabilitas APIP level 

3 pada 85% K/L dan Pemda. Berdasar-

kan data terakhir, jumlah kementeri-

an/lembaga/ pemerintah daerah yang 

kapabilitas APIP-nya telah mencapai 

level 2 dan lebih �nggi sebanyak 

78,34%.  

Patut kita akui bahwa capaian terse-

but masih jauh di bawah target yang 

27 2 

T iap tahun kita pas� merayakan Hari 

Ulang Tahun BPKP. Dengan tema yang 

sudah ditentukan oleh BPKP Pusat di Ja-

karta, kita di daerah sebagai kantor per-

wakilan sibuk merancang berbagai 

macam kegiatan yang bertujuan untuk 

menggalang kebersamaan dan me-

meriahkan perayaan HUT BPKP. 

Tahun ini BPKP genap berusia 35 tahun, 

karena jatuh di bulan Ramadhan, maka 

perayaan ulang tahun sudah dimulai sejak 

bulan maret. Seper� biasa, pani�a yang 

dibentuk mulai sibuk merancang kegiatan 

dan mengatur jadwal kegiatan supaya 

semua berjalan lancar. 

Banyak faktor yang mendukung lancar 

�daknya suatu kegiatan berjalan, teruta-

ma bila kegiatan tersebut adalah kegiatan 

non formal tetapi harus dilakukan. Kita 

lihat satu-satu yuk.. 

1. Dukungan dana. 

Untuk kegiatan non formal dalam sua-

tu organisasi tentunya �dak mempu-

nyai anggaran. Padahal dukungan da-

na adalah hal yang paling utama un-

tuk terselenggaranya suatu kegiatan, 

dan dalam hal ini solusi yang diambil 

untuk mencari sumber dana menjadi 

kesepakatan yang paling �dak 

disukai. 

2. Jenis kegiatan. 

Kegiatan yang berulang �ap tahun 

membawa kejenuhan sendiri bagi se-

bagian calon peserta. Kegiatan dan 

peserta yang sama �ap tahun 

memungkinkan adanya pemenang 

yang sama, tentunya menjadi kondisi 

yang �dak menyenangkan bagi peseta 

lainnya. 

Membuat suatu kegiatan yang 

memuaskan semua pihak memang 

�dak mungkin, apalagi pani�a diben-

tuk dan diberi waktu yang cukup sing-

kat untuk membuatnya. Bagaimana 
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ditetapkan. Perlu upaya yang lebih 

sistema�s dan lebih kuat lagi untuk 

mencapai target tersebut pada tahun 

2019. Kita perlu lebih mengefek��an 

koordinasi dan sinergi dengan kemen-

terian/lembaga dan pemerintah dae-

rah terkait. Oleh karena itu, 

peringatan HUT ke-35 BPKP tahun 

2018 ini harus dimaknai sebagai mo-

mentum yang tepat untuk melakukan 

refleksi dan akselerasi pembinaan 

penyelenggaraan SPIP dan pening-

katan kapabilitas APIP. 

Tahun ini merupakan tahun terakhir 

menjelang berakhirnya RPJMN 2015-

2019 sekaligus Renstra BPKP 2015-

2019. Kita harus bisa memanfaatkan 

waktu yang tersisa satu setengah ta-

hun untuk mengejar pencapaian tar-

get-target kinerja utama BPKP. Selain 

itu, BPKP Jogja harus pula dapat me-

mas�kan bahwa pengawalan pem-

bangunan yang kita lakukan dapat 

memberikan kontribusi yang sig-

nifikan terhadap pencapaian target-

target pembangunan nasional yang 

bersifat strategis yaitu pendidikan, 

kesehatan, penanggulangan kemiski-

nan, ketahanan pangan, infrastruktur 

dan konek�vitas, pembangunan kewi-

layahan, pertahanan dan keamanan, 

penegakan hukum dan reformasi 

birokrasi.    

Beberapa contoh pengawalan pem-

bangunan nasional yang sedang dan 

telah dilakukan BPKP adalah 

pengawalan pada 245 proyek-proyek 

strategis nasional yang telah di-

canangkan pemerintah. Selain itu, 

program-program pemerintah yang 

bersifat crash program seper� pro-

gram padat karya tunai (cash for 

work), program penurunan stun�ng, 

program pembangunan Papua dan 

Papua Barat juga membutuhkan 

pengawalan dari BPKP.   

Terlebih lagi untuk penggunaan ang-

garan Dana Desa yang mengalami 

peningkatan �ap tahun memerlukan 

peran BPKP untuk memas�kan 

penggunaan anggaran yang tepat 

sasaran, efisien, efek�f dan akuntabel. 

Kemudian dalam konteks yang lebih 

besar, yaitu pengelolaan keuangan 

desa, BPKP bersama-sama dengan 

Kementerian Dalam Negeri telah 

membangun aplikasi Siskeudes, sis-

tem keuangan desa yang sederhana, 

�dak ruwet dan mudah diawasi agar 

proses pembangunan desa lebih 

akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 

Tahun 2014.     

Di tahun 2018 ini, terdapat beberapa 

event internasional yang diselenggara-

26 

lempar-lemparan benda tumpul, nada-

nada peyora�f, maupun perselisihan 

yang berlanjut ke meja hijau. Yang ada 

hanyalah lempar-lemparan senyum, 

saling puji pemain lawan yang melakukan 

kesalahan, nada-nada indah alat musik 

rekaan diringi perkusi, maupun olah 

vokal merdu para supporter dan pekik 

kegigihan para pemain. Hal ini 

menunjukkan kematangan dalam berfikir 

dan bersikap, semoga semangat dan nilai 

posi�f ini dapat menginspirasi oknum-

oknum supporter olahraga di tanah air 

untuk semakin berbenah ke arah yang 

lebih baik. 

Sang Juara dari masing-masin cabang 

perlombaan olahraga adalah : 

Lomba Volley 

Juara 1 Bidang APD 

Juara 2 Bidang AN 

Juara 3 Bagian Tata Usaha 

Lomba Bulutangkis 

Juara 1 Bidang AN 

Juara 2 Bidang APD 

Juara 3 Bidang Inves�gasi 

Lomba Tenis Lapangan 

Juara 1 Bidang AN 

Juara 2 Bidang APD 

Juara 3 Bidang IPP 

Lomba Tenis Meja 

Juara 1 Bidang AN 

Juara 2 Bidang IPP 

Juara 3 Bagian Tata Usaha 

Lomba Senam 

Juara 1 Bidang Inves�gasi 

Juara 2 Bidang P3A 

Juara 3 Bagian IPP 

Selamat kepada para juara dan terima 

kasih atas dukungan par�sipasi semua 

pegawai, semoga lomba olahraga tahun 

ini memberi nuansa kegembiraan bagi 

kita semua. Yang masih belum beruntung 

menjadi juara 1 dapat mencoba lagi 

tahun depan, karena selagi hayat masih 

dikandung badan, perlombaan olahraga 

akan selalu ada.. Dulu, lagi, dan 

seterusnya... 

- vic_RI  
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kan di Indonesia yaitu  Asian Games 

dan Asian Para Games yang akan dil-

aksanakan pada bulan Agustus menda-

tang, dan BPKP mempunyai tugas un-

tuk mengawal akuntabilitas pelaksa-

naan event tersebut.  Apa yang telah 

dilakukan oleh BPKP tersebut merupa-

kan kontribusi nyata BPKP dalam mem-

bantu pemerintah mencapai tujuannya 

mensejahterakan masyarakat dengan 

memas�kan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Negara dan pembangunan 

yang berkualitas.  

BPKP sebagai auditor internal saat ini 

ditempatkan dalam posisi yang strate-

gis, bertanggung jawab atas 

pengawasan keuangan dan pem-

bangunan di seluruh Indonesia. Di �ng-

kat nasional BPKP telah menggagas 

adanya aliansi organisasi auditor inter-

nal, yang diharapkan dapat meningkat-

kan sinergi pengawasan yang akan 

memperkokoh posisi auditor internal 

pemerintah.  

Di level internasional, BPKP saat ini 

menjadi benchmark bagi internal audi-

tor pemerintah dari berbagai negara. 

Yang paling terakhir adalah kunjungan 

Comptroller General Brasilke ke BPKP 

untuk mendapatkan informasi 

mengenai penerapan IACM di Indone-

sia. Selain itu, BPKP juga diundang un-

tuk memberikan sharing session pada 

acara OECD di Paris, yang dihadiri oleh 

organisasi pengawasan di seluruh 

dunia. BPKP telah tercatat sebagai 

founding member dari OECD Auditors 

Alliance yang difasilitasi oleh OECD. Hal 

ini merupakan esensi dari visi BPKP 

menjadi auditor berkelas dunia, yang 

saat ini sudah mulai terwujud.  

Presiden dalam berbagai kesempatan 

juga menyampaikan bahwa inovasi san-

gat pen�ng ar�nya dalam birokrasi 

pemerintahan. Inovasi dapat mem-

berikan semacam lompatan quantum 

terhadap produk�vitas dan pening-

katan kinerja instansi pemerintah, �dak 

terkecuali di bidang pengawasan. Ino-

vasi menjadi salah satu faktor yang 

pen�ng bagi instansi pemerintah dalam 

menghadapi perubahan lingkungan 

strategis yang semakin dinamis, berge-

rak dan berubah dengan cepat, serta 

penggunaan teknologi informasi yang 

semakin canggih.  Inovasi atas produk 

dan proses bisnis pengawasan perlu 

diarahkan untuk dapat mendukung 

transformasi produk dan proses bisnis 

pengawasan dari mayoritas kegiatan 

assurance yang bersifat korek�f men-

jadi kegiatan advice yang lebih bersifat 

D emi memeriahkan rangkaian acara 

HUT BPKP yang ke 35, kurang afdol 

rasanya jikalau �dak melibatkan lomba 

olahraga. Tahun 2018 ini nomor-nomor 

cabang olahraga yang dipertandingkan 

merupakan cabang olahraga pres�sius 

sejak jaman lampau sampai jaman 

now.. wow.. 

Animo para peserta mulai dari pemain, 

supporter, wasit, pani�a, kaum gaib 

dan roh halus, berjalan seirama 

memeriahkan perhelatan ini. Se�ap 

bidang yang bertanding diwakili oleh 

para pemain baik pria maupun wanita 

yang semuanya antusias demi meraih 

sebuah kebanggaan. 

Ditengah ru�nitas kesibukan bekerja 

dan berkinerja, pertandingan demi 

pertandingan diselenggarakan dengan 

cara saksama dan dalam tempo yang 

sewajarnya. Dengan harapan sebelum 

datangnya bulan puasa di medio 

pertengahan mei, sudah ditemukan 

siapakah sang juara di �ap cabang 

olahraga. 

Syukur perlu dipanjatkan sebab 

segenap pertandingan olahraga 

berjalan tanpa aral rintangan 

menghadang, �dak ada bully persekusi, 
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alih pakai tripod biar pengambilan 

gambar memutarnya smooth, 

kameramen lah yang harus jalan kaki 

muterin ar�snya sambil menjaga 

kestabilan tangannya biar kamera gak 

terlalu goyang. Ya, semua dilakukan 

dengan handycam manual. Atau pas 

harus ngambil adegan lari-lari, 

kameramen kudu ikut lari-lari juga yang 

kemudian menghasilkan gambar 

footage ala-ala Paranomal Ac�vity, hihi.. 

Dibalik tekanan detlen lomba, ada 

keseruan dalam prosesnya. Lumayan lah 

ya ngurangin stres. 

Nah, karena waktu pelaksanaan lomba 

pusat yang berbarengan dengan 

berbagai acara di kantor BPKP DIY, kru 

lomba pusat yang memang biasa jadi 

seksi sibuk kalo ada kegiatan-kegiatan di 

kantor BPKP DIY pun sempat curcol. 

Begini curcolan semi virtual salah 

seorang kru (yang namanya 

dirahasiakan, sebut saja Bejo) kepada 

redaksi Parmin: 

Bejo : “Iya, orangnya itu-itu aja mbak. 

Padahal mungkin kan ya.. ada yang lain 

yang bisa bantuin, yang lebih fresh 

idenya. Mus� nyiapin buat acara A B C, 

belanja ini itu, dekor sana sini, belum 

lagi bikin proper� lomba defile bidang. 

Itu disambi-sambi nyari bahan buat 

lomba pusat, ya data macem-macem, ya 

foto-foto, syu�ng juga. Belum lagi 

kmaren kan dari pusat banyak acara di 

Jogja kan”. 

Parmin : (ikut terharu mendengarkan 

curahan yang seper�nya benar-benar 

dari ha� itu) 

Bejo : “Moga-moga ke depan ada 

orang-orang “baru” yang bisa bantuin 

kalo pas ada acara-acara kayak gini. 

Nggak 4L (lo lagi lo lagi.red)”. 

Parmin : “Ada usul nggak biar 

kedepannya gak terlalu pontang-pan�ng 

kayak sekarang?” 

Bejo : “Hmmm..apa ya, kalo bisa sih 

sebenernya jenis lomba di perwakilan 

itu disamakan aja sama lomba pusat. 

Misal ada lomba foto, ya disini kita bikin 

lomba foto aja. Nan� kan udah ada 

calon kandidat yang mungkin aja bisa 

dikirim hasil karyanya. Trus lomba karya 

tulis juga, temanya disamakan aja. Jadi 

nggak kerja dobel-dobel gitu”. 

Parmin : “Baik, makasih atas curcolan 

eh wawancaranya ya. Yang sabar ya 

#pukpuk”. 

Demikianlah sekelumit cerita tentang 

perjuangan �m lomba pusat, semata-

mata demi kebanggaan kantor kita 

tercinta, Perwakilan BPKP DIY. Tak ada 

hasil tanpa usaha. Itu pas�. Entah 

bagaimanapun hasilnya, pada akhirnya 

yang nan�nya akan bernilai di mata 

orang adalah.....usaha. 

-nee 

preven�f.   Seiring dengan kebutuhan 

organisasi untuk terus menyesuaikan 

dengan perkembangan lingkungan, 

maka struktur organisasi perlu 

diselaraskan dengan perubahan ling-

kungan strategis tersebut. Konsep re-

organisasi BPKP yang saat ini sedang 

berlangsung dimaksudkan untuk dapat 

mendukung tugas dan fungsi BPKP 

yang sedang berlangsung maupun di 

masa yang akan datang.  

Pada akhir sambutan Kepala BPKP juga 

mengingatkan bahwa tugas dan 

tanggung jawab yang harus diemban 

oleh BPKP semakin berat. Oleh karena 

itu se�ap warga BPKP harus : 

1. Senan�asa menjunjung �nggi dan 

menerapkan nilai-nilai PIONIR, yaitu 

profesional, integritas, orientasi 

pengguna, nurani dan akal sehat, 

Independen, dan responsibel, da-

lam se�ap pelaksanaan tugas sehari

-hari.  

2. Mengiden�fikasi, menganalisis, ser-

ta mengevaluasi produk dan proses 

bisnis yang sudah out of date serta 

yang perlu dikembangkan. Upaya ini 

dilakukan dengan menciptakan ino-

vasi-inovasi di bidang pengawasan 

yang menghasilkan nilai tambah 

bagi stakeholder utama kita mau-

pun mitra strategis BPKP.   

3. Merubah mindset kita untuk dapat 

berpikir dan ber�ndak dalam 

melakukan pengawasan yang bersi-

fat makro stratejik dan lintas 

sektoral. Pengawasan lintas sektoral 

merupakan domain utama BPKP 

dalam mengawal akuntabilitas keu-

angan dan pembangunan. Oleh ka-

rena itu, sebagai mitra strategis in-

stansi pemerintah, kita harus dapat 

memberikan solusi yang cepat, te-

pat dan akurat kepada stakeholder 

utama.  

4. Meningkatkan sinergi dan koordina-

si pengawasan dengan ins�tusi/ 

lembaga pemerintah lainnya untuk 

percepatan pembangunan nasional 

yang akuntabel.  

5. Fokus bekerja dengan baik, 

mengembangkan kompetensi dan 

profesionalitas serta menjaga ling-

kungan kerja yang kondusif, sehing-

ga dapat mendorong pencapaian 

visi dan misi BPKP.  

Kepada keluarga besar BPKP di seluruh 

Indonesia,  Selamat Ulang Tahun yang 

ke-35. Semoga kita dapat lebih 

meningkatkan kinerja dan pengabdian 

kepada masyarakat, bangsa, dan Nega-

ra dalam mengawal akuntabilitas 
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harus diiku�, 19 orang tadi dibagi ke 

�m-�m kecil. Yaa.. walaupun tetep 

ada yang harus dobel-dobel sih, 

karena memang ada makhluk-

makhluk seksi sibuk yang tanpa 

kehadirannya hidup serasa hampa 

dan tak berkesan #maaplebaylagi. 

Proses menyelesaikan misi khusus ini 

tak sederhana. Buat yang diutus buat 

bikin karya tulis kan mus� semedi 

buat nyari ide, belum lagi harus 

nunggu mood buat menuangkan ide 

dalam bentuk tulisan. Nulisnya pun 

gak bisa sekali nulis jadi, tapi habis 

nulis satu paragraf..dibaca lagi..asa 

ada yang kurang, edit lagi.. gitu aja 

terus. Bayangkan kalo nulisnya 2.500 

karakter. Maakkk.. 

Buat yang lomba video pun 

demikian, mulai dari nyari ide yang 

beda tapi tetep kekinian, bikin script 

ala ala opera sabun, buka-buka 

Lapgub buat 

ngumpulin data 

kegiatan BPKP DIY, 

nyari narasumber 

yang mau 

diwawancara, nyari 

ar�s yang mau 

berperan tanpa 

dibayar, syu�ng, 

edi�ng, review..edit 

lagi..review lagi..edit 

lagi. Sungguh pekerjaan yang tak 

mudah, tapi indah #ecieee. 

Ada sedikit cerita seru pas proses 

syu�ng lomba video “My SK, My 

Adventure”. Demi mendapatkan 

suasana hutan rimba biar lebih 

terasa “adventure-nya”, syu�ng tak 

hanya dilakukan di sekitar kantor, 

tapi juga sampai Goa slarong dan 

pantai Drini. Belum lagi ada pemain 

figuran dari warga yang ternyata 

mengalami demam panggung dan 

nervous berat sehingga kru harus 

nyari pemain penggan�. Dan ibunda 

salah satu kru (sekaligus ar�s) pun 

menjadi “tumbal”. Maka terjadilah 

adu ak�ng antara ibu dan anaknya. 

Bahkan di lain scene, ada adegan 

yang dilakukan 3 generasi: nenek, 

ibu, cucu. Hihi.. Asiik..sekeluarga jadi 

ar�s dadakan. Moga-moga aja gak 

ada yang minta tanda tangan sama 

foto bareng yaa.. 

Udah pula waktunya 

mepet, alat dan 

perlengkapan syu�ng 

pun seadanya. Mana 

gak ada anggaran 

buat belanja modal 

yang bisa dipakai beli 

prin�lan kamera pula 

tahun ini, hikss.. 

#curcol.. Maka, alih-

T ahun ini BPKP memperinga� hari 

jadinya yang ke-35. Seper� tahun-

tahun sebelumnya, rangkaian acara demi 

acara selalu diawali dengan pembukaan 

secara resmi yang menandai dimulainya 

kegiatan untuk memperinga� hari ulang 

tahun BPKP. Jumat tanggal 23 Maret 2018 

kesemarakan nampak di halaman gedung 

kantor Perwakilan BPKP DIY.  Spanduk 

besar sudah terpasang di bagian depan 

atas gedung. Nampak jelas tulisan 

“Inovasi Pengawasan Untuk Akuntabilitas 

Pembangunan Negri” Itulah tema 

Peringatan Ulang Tahun BPKP yang ke-35. 

Musik sejak pagi telah dilantunkan, 

memutar lagu-lagu bernuansa gembira. 

Ya, semua pegawai BPKP Perwakilan DIY 

sedang bergembira pada pagi itu. Men-

deka� pukul 07.00 mulai nampak para 

pegawai mempersiapkan diri di halaman 

kantor.  Kostum yang mereka pakai ada 

yang �dak biasa... sangat menarik per-

ha�an dan mengundang senyum bahkan 

tawa ha..ha..ha.. BPKP DIY memang terke-

nal dengan krea�vitasnya yang �nggi. 

Acara Pembukaan HUT kali ini diawali de-

file peserta upacara yang merupakan 

kon�ngen yang akan mengiku� lomb-

lomba yang telah diagendakan pani�a. 

Sebanyak 7 barisan kon�ngen telah mem-

persiapkan diri, yaitu 5 bidang, satu bagi-

an ditambah kon�ngen Dharma Wanita. 

Tiap kon�ngen berbaris satu persatu me-

masuki lapangan dan menampilkan unjuk 

krea�vitas di depan yuri. Yuri menilai 

par�sipasi peserta, kesesuaian dengan 

tema tupoksi, performance, dan kra�vitas 

kon�ngen. Performance selama 3 menit 
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bikin puyeng. Ke�ka dijelaskan 

misinya, hampir semuanya 

tertegun..bukan karena terpesona 

sama sang pemberi misi, tapi karna 

bingung mus� gimana. 

Misi khusus itu adalah.... ikut lomba 

dari BPKP Pusat. Ya, seper� yang kita 

tau, dalam rangka HUT BPKP, gak 

cuma masing-masing perwakilan aja 

yang ngadain lomba antar bidang, 

tapi ada juga lomba yang diadakan 

oleh BPKP pusat yang diiku� oleh 

perwakilan BPKP seluruh Indonesia. 

Apa aja jenis lombanya? Ini dia... 

1. Lomba karya tulis tentang 

manajemen risiko sektor 

pemerintahan 

2. Lomba inovasi implementasi SPIP 

3. Lomba inovasi peningkatan 

kapabilitas APIP 

4. Lomba video dan wri�ng “My SK, 

My Adventure” 

5. Lomba foto 

6. Lomba infografis 

7. Lomba videografis 

8. Lomba penulisan berita pada laman 

BPKP 

Dari delapan lomba yang diadakan 

BPKP pusat di atas, BPKP DIY 

mengiku� tujuh diantaranya. Dari 

sekian lomba yang diiku�, BPKP DIY 

berhasil menyabet 2 juara, yaitu: 

juara 1 lomba videografis dan juara 4 

lomba inovasi kapabilitas APIP. Yey! 

Nah, taukah bagaimana perjuangan 

�m lomba pusat untuk menyabet 

juara tadi? Mau tau atau mau tau 

bange�t? Hihi.. Kali ini akan diulas 

sedikit tentang suka duka dan 

perjuangan �m lomba pusat yang 

berdarah-darah dan berurai airmata 

#lebay. 

Mulai dari mana ya? Dari squadnya 

aja ya. Dari pertemuan pertama yang 

cuma dihadiri kurang dari 10 orang, 

kemudian berhasil colek sana sini, 

maka terkumpullah 19 orang 

sebagaimana tercantum dalam Nota 

Dinas Kepala Perwakilan tentang �m 

lomba HUT BPKP pusat. Siapa aja 

mereka? Duh..gak usah disebu�n yak, 

kasian nan� jadi terkenal trus dikun�t 

paparazzi. Gak asik kan kalo kemana-

mana mes� pake masker sama topi. 

Hihi..Karena banyaknya lomba yang 
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yang ditampilkan masing-masing kon�ngen 

cukup menarik dan menghibur. Meskipun 

persiapan terbatas, �ap kon�ngen berhasil 

menampilkan yel-yel, lagu-lagu, fragmen 

yang kesemuanya menunjukkan semangat 

dan kegembiraan menyambut ulang tahun 

BPKP yang ke-35. 

Acara pembukaan dilanjutkan dengan 

upacara Peresmian pembukaan HUT BPKP 

ke-35 Diawali dengan Kepala Perwakilan 

diiku� oleh para Korwas/Kepala bagian 

memasuki lapangan upacara. Dengan ber-

busana Jawa, mengendarai andong ken-

daraan berkuda khas Yogyakarta, dan di-

iringi gending Mayar Sewu, melukiskan 

bahwa BPKP Perwakilan DIY menghargai 

budaya adi luhung tanah Jawa, menghor-

ma� kearifan lokal yang memperkaya ino-

vasi BPKP DIY dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Dalam upacara pembukaan 

disampaikan sambutan ketua pani�a dan 

pembacaan janji atlet. 

Menjelang peresmian pembukaan, di-

lakukan pembentukan formasi oleh baris-

an peserta upacara bertajuk “Specta For-

masi BPKP DIY ke-35”  Sebanyak kurang 

lebih 100 peserta upacara membentuk for-

masi “35” dan “DIY” dengan gerakan-

gerakan atrak�f memberikan sebuah 

atraksi memukau yang direkam dari sisi 

atas dengan menggunakan drone. 

Woww…!!! Keserasian dan kekompakan 

gerakan ini sebagai simbol bahwa semua 

pegawai BPKP merapatkan barisan dalam 

mengemban tugas untuk mencapai kinerja 

terbaik. 

Acara terus berlanjut, �balah in� dari acara 

pembukaan yaitu Peresmian Pembukaan 

HUT BPKP ke-35 oleh Kepala Perwakilan. 

Peresmian ditandai dengan pemukulan 

gong dan kentongan, dilanjutkan dengan 

tepukan riuh dari peserta upacara. Ru-

panya peresmian �dak terhen� di sini. Pe-

serta upacara dipandu untuk melakukan 

selebrasi atas keberhasilan pembentukan 

formasi dengan melempar kearah logo 

BPKP di atas gedung. Pada hitungan ke�ga 

peserta melempar ke arah atas.. �ba-�ba 

saja meluncur dari lantai 4, bergulung-

gulung kertas bak hujan salju. Ya.. hujan 

salju di halaman gedung BPKP DIY. 

Kereen…!!! 

Resmi sudah rangkaian acara peringatan 

HUT BPKP ke-35. Kemeriahan acara pem-

bukaan ini sekaligus membuka harapan 

mudah-mudahan semua acara dapat ber-

langsung dengan sukses dan mambawa 

semangat baru bagi pegawai BPKP di ulang 

tahunnya yang ke-35. 
@ni 



 Paris Mini Edisi II Tahun 2018 Paris Mini Edisi II Tahun 2018 

 

21 
8 

M inggu (29/4) pagi itu, 

hembusan angin sepoi-sepoi 

dan sejuk seolah menyambut 

kehadiran satu-persatu peserta 

dalam acara family gathering 

keluarga besar BPKP Perwakilan DIY. 

Sebagian besar peserta berangkat 

bersama menggunakan kendaraan 

minibus dan sebagian mengendarai 

kendaraan pribadi dengan 

mengambil start dari Kantor 

Perwakilan BPKP DIY.  

Acara family gatheringini 

merupakan salah satu event dari 

serangkaian agenda yang dirancang 

dalam rangka memperinga� ulang 

tahun ke-35 BPKP.  Acara family 

gathering tahun ini sangat spesial 

mengingat acara serupa di beberapa 

tahun sebelumnya selalu diadakan di 

lingkungan sekitar Kantor Perwakilan 

BPKP DIY. Namun, untuk tahun 2018 

ini acara kebersamaan ini digelar di 

tepi sebuah pantai yang terletak di 

sebelah �mur pantai Baron dan 

berada di wilayah Desa Banjarejo, 

Kecamatan Tepus Kabupaten 

Gunungkidul.  

Oleh masyarakat setempat, 

pantai Drini juga diberi sebutan 

Pantai Perawan karena sebagai salah 

satu des�nasi pariwisata, pantai ini 

termasuk belum banyak terjamah 

oleh wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara karena letaknya yang 

cukup terpencil. Selain itu, pantai ini 

masih bersih dengan udaranya yang 

segar serta hamparan pasir pu�h 

H ayo siapa yang baca judul di 

atas sambil bersenandung? 

Hehe... Ya, beberapa waktu yang 

lalu kita disibukkan dengan HUT 

BPKP beserta segala prin�lannya. Ya 

acara lomba-lomba, ya baksos, ya 

famgath, belum lagi puncak acara 

HUTnya. Pokoknya super sibuk dan 

super riweuh (pani�anya), kalo 

peserta mah �nggal duduk manis 

yaa.. Nah, ada satu kegiatan yang 

kayaknya kurang terekspos gitu, 

padahal memegang peranan cukup 

pen�ng bagi kantor BPKP DIY dan 

kayaknya gak banyak orang yang 

tau. Apa itu? Jreng..jreng... 

Alkisah... 

Di suatu hari di awal bulan April, 

sekelompok orang dikumpulkan 

untuk sebuah misi khusus, nggak 

sesusah mission impossible ala 

babang Tom Cruise sih..tapi cukup 

bikin �m ini keder juga. Dengan 

berbekal “jawilan”, berkumpullah 

beberapa orang di ruang rapat itu. 

Entah apa kriteria untuk menjadi 

anggota �m ini, apakah karena 

keimutannya, ataukah karena 

lainnya, hanya Tuhan dan yang  

nunjuk yang tau. Hihi.. 

Trus kenapa bikin keder? Karna 

waktu persiapan untuk misi ini 

hanya sekitar sebulan aja. Waktu 

yang nggak lama, karna bagi ASN 

seper� kita, sebulan sama ar�nya 

dengan 20-an hari (kerja). Tambah 
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yang menjadikan pantai ini ekso�s. 

Dengan deburan ombak yang cukup 

tenang �dak seganas Pantai 

Parangtri�s, pantai ini juga memiliki 

tebing  besar yang berada di tengah-

tengah pantai yang membagi pantai ini 

menjadi dua sisi (barat dan �mur) dan 

membuatnya laksana sebuah pulau 

kecil (sering disebut sebagai pulau 

Drini) yang terapung di tengah pantai. 

Pantai ini selain menawarkan 

keindahan alam khas laut selatan, kini 

juga dilengkapi dengan fasilitas perahu 

kano sebagai penarik minat 

wisatawan. 

Kano sendiri merupakan 

sebutan untuk sebuah perahu kecil 

dan sempit, yang biasanya digerakkan 

dengan tenaga manusia, meskipun 

lazim juga diberi layar. Bentuk perahu 

kano biasanya lancip pada kedua 

ujungnya dan terbuka di bagian 

atasnya, namun bagian ini dapat diberi 

tutup. Kano yang menggunakan 

tenaga manusia digerakkan dengan 

kayuh. Di pantai Drini ini para 

wisatawan �dak perlu harus repot 

membawa peralatan kano dari rumah, 

karena di sekitar pantai ini banyak 

disediakan perahu kano. Dengan tarif 

sewa Rp10.000 untuk umum 

pengunjung bisa bermain di laut 

bersama keluarga. 

Acara family gathering 

bertujuan untuk mempererat tali 

persaudaraan, kebersamaan dan 

membangun kekompakan diantara 

pegawai BPKP DIY termasuk keluarga 

pegawai. Setelah acara dibuka oleh 

Kepala Perwakilan, Slamet Tulus 

Wahyana, peserta berhambur 

memenuhi tepian pantai Drini 

bersama-sama melakukan senam dan 

bergoyang dengan iringan alunan 

musik “senam maumere”,........ Putar 

ke kiri e,  Nona manis putarlah ke kiri 

ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri ke kiri 

ke kiri manis e..... Selain untuk 

menciptakan suasana keakraban, 

senam ini juga bermanfaat untuk 

meregangkan otot sebelum mengiku� 

berbagai perlombaan yang akan 

dilaksanakan dalam rangka 

memeriahkan acara family gathering. 

Berbagai cabang lomba 

ashar… pegawai moving, kembali aula 

dijadikan asembly point. Alunan musik 

gamelan sayup-sayup mulai terdengar 

dan semakin menggugah rasa dan seman-

gat pegawai untuk segera memada� aula. 

Pada sore itu dilakukan pembagian had-

iah bagi para pemenang pertandingan 

dan lomba yang diadakan, selain itu pega-

wai disuguhi tampilan apik dari 

“Angkringan 55” yang merupakan ko-

laborasi pemain lama yang sudah matang 

di campur dengan penampil baru yang 

diorbitkan. Ternyata memang benar ban-

yak talent baru yang muncul di 

“Angkringan 55” tersebut.  Munculnya 

beberapa wajah baru penampil ini se-

bagai wujud inovasi serta untuk lebih 

mengajak seluruh pegawai Perwakilan 

BPKP DIY untuk “nguri–uri” budaya se-

bagai ciri khas Perwakilan BPKP DIY.  

Pada tampilan kali ini “Angkringan 55” 

menyuguhkan tema “BPKP old n now”,  

tema ini diilhami oleh kondisi sekarang 

serta perwujudan dari Visi BPKP “Auditor 

Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia 

untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional”. Obrolan kondisi sekarang, can-

daan ringan serta keinginan dan harapan 

penghuni kantor Perwakilan DIY tumpah 

ruah melebur dalam pentas kali ini, dan 

pas�nya menjadi lebih hidup dengan 

alunan musik gamelan serta suara emas 

sinden dan waranggono. Tampilan kali ini 

di tutup dengan sambutan serta ujaran 

dari Kepala Perwakilan untuk meluruskan 

hasil obrolan yang mungkin belum benar, 

sehingga para pegawai mendapatkan in-

formasi yang tepat. 

Ke�ka adzan magrib berkumandang, 

acara segera di tutup dan dilanjutkan doa 

serta buka puasa bersama. Akhirnya 

selesai sudah rangkaian kegiatan tanggal 

30 Mei 2018 sebagai acara puncak HUT 

BPKP ke-35 di Perwakilan BPKP DIY. Kita 

akan tunggu kembali tampilan 

“Angkringan 55” di episode berikutnya …. 

Semangaaat….. 
-Mon 
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dipertandingkan diantaranya lomba 

balap perahu kano, lomba 

memindahkan pasir secara 

berkelompok, lomba goyang balon 

antar pasangan  serta acara-acara 

hiburan lainnya. Dari sekian jenis 

perlombaan tersebut, lomba balap 

perahu kano merupakan cabang 

perlombaan yang memiliki sensasi 

tersendiri. Pasalnya, se�ap kelompok 

peserta (baik perorangan maupun 

perwakilan dari keluarga peserta) diuji 

ketangguhannya untuk dapat 

menaklukan arus ombak yang 

berlawananan dengan perahu untuk 

dapat 

mencapai 

garis 

finish 

yang 

terletak di 

tengah 

pantai.  Tak sedikit, perahu kano 

peserta harus terbalik karena �dak 

dapat menahan keseimbangan. 

Tentunya, dengan diiringi teriakan 

histeris para penumpang perahu 

terpaksa ikut tercebur ke air dan  

berbasah-basah ria. 

Di waktu jeda antar lomba 

pani�a juga membagikan doorprize 

kepada para peserta acara family 

gathering.  Kemeriahan acara 

mencapai puncaknya ke�ka �ba acara 

pembagian sejumlah hadiah utama 

yang telah disiapkan pani�a dan 

diserahkan langsung oleh para pejabat 

struktural dan kordinator pengawasan 

sebagai donatur hadiah-hadiah dalam 

acara tersebut. Teriakan histeris bagi 

yang beruntung nomornya disebut 

pani�a mendapatkan hadiah 

bercampur dengan helaan nafas 

kecewa dari para peserta yang belum 

beruntung dan berharap-harap cemas 

menjadikan sesi acara pembagian 

hadiah semakin meriah. 

Acara family gathering 

berakhir 

saat 

matahari 

mulai 

beranjak 

tepat 

diatas 

kepala. Acara kebersamaan setengah 

hari ini pun ditutup dengan santap 

siang bersama. Berbagai menu 

makanan dan minuman yang telah 

disiapkan pani�a menjadi penghilang 

rasa haus, lapar dan lelah yang 

bercampur kegembiraaan para 

peserta pasca mengiku� berbagai 

macam perlombaan.  

-NisA 

Smyle Consul�ng, kurang lebih selama 

dua  jam pegawai diajak santai sejenak 

oleh M. Farid A. Siregar, S. Kom yang 

biasa di panggil Eric Siregar. Eric adalah 

seorang Mind-therapist & coach, Train-

er dan konsultan dalam bidang 

pengembangan SDM khususnya yang 

bergerak di bidang Hypnotherapy, kon-

seling, life coach dan training. Dalam 

pela�han mo�vasi kali ini Eric me-

maparkan tentang persepsi, yaitu cara 

pandang seseorang terhadap sesuatu, 

dimana persepsi itu sangat  di-

pengaruhi oleh pengalaman pribadi 

maupun sesuatu yang pernah dilalui 

seseorang. Dalam hal ini bisa berupa 

nilai-nilai yang diterima langsung mau-

pun berasal dari persepsi dan asumsi 

publik yang dimaknai ke dalam diri 

seseorang,  sehingga mempengaruhi 

persepsinya. Adanya persepsi ini akan 

mempengaruhi sudut pandang,  

penilaian terhadap sesuatu serta 

prasangka seseorang. Pada akhir sesi 

pegawai diajak bermain dengan per-

mainan ringan guna menyegarkan sua-

sana dan memunculkan senyum se-

mangat, selain itu pegawai diajak ber-

main hypnotherapy dengan cara me-

mejamkan mata dan dipandu Eric. 

Ba’da dzuhur pegawai yang beragama 

Islam kembali menuju ke aula untuk 

melaksanakan pembacaan quran 

secara bersama-sama guna 

menghatamkan qur’an. Kegiatan ini di 

beri nama BPKP DIY mengaji, Alham-

dulillah pada kesempatan ini bisa dilan-

tunkan bacaan qur’an dua kali qatam 

yang dilakukan oleh sekitar 75 orang 

pegawai dan purna bhak� yang dibagi 

dalam dua kelompok. Pelaksanaan 

kegiatan ini dikoordinasi dari kantor 

pusat BPKP, kegiatan serupa dilakukan 

serentak di masjid BPKP pusat dan se-

luruh perwakilan BPKP. Ucapan syukur 

dan terima kasih di sampaikan oleh 

Kepala BPKP dan di sebarluaskan 

melaui WA yang disampaikan setelah 

acara BPKP mengaji selesai. “Semoga 

kebaikan tercurah kepada rekan-rekan 

semua, dan sekaligus organisasi kita 

BPKP mendapat pula imbas kebaikann-

ya, dirgahayu BPKP” 

Belum selesai sampai di situ… ba’da 
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S eper� biasanya saat HUT BPKP 

semua Perwakilan BPKP pas� akan 

menyambut HUT dengan meriah. Ada 

serangkaian acara sebelum menuju 

hari H nya. Seper� Pembukaan HUT, 

berbagai pertandingan antar bidang/

bagian, aksi sosial maupun family 

gathering.   

Nah di Tahun 2018 saat HUT BPKP 

yang ke 35, Perwakilan BPKP DIY juga 

melaksanakan acara tersebut. Salah 

satunya yaitu aksi sosial. Aksi sosial 

kali ini sedikit berbeda dari tahun 

sebelumnya. Yang sebelumnya 

berupa pembagian sembako dan 

donor darah, nah tahun ini BPKP DIY 

melaksanakan khitan massal serta 

donor darah. 

Khitan massal ini diperuntukan bagi 

anak pegawai THL di BPKP DIY dan 

untuk masyarakat sekitar yang kurang 

mampu. Kegiatan yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 2 Mei 2018 ini diiku� 

oleh 12 anak dari jumlah target 

pani�a sebanyak 15 peserta. Dalam 

pelaksanaannya, Perwakilan BPKP DIY 

bekerja sama dengan Tim Medis dari 

Yayasan Semesta Utama Yogyakarta. 

saat ini telah berusia 35 Tahun, di 

bawah hangatnya mentari yang me-

nyinari pagi itu upacara berjalan dengan 

khidmat. Pada upacara bendera yang 

biasa dilakukan, bapak-bapak korwas 

dan struktural berdiri di sebelah kiri 

Pembina Upacara, namun pada upacara 

bendera kali ini mereka tampak gagah 

dan sigap menjadi petugas upacara 

dibantu beberapa pegawai guna 

melengkapi formasi. 

Dalam sambutan Upacara Peringatan 

Hari Ulang Tahun ke 35 BPKP yang di 

bacakan oleh kepala perwakilan selaku 

pembina upacara. 

Pada kesempatan kali ini terdapat juga 

penganugerahan Satyalancana Karya 

Satya. Satyalancana Karya Satya adalah 

sebuah tanda penghargaan dari Negara 

terhadap  PNS yang telah bekerja 

dengan penuh kese�aan kepada Pan-

casila, Undang–undang Dasar 1945, 

Negara dan pemerintah serta penuh 

dengan pengabdian, kejujuran, kecaka-

pan dan disiplin,  sehingga dapat dijadi-

kan teladan bagi se�ap pegawai 

lainnya. Pada kesempatan ini dianuge-

rahkan satyalancana karya satya XXX 

tahun kepada lima pegawai, satyalanca-

na XX tahun kepada 12 (duabelas) pega-

wai dan satyalancana karya satya Xta-

hun kepada dua pegawai, semoga pen-

ganugerahan ini semakin menjadikan 

semangat bagi para penerima dan pega-

wai lainnya. 

Dalam rangkaian kegiatan upacara ter-

sebut nampak bapak/ibu purna bhak� 

yang antusias mengiku� jalannya 

upacara meskipun pada saat itu berte-

patan dengan bulan ramadhan dan se-

bagian besar melaksanakan ibadah pua-

sa ramadhan. Suatu kebanggaan bagi 

bapak ibu purna bhak� mengiku� 

upacara HUT BPKP seolah-olah mereka 

masih berada pada lingkungan sekarang 

serta keberadaan mereka masih di akui.  

Semoga dengan pelaksanaan upacara 

bendera tersebut dapat senan�asa 

menjaga nilai–nilai kebangsaan dan 

kebhinekaan, kedisiplinan, kepemimpi-

nan, kerjasama dan kekompakan, 

kekuatan fisik dan mental patrio�sme. 

Setelah melaksanakan upacara bendera 

pegawai diajak refreshing sejenak 

dengan mengiku� pela�han mo�vasi di 

Aula Perwakilan BPKP DIY. Pada kesem-

patan kali ini dihadirkan trainer dari 
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Sambil menunggu giliran dikhitan, 

untuk mencairkan rasa dan suasana, 

anak-anak tersebut disuguhkan film 

kartun yang lucu.  

Aksi berikutnya 

dilaksanakan pada 

Kamis 3 Mei 2018 

berupa donor 

darah yang digelar 

di Aula Perwakilan 

BPKP DIY. Aksi ini 

bekerja sama dengan Palang Merah 

Indonesia Kota Yogyakarta. Kegiatan 

donor darah tahun ini diiku� sebanyak 

35 peserta, 3 orang mengundurkan 

diri serta 9 diantaranya gagal 

mengiku� donor karena HB rendah 

serta minum obat flu kurang dari 3 

hari. Kegiatan ini bukan hanya diiku� 

karyawan/ karyawa� Perwakilan BPKP 

DIY, tetapi juga Ibu-

ibu Dharma 

Wanita, para 

pegawai BPKP yang 

sedang menempuh 

tugas belajar  S3 di 

UGM serta tamu 

dari BPKP Pusat 

yang sedang bertugas di Perwakilan 

BPKP DIY turut berpar�sipasi dalam 

kegiatan donor darah. 

&ie 

D an Inilah puncaknya… setelah 

sebulan lebih warga BPKP DIY dis-

ibukkan oleh nuansa ulang tahun di 

tengah-tengah kesibukan tugas yang 

harus diselesaikan dengan date line 

waktu yang ada.. warga BPKP DIY tetap 

antusias menyemarakkan berbagai per-

lombaan yang telah di create oleh pani-

�a 

30 Mei 2018 pagi, di halaman Perwaki-

lan BPKP DIY nampak telah di penuhi 

oleh karyawan-karyawa� yang tampak 

gagah dan anggun dengan balutan ba-

�k nuansa biru dongker dengan logo 

BPKP kecil yang menyebar di seluruh 

bagiannya.  Ternyata pagi itu mereka 

telah siap untuk melaksanakan upacara 

bendera dalam rangka peringatan HUT 

ke 35 BPKP untuk mengenang para 

pendiri dan juga sebagai ungkapan rasa 

hormat kepada para pendahulu BPKP 

yang telah banyak berjasa yang hingga 
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P eringatan HUT BPKP se�ap tahun 
di Perwakilan BPKP DIY selalu 

dimeriahkan dengan berbagai lomba. 
BORSENI, Bulan Olah Raga dan Seni.  
Selama satu bulan diselengggarakan 
berbagai lomba antar Bidang/ Bagian 
dan Dharma Wanita. Tidak hanya 
lomba-lomba olah raga, tetapi adu 
kemampuan di bidang yang 
berhubungan dengan seni. Berikut 
lomba selain lomba di bidang olah raga 
yang digelar di Perwakilan BPKP DIY 
dalam rangka peringatan HUT ke 35 
BPKP. 

1. Defile antar Bidang/Bagian/ 
Dharma Wanita (DW) 

Lomba ini sudah sering digelar di 
se�ap peringatan Ulang Tahun 
BPKP. Masih seper� tahun-tahun 
sebelumnya, lomba defile 

mengawali upacara pembukaan 
rangkaian kegiatan peringatan 
HUT ke 35 BPKP. Se�ap bidang/
bagian dan DW mendapatkan 
panggung unjuk kebolehan 
menyuarakan yel-yel mereka. 
Kebebasan berekspresi tampak 
dalam wujud kreasi kostum dan 
proper� yang dikenakan para 
peserta lomba. Diantaranya 
kostum lebah madu dari bidang 
AN, Kostum peri kapabilitas dari 
bidang P3A, kostum pemandu 
sorak dari kon�ngen DW, kostum 
prajurit Jogja dari Bagian Tata 
Usaha dan kostum peran koruptor 
dan pemberantas korupsi dari 
Bidang Inves�gasi. Rata-rata 
peserta menampilkan jogetan dan 
nyanyian sambil menonjolkan 

digunakan untuk menghias 
dinding ruang-ruang kerja di 
bidang/bagian, namun setelah 
dipasang di aula, ada rasa sayang 
jika dipindahkan. Akhirnya 
sampai saat ini, poster dan quote 
masih nongkrong di dinding aula. 

 

5. Karya Tulis 

Image lomba khusus untuk yang 
pinter-pinter saja, terlanjur 
melekat di lomba karya tulis ini. 
Tampaknya hal ini berlaku juga 
di Perwakilan BPKP DIY. Memang 
bagi sebagian pegawai, 
membuat karya tulis merupakan 
tugas yang �dak mudah, apalagi 
di sela banyaknya lomba yang 
harus diiku� dan penugasan 
yang cukup padat. Sampai 
dengan hampir berakhirnya 
batas waktu pengiriman karya 
tulis, baru satu karya tulis yang 
masuk. Itupun pani�anya ikut 
nulis. Sampai akhirnya para  
korwaspun turun tangan 
menunjuk pegawai di bidangnya 
dan menerbitkan surat tugas 
untuk membuat karya tulis. 
Akhirnya terkumpul empat karya 
tulis dengan tema inovasi 
pengawasan di masing-masing 
bidang. Penilaian karya tulis 
dilakukan oleh para korwas, 
kabag TU dan Kepala Perwakilan. 
Karena peserta hanya empat, 
untuk menghargai perjuangan 

para peserta lomba, 
penghargaan diberikan kepada 
keempat penulis karya tulis. 
Peringkat pertama dari Bidang 
Inves�gasi, peringkat kedua dari 
bidang P3A dan APD, peringkat 
ke �ga dari Bidang IPP. 

 

6. Kebersihan Ruang Kerja 

Lomba kebersihan ruang kerja 
sebenarnya bukan hal baru, di 
Perwakilan BPKP DIY. Sudah 
beberapa tahun lomba yang 
diprakarsai oleh Dharma Wanita 
tersebut dilaksanakan. Tahun 
2018, dalam rangka HUT 35 
BPKP, kembali Dharma Wanita 
Persatuan BPKP DIY melakukan 
aksi mendadak mendatangi dan 
menilai kebersihan, kerapihan 
�ap ruangan. Meski kegiatan 
tersebut sudah berkali-kali 
dilakukan, namun selalu saja 
terkejut-kejut jika serombongan 
Ibu-Ibu Dharma Wanita �ba-�ba 
memasuki ruangan, celingak-
celinguk meneli� kebersihan dan 
kerapihan sampai ke sudut-sudut 
ruangan. Bahkan aroma ruangan 
�dak luput dari komentar Ibu-Ibu 
DW. Kunjungan penilaian Ibu-Ibu 
DW mampu menjadi shock 
therapy bagi pegawai dan mau 
�dak mau membereskan 
ruangan agar tampak lebih rapi. 

- SiRo 
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tupoksi masing-masing bidang/
bagian. Yang tampak lain adalah 
defile Bidang IPP yang menampilkan 
drama dialog mengenai kinerja BPKP 
yang dirasakan oleh masyarakat. 
Butuh persiapan lebih untuk bisa 
menampilkan yang terbaik. Tidak 
bisa dipungkiri, �dak mudah 
mengkoordinir seluruh anggota 
bidang agar dapat tampil kompak 
dalam lomba defile mengingat 
kegiatan lomba dilaksanakan disela 
padatnya penugasan, serta waktu 
persiapan yang cukup pendek. 
Tes�moni beberapa pegawai di 
bidang menyebutkan bahwa mereka 
�dak sempat la�han bersama. 
Koordinasi dilakukan melalui 
whatsApp. Bahkan saat “manggung” 
itulah kesempatan pertama seluruh 
anggota bidang hadir dan tampil 
bersama, jadi la�han dengan formasi 
lengkap adalah pada saat pentas. 

2. Supporter Krea�f 

Ide lomba ini telah tercetus sejak 
peringatan HUT 34 BPKP tahun lalu. 
Dengan tujuan agar seluruh anggota 
bidang/bagian berkontribusi 
memberikan dukungan kepada 
se�ap atlit bidangnya yang sedang 
bertanding. Dan bagi pegawai yang 
�dak mahir di cabang olah raga, 
tetap bisa berkreasi sebagai 
supporter yang krea�f. Krea�fitas 
dan kekompakan supporter yang 
dinilai. Yurinya adalah pegawai di 
masing-masing bidang yang telah 
ditunjuk untuk menilai bidang lain 

secara silang. Tahun ini lomba 
supporter krea�f dimunculkan 
kembali. Namun �dak seper� tahun 
lalu, tampaknya energi dan ide 
sudah habis-habisan dicurahkan di 
tahun lalu. Sambutan pegawai untuk 
lomba ini, tampaknya mulai 
berkurang. Bagaimana �dak... 
belasan pertandingan digelar. Dalam 
satu hari bisa 2 sampai 3 lomba yang 
digelar, dan se�ap kali anggota 
bidang masing-masing berlomba, 
supporter bidang tersebut harus 
menampilkan ide krea�f mereka 
diiringi tabuhan genderang dan 
bunyi-bunyian yang dibuat dengan 
berbagai media seper� tong, galon, 
kencrengan uang receh, dll. Alhasil, 
sampai dengan berakhirnya 
rangkaian kegiatan peringatan HUT 
BPKP, lomba ini akhirnya menguap... 
belum sampai rangkaian seluruh 
lomba dilaksanakan, supporter 
krea�f sudah saling berguguran. 

3. Game Online 

Nah... kalau lomba ini baru digelar di 
HUT 35 BPKP. Pegawai cukup 
antusias mengiku� lomba ini. Lomba 

digelar di aula Perwakilan BPKP 
DIY. Peserta lomba terdiri dari 5 
orang �ap bidang/bagian. Lomba 
ini berupa kuis menggunakan 
aplikasi google form yang harus 
dijawab secara online dengan HP 
oleh se�ap peserta lomba. Se�ap 
peserta lomba diminta login 
sebagai pegawai di bidang/bagian 
masing-masing. Jawaban benar 
secara otoma�s mendapat skor 
dan langsung tampak siapa 
pemenangnya dengan skor 
gabungan masing-masing bidang/
bagian. Beberapa peserta tampak 
kesulitan menjawab pertanyaan 
yang cukup sederhana, seper� 
pertanyaan apa kepanjangan dari 
PKP2T, kepanjangan dari nama 
bidang P3A, siapa kepala BPKP 
yang pertama, siapa pencipta lagu 
Mars BPKP, dll. 

Saat penghitungan skor sempat 
terjadi sedikit keriuhan, akibat 
adanya peserta salah login sebagai 
peserta di bidang lain, sehingga 
skornya menambah skor bidang 
lain #tampaknya belum move on 
setelah rolling#. 

4. Poster (Quote on The Wall) 

Lomba penulisan quote ini juga 
pernah diselenggarakan saat 
peringatan HUT 34 BPKP tahun 
2017. Tahun ini digelar kembali 
dengan lebih menonjolkan 
orisinalitas dan krea�fitas desain 
poster. Quote bertema PIONIR dan 

inovasi pengawasan. Pada 
awalnya, �dak banyak pegawai 
yang mengirimkan poster, namun 
menjelang berakhirnya waktu 
pengiriman poster, jumlah poster 
yang masuk 
cukup banyak. 
40 poster 
bersaing untuk 
memenangkan 
lomba. 
Penilaian 
dilakukan 
dengan polling 
oleh seluruh 
pegawai. Ke 
40 poster 
diacak, diberi 
nomor urut, 
dan dipajang 
di sepanjang 
dinding aula 
kantor 
Perwakilan 
BPKP DIY. 
Dalam 
kesempatan 
sebelum 
pelaksanaan 
game online, seluruh pegawai 
mendapat kesempatan memilih 3 
poster favorit. Setelah diperoleh 3 
poster favorit pilihan seluruh 
pegawai. Peringkat satu dari 
Bidang AN, peringkat dua dari 
Bidang IPP, dan peringkat �ga dari 
Bidang APD. 

Quote hasil lomba sedianya akan 
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tupoksi masing-masing bidang/
bagian. Yang tampak lain adalah 
defile Bidang IPP yang menampilkan 
drama dialog mengenai kinerja BPKP 
yang dirasakan oleh masyarakat. 
Butuh persiapan lebih untuk bisa 
menampilkan yang terbaik. Tidak 
bisa dipungkiri, �dak mudah 
mengkoordinir seluruh anggota 
bidang agar dapat tampil kompak 
dalam lomba defile mengingat 
kegiatan lomba dilaksanakan disela 
padatnya penugasan, serta waktu 
persiapan yang cukup pendek. 
Tes�moni beberapa pegawai di 
bidang menyebutkan bahwa mereka 
�dak sempat la�han bersama. 
Koordinasi dilakukan melalui 
whatsApp. Bahkan saat “manggung” 
itulah kesempatan pertama seluruh 
anggota bidang hadir dan tampil 
bersama, jadi la�han dengan formasi 
lengkap adalah pada saat pentas. 

2. Supporter Krea�f 

Ide lomba ini telah tercetus sejak 
peringatan HUT 34 BPKP tahun lalu. 
Dengan tujuan agar seluruh anggota 
bidang/bagian berkontribusi 
memberikan dukungan kepada 
se�ap atlit bidangnya yang sedang 
bertanding. Dan bagi pegawai yang 
�dak mahir di cabang olah raga, 
tetap bisa berkreasi sebagai 
supporter yang krea�f. Krea�fitas 
dan kekompakan supporter yang 
dinilai. Yurinya adalah pegawai di 
masing-masing bidang yang telah 
ditunjuk untuk menilai bidang lain 

secara silang. Tahun ini lomba 
supporter krea�f dimunculkan 
kembali. Namun �dak seper� tahun 
lalu, tampaknya energi dan ide 
sudah habis-habisan dicurahkan di 
tahun lalu. Sambutan pegawai untuk 
lomba ini, tampaknya mulai 
berkurang. Bagaimana �dak... 
belasan pertandingan digelar. Dalam 
satu hari bisa 2 sampai 3 lomba yang 
digelar, dan se�ap kali anggota 
bidang masing-masing berlomba, 
supporter bidang tersebut harus 
menampilkan ide krea�f mereka 
diiringi tabuhan genderang dan 
bunyi-bunyian yang dibuat dengan 
berbagai media seper� tong, galon, 
kencrengan uang receh, dll. Alhasil, 
sampai dengan berakhirnya 
rangkaian kegiatan peringatan HUT 
BPKP, lomba ini akhirnya menguap... 
belum sampai rangkaian seluruh 
lomba dilaksanakan, supporter 
krea�f sudah saling berguguran. 

3. Game Online 

Nah... kalau lomba ini baru digelar di 
HUT 35 BPKP. Pegawai cukup 
antusias mengiku� lomba ini. Lomba 

digelar di aula Perwakilan BPKP 
DIY. Peserta lomba terdiri dari 5 
orang �ap bidang/bagian. Lomba 
ini berupa kuis menggunakan 
aplikasi google form yang harus 
dijawab secara online dengan HP 
oleh se�ap peserta lomba. Se�ap 
peserta lomba diminta login 
sebagai pegawai di bidang/bagian 
masing-masing. Jawaban benar 
secara otoma�s mendapat skor 
dan langsung tampak siapa 
pemenangnya dengan skor 
gabungan masing-masing bidang/
bagian. Beberapa peserta tampak 
kesulitan menjawab pertanyaan 
yang cukup sederhana, seper� 
pertanyaan apa kepanjangan dari 
PKP2T, kepanjangan dari nama 
bidang P3A, siapa kepala BPKP 
yang pertama, siapa pencipta lagu 
Mars BPKP, dll. 

Saat penghitungan skor sempat 
terjadi sedikit keriuhan, akibat 
adanya peserta salah login sebagai 
peserta di bidang lain, sehingga 
skornya menambah skor bidang 
lain #tampaknya belum move on 
setelah rolling#. 

4. Poster (Quote on The Wall) 

Lomba penulisan quote ini juga 
pernah diselenggarakan saat 
peringatan HUT 34 BPKP tahun 
2017. Tahun ini digelar kembali 
dengan lebih menonjolkan 
orisinalitas dan krea�fitas desain 
poster. Quote bertema PIONIR dan 

inovasi pengawasan. Pada 
awalnya, �dak banyak pegawai 
yang mengirimkan poster, namun 
menjelang berakhirnya waktu 
pengiriman poster, jumlah poster 
yang masuk 
cukup banyak. 
40 poster 
bersaing untuk 
memenangkan 
lomba. 
Penilaian 
dilakukan 
dengan polling 
oleh seluruh 
pegawai. Ke 
40 poster 
diacak, diberi 
nomor urut, 
dan dipajang 
di sepanjang 
dinding aula 
kantor 
Perwakilan 
BPKP DIY. 
Dalam 
kesempatan 
sebelum 
pelaksanaan 
game online, seluruh pegawai 
mendapat kesempatan memilih 3 
poster favorit. Setelah diperoleh 3 
poster favorit pilihan seluruh 
pegawai. Peringkat satu dari 
Bidang AN, peringkat dua dari 
Bidang IPP, dan peringkat �ga dari 
Bidang APD. 

Quote hasil lomba sedianya akan 
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P eringatan HUT BPKP se�ap tahun 
di Perwakilan BPKP DIY selalu 

dimeriahkan dengan berbagai lomba. 
BORSENI, Bulan Olah Raga dan Seni.  
Selama satu bulan diselengggarakan 
berbagai lomba antar Bidang/ Bagian 
dan Dharma Wanita. Tidak hanya 
lomba-lomba olah raga, tetapi adu 
kemampuan di bidang yang 
berhubungan dengan seni. Berikut 
lomba selain lomba di bidang olah raga 
yang digelar di Perwakilan BPKP DIY 
dalam rangka peringatan HUT ke 35 
BPKP. 

1. Defile antar Bidang/Bagian/ 
Dharma Wanita (DW) 

Lomba ini sudah sering digelar di 
se�ap peringatan Ulang Tahun 
BPKP. Masih seper� tahun-tahun 
sebelumnya, lomba defile 

mengawali upacara pembukaan 
rangkaian kegiatan peringatan 
HUT ke 35 BPKP. Se�ap bidang/
bagian dan DW mendapatkan 
panggung unjuk kebolehan 
menyuarakan yel-yel mereka. 
Kebebasan berekspresi tampak 
dalam wujud kreasi kostum dan 
proper� yang dikenakan para 
peserta lomba. Diantaranya 
kostum lebah madu dari bidang 
AN, Kostum peri kapabilitas dari 
bidang P3A, kostum pemandu 
sorak dari kon�ngen DW, kostum 
prajurit Jogja dari Bagian Tata 
Usaha dan kostum peran koruptor 
dan pemberantas korupsi dari 
Bidang Inves�gasi. Rata-rata 
peserta menampilkan jogetan dan 
nyanyian sambil menonjolkan 

digunakan untuk menghias 
dinding ruang-ruang kerja di 
bidang/bagian, namun setelah 
dipasang di aula, ada rasa sayang 
jika dipindahkan. Akhirnya 
sampai saat ini, poster dan quote 
masih nongkrong di dinding aula. 

 

5. Karya Tulis 

Image lomba khusus untuk yang 
pinter-pinter saja, terlanjur 
melekat di lomba karya tulis ini. 
Tampaknya hal ini berlaku juga 
di Perwakilan BPKP DIY. Memang 
bagi sebagian pegawai, 
membuat karya tulis merupakan 
tugas yang �dak mudah, apalagi 
di sela banyaknya lomba yang 
harus diiku� dan penugasan 
yang cukup padat. Sampai 
dengan hampir berakhirnya 
batas waktu pengiriman karya 
tulis, baru satu karya tulis yang 
masuk. Itupun pani�anya ikut 
nulis. Sampai akhirnya para  
korwaspun turun tangan 
menunjuk pegawai di bidangnya 
dan menerbitkan surat tugas 
untuk membuat karya tulis. 
Akhirnya terkumpul empat karya 
tulis dengan tema inovasi 
pengawasan di masing-masing 
bidang. Penilaian karya tulis 
dilakukan oleh para korwas, 
kabag TU dan Kepala Perwakilan. 
Karena peserta hanya empat, 
untuk menghargai perjuangan 

para peserta lomba, 
penghargaan diberikan kepada 
keempat penulis karya tulis. 
Peringkat pertama dari Bidang 
Inves�gasi, peringkat kedua dari 
bidang P3A dan APD, peringkat 
ke �ga dari Bidang IPP. 

 

6. Kebersihan Ruang Kerja 

Lomba kebersihan ruang kerja 
sebenarnya bukan hal baru, di 
Perwakilan BPKP DIY. Sudah 
beberapa tahun lomba yang 
diprakarsai oleh Dharma Wanita 
tersebut dilaksanakan. Tahun 
2018, dalam rangka HUT 35 
BPKP, kembali Dharma Wanita 
Persatuan BPKP DIY melakukan 
aksi mendadak mendatangi dan 
menilai kebersihan, kerapihan 
�ap ruangan. Meski kegiatan 
tersebut sudah berkali-kali 
dilakukan, namun selalu saja 
terkejut-kejut jika serombongan 
Ibu-Ibu Dharma Wanita �ba-�ba 
memasuki ruangan, celingak-
celinguk meneli� kebersihan dan 
kerapihan sampai ke sudut-sudut 
ruangan. Bahkan aroma ruangan 
�dak luput dari komentar Ibu-Ibu 
DW. Kunjungan penilaian Ibu-Ibu 
DW mampu menjadi shock 
therapy bagi pegawai dan mau 
�dak mau membereskan 
ruangan agar tampak lebih rapi. 

- SiRo 
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Sambil menunggu giliran dikhitan, 

untuk mencairkan rasa dan suasana, 

anak-anak tersebut disuguhkan film 

kartun yang lucu.  

Aksi berikutnya 

dilaksanakan pada 

Kamis 3 Mei 2018 

berupa donor 

darah yang digelar 

di Aula Perwakilan 

BPKP DIY. Aksi ini 

bekerja sama dengan Palang Merah 

Indonesia Kota Yogyakarta. Kegiatan 

donor darah tahun ini diiku� sebanyak 

35 peserta, 3 orang mengundurkan 

diri serta 9 diantaranya gagal 

mengiku� donor karena HB rendah 

serta minum obat flu kurang dari 3 

hari. Kegiatan ini bukan hanya diiku� 

karyawan/ karyawa� Perwakilan BPKP 

DIY, tetapi juga Ibu-

ibu Dharma 

Wanita, para 

pegawai BPKP yang 

sedang menempuh 

tugas belajar  S3 di 

UGM serta tamu 

dari BPKP Pusat 

yang sedang bertugas di Perwakilan 

BPKP DIY turut berpar�sipasi dalam 

kegiatan donor darah. 

&ie 

D an Inilah puncaknya… setelah 

sebulan lebih warga BPKP DIY dis-

ibukkan oleh nuansa ulang tahun di 

tengah-tengah kesibukan tugas yang 

harus diselesaikan dengan date line 

waktu yang ada.. warga BPKP DIY tetap 

antusias menyemarakkan berbagai per-

lombaan yang telah di create oleh pani-

�a 

30 Mei 2018 pagi, di halaman Perwaki-

lan BPKP DIY nampak telah di penuhi 

oleh karyawan-karyawa� yang tampak 

gagah dan anggun dengan balutan ba-

�k nuansa biru dongker dengan logo 

BPKP kecil yang menyebar di seluruh 

bagiannya.  Ternyata pagi itu mereka 

telah siap untuk melaksanakan upacara 

bendera dalam rangka peringatan HUT 

ke 35 BPKP untuk mengenang para 

pendiri dan juga sebagai ungkapan rasa 

hormat kepada para pendahulu BPKP 

yang telah banyak berjasa yang hingga 
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S eper� biasanya saat HUT BPKP 

semua Perwakilan BPKP pas� akan 

menyambut HUT dengan meriah. Ada 

serangkaian acara sebelum menuju 

hari H nya. Seper� Pembukaan HUT, 

berbagai pertandingan antar bidang/

bagian, aksi sosial maupun family 

gathering.   

Nah di Tahun 2018 saat HUT BPKP 

yang ke 35, Perwakilan BPKP DIY juga 

melaksanakan acara tersebut. Salah 

satunya yaitu aksi sosial. Aksi sosial 

kali ini sedikit berbeda dari tahun 

sebelumnya. Yang sebelumnya 

berupa pembagian sembako dan 

donor darah, nah tahun ini BPKP DIY 

melaksanakan khitan massal serta 

donor darah. 

Khitan massal ini diperuntukan bagi 

anak pegawai THL di BPKP DIY dan 

untuk masyarakat sekitar yang kurang 

mampu. Kegiatan yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 2 Mei 2018 ini diiku� 

oleh 12 anak dari jumlah target 

pani�a sebanyak 15 peserta. Dalam 

pelaksanaannya, Perwakilan BPKP DIY 

bekerja sama dengan Tim Medis dari 

Yayasan Semesta Utama Yogyakarta. 

saat ini telah berusia 35 Tahun, di 

bawah hangatnya mentari yang me-

nyinari pagi itu upacara berjalan dengan 

khidmat. Pada upacara bendera yang 

biasa dilakukan, bapak-bapak korwas 

dan struktural berdiri di sebelah kiri 

Pembina Upacara, namun pada upacara 

bendera kali ini mereka tampak gagah 

dan sigap menjadi petugas upacara 

dibantu beberapa pegawai guna 

melengkapi formasi. 

Dalam sambutan Upacara Peringatan 

Hari Ulang Tahun ke 35 BPKP yang di 

bacakan oleh kepala perwakilan selaku 

pembina upacara. 

Pada kesempatan kali ini terdapat juga 

penganugerahan Satyalancana Karya 

Satya. Satyalancana Karya Satya adalah 

sebuah tanda penghargaan dari Negara 

terhadap  PNS yang telah bekerja 

dengan penuh kese�aan kepada Pan-

casila, Undang–undang Dasar 1945, 

Negara dan pemerintah serta penuh 

dengan pengabdian, kejujuran, kecaka-

pan dan disiplin,  sehingga dapat dijadi-

kan teladan bagi se�ap pegawai 

lainnya. Pada kesempatan ini dianuge-

rahkan satyalancana karya satya XXX 

tahun kepada lima pegawai, satyalanca-

na XX tahun kepada 12 (duabelas) pega-

wai dan satyalancana karya satya Xta-

hun kepada dua pegawai, semoga pen-

ganugerahan ini semakin menjadikan 

semangat bagi para penerima dan pega-

wai lainnya. 

Dalam rangkaian kegiatan upacara ter-

sebut nampak bapak/ibu purna bhak� 

yang antusias mengiku� jalannya 

upacara meskipun pada saat itu berte-

patan dengan bulan ramadhan dan se-

bagian besar melaksanakan ibadah pua-

sa ramadhan. Suatu kebanggaan bagi 

bapak ibu purna bhak� mengiku� 

upacara HUT BPKP seolah-olah mereka 

masih berada pada lingkungan sekarang 

serta keberadaan mereka masih di akui.  

Semoga dengan pelaksanaan upacara 

bendera tersebut dapat senan�asa 

menjaga nilai–nilai kebangsaan dan 

kebhinekaan, kedisiplinan, kepemimpi-

nan, kerjasama dan kekompakan, 

kekuatan fisik dan mental patrio�sme. 

Setelah melaksanakan upacara bendera 

pegawai diajak refreshing sejenak 

dengan mengiku� pela�han mo�vasi di 

Aula Perwakilan BPKP DIY. Pada kesem-

patan kali ini dihadirkan trainer dari 
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dipertandingkan diantaranya lomba 

balap perahu kano, lomba 

memindahkan pasir secara 

berkelompok, lomba goyang balon 

antar pasangan  serta acara-acara 

hiburan lainnya. Dari sekian jenis 

perlombaan tersebut, lomba balap 

perahu kano merupakan cabang 

perlombaan yang memiliki sensasi 

tersendiri. Pasalnya, se�ap kelompok 

peserta (baik perorangan maupun 

perwakilan dari keluarga peserta) diuji 

ketangguhannya untuk dapat 

menaklukan arus ombak yang 

berlawananan dengan perahu untuk 

dapat 

mencapai 

garis 

finish 

yang 

terletak di 

tengah 

pantai.  Tak sedikit, perahu kano 

peserta harus terbalik karena �dak 

dapat menahan keseimbangan. 

Tentunya, dengan diiringi teriakan 

histeris para penumpang perahu 

terpaksa ikut tercebur ke air dan  

berbasah-basah ria. 

Di waktu jeda antar lomba 

pani�a juga membagikan doorprize 

kepada para peserta acara family 

gathering.  Kemeriahan acara 

mencapai puncaknya ke�ka �ba acara 

pembagian sejumlah hadiah utama 

yang telah disiapkan pani�a dan 

diserahkan langsung oleh para pejabat 

struktural dan kordinator pengawasan 

sebagai donatur hadiah-hadiah dalam 

acara tersebut. Teriakan histeris bagi 

yang beruntung nomornya disebut 

pani�a mendapatkan hadiah 

bercampur dengan helaan nafas 

kecewa dari para peserta yang belum 

beruntung dan berharap-harap cemas 

menjadikan sesi acara pembagian 

hadiah semakin meriah. 

Acara family gathering 

berakhir 

saat 

matahari 

mulai 

beranjak 

tepat 

diatas 

kepala. Acara kebersamaan setengah 

hari ini pun ditutup dengan santap 

siang bersama. Berbagai menu 

makanan dan minuman yang telah 

disiapkan pani�a menjadi penghilang 

rasa haus, lapar dan lelah yang 

bercampur kegembiraaan para 

peserta pasca mengiku� berbagai 

macam perlombaan.  

-NisA 

Smyle Consul�ng, kurang lebih selama 

dua  jam pegawai diajak santai sejenak 

oleh M. Farid A. Siregar, S. Kom yang 

biasa di panggil Eric Siregar. Eric adalah 

seorang Mind-therapist & coach, Train-

er dan konsultan dalam bidang 

pengembangan SDM khususnya yang 

bergerak di bidang Hypnotherapy, kon-

seling, life coach dan training. Dalam 

pela�han mo�vasi kali ini Eric me-

maparkan tentang persepsi, yaitu cara 

pandang seseorang terhadap sesuatu, 

dimana persepsi itu sangat  di-

pengaruhi oleh pengalaman pribadi 

maupun sesuatu yang pernah dilalui 

seseorang. Dalam hal ini bisa berupa 

nilai-nilai yang diterima langsung mau-

pun berasal dari persepsi dan asumsi 

publik yang dimaknai ke dalam diri 

seseorang,  sehingga mempengaruhi 

persepsinya. Adanya persepsi ini akan 

mempengaruhi sudut pandang,  

penilaian terhadap sesuatu serta 

prasangka seseorang. Pada akhir sesi 

pegawai diajak bermain dengan per-

mainan ringan guna menyegarkan sua-

sana dan memunculkan senyum se-

mangat, selain itu pegawai diajak ber-

main hypnotherapy dengan cara me-

mejamkan mata dan dipandu Eric. 

Ba’da dzuhur pegawai yang beragama 

Islam kembali menuju ke aula untuk 

melaksanakan pembacaan quran 

secara bersama-sama guna 

menghatamkan qur’an. Kegiatan ini di 

beri nama BPKP DIY mengaji, Alham-

dulillah pada kesempatan ini bisa dilan-

tunkan bacaan qur’an dua kali qatam 

yang dilakukan oleh sekitar 75 orang 

pegawai dan purna bhak� yang dibagi 

dalam dua kelompok. Pelaksanaan 

kegiatan ini dikoordinasi dari kantor 

pusat BPKP, kegiatan serupa dilakukan 

serentak di masjid BPKP pusat dan se-

luruh perwakilan BPKP. Ucapan syukur 

dan terima kasih di sampaikan oleh 

Kepala BPKP dan di sebarluaskan 

melaui WA yang disampaikan setelah 

acara BPKP mengaji selesai. “Semoga 

kebaikan tercurah kepada rekan-rekan 

semua, dan sekaligus organisasi kita 

BPKP mendapat pula imbas kebaikann-

ya, dirgahayu BPKP” 

Belum selesai sampai di situ… ba’da 
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yang menjadikan pantai ini ekso�s. 

Dengan deburan ombak yang cukup 

tenang �dak seganas Pantai 

Parangtri�s, pantai ini juga memiliki 

tebing  besar yang berada di tengah-

tengah pantai yang membagi pantai ini 

menjadi dua sisi (barat dan �mur) dan 

membuatnya laksana sebuah pulau 

kecil (sering disebut sebagai pulau 

Drini) yang terapung di tengah pantai. 

Pantai ini selain menawarkan 

keindahan alam khas laut selatan, kini 

juga dilengkapi dengan fasilitas perahu 

kano sebagai penarik minat 

wisatawan. 

Kano sendiri merupakan 

sebutan untuk sebuah perahu kecil 

dan sempit, yang biasanya digerakkan 

dengan tenaga manusia, meskipun 

lazim juga diberi layar. Bentuk perahu 

kano biasanya lancip pada kedua 

ujungnya dan terbuka di bagian 

atasnya, namun bagian ini dapat diberi 

tutup. Kano yang menggunakan 

tenaga manusia digerakkan dengan 

kayuh. Di pantai Drini ini para 

wisatawan �dak perlu harus repot 

membawa peralatan kano dari rumah, 

karena di sekitar pantai ini banyak 

disediakan perahu kano. Dengan tarif 

sewa Rp10.000 untuk umum 

pengunjung bisa bermain di laut 

bersama keluarga. 

Acara family gathering 

bertujuan untuk mempererat tali 

persaudaraan, kebersamaan dan 

membangun kekompakan diantara 

pegawai BPKP DIY termasuk keluarga 

pegawai. Setelah acara dibuka oleh 

Kepala Perwakilan, Slamet Tulus 

Wahyana, peserta berhambur 

memenuhi tepian pantai Drini 

bersama-sama melakukan senam dan 

bergoyang dengan iringan alunan 

musik “senam maumere”,........ Putar 

ke kiri e,  Nona manis putarlah ke kiri 

ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri ke kiri 

ke kiri manis e..... Selain untuk 

menciptakan suasana keakraban, 

senam ini juga bermanfaat untuk 

meregangkan otot sebelum mengiku� 

berbagai perlombaan yang akan 

dilaksanakan dalam rangka 

memeriahkan acara family gathering. 

Berbagai cabang lomba 

ashar… pegawai moving, kembali aula 

dijadikan asembly point. Alunan musik 

gamelan sayup-sayup mulai terdengar 

dan semakin menggugah rasa dan seman-

gat pegawai untuk segera memada� aula. 

Pada sore itu dilakukan pembagian had-

iah bagi para pemenang pertandingan 

dan lomba yang diadakan, selain itu pega-

wai disuguhi tampilan apik dari 

“Angkringan 55” yang merupakan ko-

laborasi pemain lama yang sudah matang 

di campur dengan penampil baru yang 

diorbitkan. Ternyata memang benar ban-

yak talent baru yang muncul di 

“Angkringan 55” tersebut.  Munculnya 

beberapa wajah baru penampil ini se-

bagai wujud inovasi serta untuk lebih 

mengajak seluruh pegawai Perwakilan 

BPKP DIY untuk “nguri–uri” budaya se-

bagai ciri khas Perwakilan BPKP DIY.  

Pada tampilan kali ini “Angkringan 55” 

menyuguhkan tema “BPKP old n now”,  

tema ini diilhami oleh kondisi sekarang 

serta perwujudan dari Visi BPKP “Auditor 

Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia 

untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional”. Obrolan kondisi sekarang, can-

daan ringan serta keinginan dan harapan 

penghuni kantor Perwakilan DIY tumpah 

ruah melebur dalam pentas kali ini, dan 

pas�nya menjadi lebih hidup dengan 

alunan musik gamelan serta suara emas 

sinden dan waranggono. Tampilan kali ini 

di tutup dengan sambutan serta ujaran 

dari Kepala Perwakilan untuk meluruskan 

hasil obrolan yang mungkin belum benar, 

sehingga para pegawai mendapatkan in-

formasi yang tepat. 

Ke�ka adzan magrib berkumandang, 

acara segera di tutup dan dilanjutkan doa 

serta buka puasa bersama. Akhirnya 

selesai sudah rangkaian kegiatan tanggal 

30 Mei 2018 sebagai acara puncak HUT 

BPKP ke-35 di Perwakilan BPKP DIY. Kita 

akan tunggu kembali tampilan 

“Angkringan 55” di episode berikutnya …. 

Semangaaat….. 
-Mon 
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M inggu (29/4) pagi itu, 

hembusan angin sepoi-sepoi 

dan sejuk seolah menyambut 

kehadiran satu-persatu peserta 

dalam acara family gathering 

keluarga besar BPKP Perwakilan DIY. 

Sebagian besar peserta berangkat 

bersama menggunakan kendaraan 

minibus dan sebagian mengendarai 

kendaraan pribadi dengan 

mengambil start dari Kantor 

Perwakilan BPKP DIY.  

Acara family gatheringini 

merupakan salah satu event dari 

serangkaian agenda yang dirancang 

dalam rangka memperinga� ulang 

tahun ke-35 BPKP.  Acara family 

gathering tahun ini sangat spesial 

mengingat acara serupa di beberapa 

tahun sebelumnya selalu diadakan di 

lingkungan sekitar Kantor Perwakilan 

BPKP DIY. Namun, untuk tahun 2018 

ini acara kebersamaan ini digelar di 

tepi sebuah pantai yang terletak di 

sebelah �mur pantai Baron dan 

berada di wilayah Desa Banjarejo, 

Kecamatan Tepus Kabupaten 

Gunungkidul.  

Oleh masyarakat setempat, 

pantai Drini juga diberi sebutan 

Pantai Perawan karena sebagai salah 

satu des�nasi pariwisata, pantai ini 

termasuk belum banyak terjamah 

oleh wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara karena letaknya yang 

cukup terpencil. Selain itu, pantai ini 

masih bersih dengan udaranya yang 

segar serta hamparan pasir pu�h 

H ayo siapa yang baca judul di 

atas sambil bersenandung? 

Hehe... Ya, beberapa waktu yang 

lalu kita disibukkan dengan HUT 

BPKP beserta segala prin�lannya. Ya 

acara lomba-lomba, ya baksos, ya 

famgath, belum lagi puncak acara 

HUTnya. Pokoknya super sibuk dan 

super riweuh (pani�anya), kalo 

peserta mah �nggal duduk manis 

yaa.. Nah, ada satu kegiatan yang 

kayaknya kurang terekspos gitu, 

padahal memegang peranan cukup 

pen�ng bagi kantor BPKP DIY dan 

kayaknya gak banyak orang yang 

tau. Apa itu? Jreng..jreng... 

Alkisah... 

Di suatu hari di awal bulan April, 

sekelompok orang dikumpulkan 

untuk sebuah misi khusus, nggak 

sesusah mission impossible ala 

babang Tom Cruise sih..tapi cukup 

bikin �m ini keder juga. Dengan 

berbekal “jawilan”, berkumpullah 

beberapa orang di ruang rapat itu. 

Entah apa kriteria untuk menjadi 

anggota �m ini, apakah karena 

keimutannya, ataukah karena 

lainnya, hanya Tuhan dan yang  

nunjuk yang tau. Hihi.. 

Trus kenapa bikin keder? Karna 

waktu persiapan untuk misi ini 

hanya sekitar sebulan aja. Waktu 

yang nggak lama, karna bagi ASN 

seper� kita, sebulan sama ar�nya 

dengan 20-an hari (kerja). Tambah 
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bikin puyeng. Ke�ka dijelaskan 

misinya, hampir semuanya 

tertegun..bukan karena terpesona 

sama sang pemberi misi, tapi karna 

bingung mus� gimana. 

Misi khusus itu adalah.... ikut lomba 

dari BPKP Pusat. Ya, seper� yang kita 

tau, dalam rangka HUT BPKP, gak 

cuma masing-masing perwakilan aja 

yang ngadain lomba antar bidang, 

tapi ada juga lomba yang diadakan 

oleh BPKP pusat yang diiku� oleh 

perwakilan BPKP seluruh Indonesia. 

Apa aja jenis lombanya? Ini dia... 

1. Lomba karya tulis tentang 

manajemen risiko sektor 

pemerintahan 

2. Lomba inovasi implementasi SPIP 

3. Lomba inovasi peningkatan 

kapabilitas APIP 

4. Lomba video dan wri�ng “My SK, 

My Adventure” 

5. Lomba foto 

6. Lomba infografis 

7. Lomba videografis 

8. Lomba penulisan berita pada laman 

BPKP 

Dari delapan lomba yang diadakan 

BPKP pusat di atas, BPKP DIY 

mengiku� tujuh diantaranya. Dari 

sekian lomba yang diiku�, BPKP DIY 

berhasil menyabet 2 juara, yaitu: 

juara 1 lomba videografis dan juara 4 

lomba inovasi kapabilitas APIP. Yey! 

Nah, taukah bagaimana perjuangan 

�m lomba pusat untuk menyabet 

juara tadi? Mau tau atau mau tau 

bange�t? Hihi.. Kali ini akan diulas 

sedikit tentang suka duka dan 

perjuangan �m lomba pusat yang 

berdarah-darah dan berurai airmata 

#lebay. 

Mulai dari mana ya? Dari squadnya 

aja ya. Dari pertemuan pertama yang 

cuma dihadiri kurang dari 10 orang, 

kemudian berhasil colek sana sini, 

maka terkumpullah 19 orang 

sebagaimana tercantum dalam Nota 

Dinas Kepala Perwakilan tentang �m 

lomba HUT BPKP pusat. Siapa aja 

mereka? Duh..gak usah disebu�n yak, 

kasian nan� jadi terkenal trus dikun�t 

paparazzi. Gak asik kan kalo kemana-

mana mes� pake masker sama topi. 

Hihi..Karena banyaknya lomba yang 
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yang ditampilkan masing-masing kon�ngen 

cukup menarik dan menghibur. Meskipun 

persiapan terbatas, �ap kon�ngen berhasil 

menampilkan yel-yel, lagu-lagu, fragmen 

yang kesemuanya menunjukkan semangat 

dan kegembiraan menyambut ulang tahun 

BPKP yang ke-35. 

Acara pembukaan dilanjutkan dengan 

upacara Peresmian pembukaan HUT BPKP 

ke-35 Diawali dengan Kepala Perwakilan 

diiku� oleh para Korwas/Kepala bagian 

memasuki lapangan upacara. Dengan ber-

busana Jawa, mengendarai andong ken-

daraan berkuda khas Yogyakarta, dan di-

iringi gending Mayar Sewu, melukiskan 

bahwa BPKP Perwakilan DIY menghargai 

budaya adi luhung tanah Jawa, menghor-

ma� kearifan lokal yang memperkaya ino-

vasi BPKP DIY dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Dalam upacara pembukaan 

disampaikan sambutan ketua pani�a dan 

pembacaan janji atlet. 

Menjelang peresmian pembukaan, di-

lakukan pembentukan formasi oleh baris-

an peserta upacara bertajuk “Specta For-

masi BPKP DIY ke-35”  Sebanyak kurang 

lebih 100 peserta upacara membentuk for-

masi “35” dan “DIY” dengan gerakan-

gerakan atrak�f memberikan sebuah 

atraksi memukau yang direkam dari sisi 

atas dengan menggunakan drone. 

Woww…!!! Keserasian dan kekompakan 

gerakan ini sebagai simbol bahwa semua 

pegawai BPKP merapatkan barisan dalam 

mengemban tugas untuk mencapai kinerja 

terbaik. 

Acara terus berlanjut, �balah in� dari acara 

pembukaan yaitu Peresmian Pembukaan 

HUT BPKP ke-35 oleh Kepala Perwakilan. 

Peresmian ditandai dengan pemukulan 

gong dan kentongan, dilanjutkan dengan 

tepukan riuh dari peserta upacara. Ru-

panya peresmian �dak terhen� di sini. Pe-

serta upacara dipandu untuk melakukan 

selebrasi atas keberhasilan pembentukan 

formasi dengan melempar kearah logo 

BPKP di atas gedung. Pada hitungan ke�ga 

peserta melempar ke arah atas.. �ba-�ba 

saja meluncur dari lantai 4, bergulung-

gulung kertas bak hujan salju. Ya.. hujan 

salju di halaman gedung BPKP DIY. 

Kereen…!!! 

Resmi sudah rangkaian acara peringatan 

HUT BPKP ke-35. Kemeriahan acara pem-

bukaan ini sekaligus membuka harapan 

mudah-mudahan semua acara dapat ber-

langsung dengan sukses dan mambawa 

semangat baru bagi pegawai BPKP di ulang 

tahunnya yang ke-35. 
@ni 
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harus diiku�, 19 orang tadi dibagi ke 

�m-�m kecil. Yaa.. walaupun tetep 

ada yang harus dobel-dobel sih, 

karena memang ada makhluk-

makhluk seksi sibuk yang tanpa 

kehadirannya hidup serasa hampa 

dan tak berkesan #maaplebaylagi. 

Proses menyelesaikan misi khusus ini 

tak sederhana. Buat yang diutus buat 

bikin karya tulis kan mus� semedi 

buat nyari ide, belum lagi harus 

nunggu mood buat menuangkan ide 

dalam bentuk tulisan. Nulisnya pun 

gak bisa sekali nulis jadi, tapi habis 

nulis satu paragraf..dibaca lagi..asa 

ada yang kurang, edit lagi.. gitu aja 

terus. Bayangkan kalo nulisnya 2.500 

karakter. Maakkk.. 

Buat yang lomba video pun 

demikian, mulai dari nyari ide yang 

beda tapi tetep kekinian, bikin script 

ala ala opera sabun, buka-buka 

Lapgub buat 

ngumpulin data 

kegiatan BPKP DIY, 

nyari narasumber 

yang mau 

diwawancara, nyari 

ar�s yang mau 

berperan tanpa 

dibayar, syu�ng, 

edi�ng, review..edit 

lagi..review lagi..edit 

lagi. Sungguh pekerjaan yang tak 

mudah, tapi indah #ecieee. 

Ada sedikit cerita seru pas proses 

syu�ng lomba video “My SK, My 

Adventure”. Demi mendapatkan 

suasana hutan rimba biar lebih 

terasa “adventure-nya”, syu�ng tak 

hanya dilakukan di sekitar kantor, 

tapi juga sampai Goa slarong dan 

pantai Drini. Belum lagi ada pemain 

figuran dari warga yang ternyata 

mengalami demam panggung dan 

nervous berat sehingga kru harus 

nyari pemain penggan�. Dan ibunda 

salah satu kru (sekaligus ar�s) pun 

menjadi “tumbal”. Maka terjadilah 

adu ak�ng antara ibu dan anaknya. 

Bahkan di lain scene, ada adegan 

yang dilakukan 3 generasi: nenek, 

ibu, cucu. Hihi.. Asiik..sekeluarga jadi 

ar�s dadakan. Moga-moga aja gak 

ada yang minta tanda tangan sama 

foto bareng yaa.. 

Udah pula waktunya 

mepet, alat dan 

perlengkapan syu�ng 

pun seadanya. Mana 

gak ada anggaran 

buat belanja modal 

yang bisa dipakai beli 

prin�lan kamera pula 

tahun ini, hikss.. 

#curcol.. Maka, alih-

T ahun ini BPKP memperinga� hari 

jadinya yang ke-35. Seper� tahun-

tahun sebelumnya, rangkaian acara demi 

acara selalu diawali dengan pembukaan 

secara resmi yang menandai dimulainya 

kegiatan untuk memperinga� hari ulang 

tahun BPKP. Jumat tanggal 23 Maret 2018 

kesemarakan nampak di halaman gedung 

kantor Perwakilan BPKP DIY.  Spanduk 

besar sudah terpasang di bagian depan 

atas gedung. Nampak jelas tulisan 

“Inovasi Pengawasan Untuk Akuntabilitas 

Pembangunan Negri” Itulah tema 

Peringatan Ulang Tahun BPKP yang ke-35. 

Musik sejak pagi telah dilantunkan, 

memutar lagu-lagu bernuansa gembira. 

Ya, semua pegawai BPKP Perwakilan DIY 

sedang bergembira pada pagi itu. Men-

deka� pukul 07.00 mulai nampak para 

pegawai mempersiapkan diri di halaman 

kantor.  Kostum yang mereka pakai ada 

yang �dak biasa... sangat menarik per-

ha�an dan mengundang senyum bahkan 

tawa ha..ha..ha.. BPKP DIY memang terke-

nal dengan krea�vitasnya yang �nggi. 

Acara Pembukaan HUT kali ini diawali de-

file peserta upacara yang merupakan 

kon�ngen yang akan mengiku� lomb-

lomba yang telah diagendakan pani�a. 

Sebanyak 7 barisan kon�ngen telah mem-

persiapkan diri, yaitu 5 bidang, satu bagi-

an ditambah kon�ngen Dharma Wanita. 

Tiap kon�ngen berbaris satu persatu me-

masuki lapangan dan menampilkan unjuk 

krea�vitas di depan yuri. Yuri menilai 

par�sipasi peserta, kesesuaian dengan 

tema tupoksi, performance, dan kra�vitas 

kon�ngen. Performance selama 3 menit 
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alih pakai tripod biar pengambilan 

gambar memutarnya smooth, 

kameramen lah yang harus jalan kaki 

muterin ar�snya sambil menjaga 

kestabilan tangannya biar kamera gak 

terlalu goyang. Ya, semua dilakukan 

dengan handycam manual. Atau pas 

harus ngambil adegan lari-lari, 

kameramen kudu ikut lari-lari juga yang 

kemudian menghasilkan gambar 

footage ala-ala Paranomal Ac�vity, hihi.. 

Dibalik tekanan detlen lomba, ada 

keseruan dalam prosesnya. Lumayan lah 

ya ngurangin stres. 

Nah, karena waktu pelaksanaan lomba 

pusat yang berbarengan dengan 

berbagai acara di kantor BPKP DIY, kru 

lomba pusat yang memang biasa jadi 

seksi sibuk kalo ada kegiatan-kegiatan di 

kantor BPKP DIY pun sempat curcol. 

Begini curcolan semi virtual salah 

seorang kru (yang namanya 

dirahasiakan, sebut saja Bejo) kepada 

redaksi Parmin: 

Bejo : “Iya, orangnya itu-itu aja mbak. 

Padahal mungkin kan ya.. ada yang lain 

yang bisa bantuin, yang lebih fresh 

idenya. Mus� nyiapin buat acara A B C, 

belanja ini itu, dekor sana sini, belum 

lagi bikin proper� lomba defile bidang. 

Itu disambi-sambi nyari bahan buat 

lomba pusat, ya data macem-macem, ya 

foto-foto, syu�ng juga. Belum lagi 

kmaren kan dari pusat banyak acara di 

Jogja kan”. 

Parmin : (ikut terharu mendengarkan 

curahan yang seper�nya benar-benar 

dari ha� itu) 

Bejo : “Moga-moga ke depan ada 

orang-orang “baru” yang bisa bantuin 

kalo pas ada acara-acara kayak gini. 

Nggak 4L (lo lagi lo lagi.red)”. 

Parmin : “Ada usul nggak biar 

kedepannya gak terlalu pontang-pan�ng 

kayak sekarang?” 

Bejo : “Hmmm..apa ya, kalo bisa sih 

sebenernya jenis lomba di perwakilan 

itu disamakan aja sama lomba pusat. 

Misal ada lomba foto, ya disini kita bikin 

lomba foto aja. Nan� kan udah ada 

calon kandidat yang mungkin aja bisa 

dikirim hasil karyanya. Trus lomba karya 

tulis juga, temanya disamakan aja. Jadi 

nggak kerja dobel-dobel gitu”. 

Parmin : “Baik, makasih atas curcolan 

eh wawancaranya ya. Yang sabar ya 

#pukpuk”. 

Demikianlah sekelumit cerita tentang 

perjuangan �m lomba pusat, semata-

mata demi kebanggaan kantor kita 

tercinta, Perwakilan BPKP DIY. Tak ada 

hasil tanpa usaha. Itu pas�. Entah 

bagaimanapun hasilnya, pada akhirnya 

yang nan�nya akan bernilai di mata 

orang adalah.....usaha. 

-nee 

preven�f.   Seiring dengan kebutuhan 

organisasi untuk terus menyesuaikan 

dengan perkembangan lingkungan, 

maka struktur organisasi perlu 

diselaraskan dengan perubahan ling-

kungan strategis tersebut. Konsep re-

organisasi BPKP yang saat ini sedang 

berlangsung dimaksudkan untuk dapat 

mendukung tugas dan fungsi BPKP 

yang sedang berlangsung maupun di 

masa yang akan datang.  

Pada akhir sambutan Kepala BPKP juga 

mengingatkan bahwa tugas dan 

tanggung jawab yang harus diemban 

oleh BPKP semakin berat. Oleh karena 

itu se�ap warga BPKP harus : 

1. Senan�asa menjunjung �nggi dan 

menerapkan nilai-nilai PIONIR, yaitu 

profesional, integritas, orientasi 

pengguna, nurani dan akal sehat, 

Independen, dan responsibel, da-

lam se�ap pelaksanaan tugas sehari

-hari.  

2. Mengiden�fikasi, menganalisis, ser-

ta mengevaluasi produk dan proses 

bisnis yang sudah out of date serta 

yang perlu dikembangkan. Upaya ini 

dilakukan dengan menciptakan ino-

vasi-inovasi di bidang pengawasan 

yang menghasilkan nilai tambah 

bagi stakeholder utama kita mau-

pun mitra strategis BPKP.   

3. Merubah mindset kita untuk dapat 

berpikir dan ber�ndak dalam 

melakukan pengawasan yang bersi-

fat makro stratejik dan lintas 

sektoral. Pengawasan lintas sektoral 

merupakan domain utama BPKP 

dalam mengawal akuntabilitas keu-

angan dan pembangunan. Oleh ka-

rena itu, sebagai mitra strategis in-

stansi pemerintah, kita harus dapat 

memberikan solusi yang cepat, te-

pat dan akurat kepada stakeholder 

utama.  

4. Meningkatkan sinergi dan koordina-

si pengawasan dengan ins�tusi/ 

lembaga pemerintah lainnya untuk 

percepatan pembangunan nasional 

yang akuntabel.  

5. Fokus bekerja dengan baik, 

mengembangkan kompetensi dan 

profesionalitas serta menjaga ling-

kungan kerja yang kondusif, sehing-

ga dapat mendorong pencapaian 

visi dan misi BPKP.  

Kepada keluarga besar BPKP di seluruh 

Indonesia,  Selamat Ulang Tahun yang 

ke-35. Semoga kita dapat lebih 

meningkatkan kinerja dan pengabdian 

kepada masyarakat, bangsa, dan Nega-

ra dalam mengawal akuntabilitas 
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kan di Indonesia yaitu  Asian Games 

dan Asian Para Games yang akan dil-

aksanakan pada bulan Agustus menda-

tang, dan BPKP mempunyai tugas un-

tuk mengawal akuntabilitas pelaksa-

naan event tersebut.  Apa yang telah 

dilakukan oleh BPKP tersebut merupa-

kan kontribusi nyata BPKP dalam mem-

bantu pemerintah mencapai tujuannya 

mensejahterakan masyarakat dengan 

memas�kan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Negara dan pembangunan 

yang berkualitas.  

BPKP sebagai auditor internal saat ini 

ditempatkan dalam posisi yang strate-

gis, bertanggung jawab atas 

pengawasan keuangan dan pem-

bangunan di seluruh Indonesia. Di �ng-

kat nasional BPKP telah menggagas 

adanya aliansi organisasi auditor inter-

nal, yang diharapkan dapat meningkat-

kan sinergi pengawasan yang akan 

memperkokoh posisi auditor internal 

pemerintah.  

Di level internasional, BPKP saat ini 

menjadi benchmark bagi internal audi-

tor pemerintah dari berbagai negara. 

Yang paling terakhir adalah kunjungan 

Comptroller General Brasilke ke BPKP 

untuk mendapatkan informasi 

mengenai penerapan IACM di Indone-

sia. Selain itu, BPKP juga diundang un-

tuk memberikan sharing session pada 

acara OECD di Paris, yang dihadiri oleh 

organisasi pengawasan di seluruh 

dunia. BPKP telah tercatat sebagai 

founding member dari OECD Auditors 

Alliance yang difasilitasi oleh OECD. Hal 

ini merupakan esensi dari visi BPKP 

menjadi auditor berkelas dunia, yang 

saat ini sudah mulai terwujud.  

Presiden dalam berbagai kesempatan 

juga menyampaikan bahwa inovasi san-

gat pen�ng ar�nya dalam birokrasi 

pemerintahan. Inovasi dapat mem-

berikan semacam lompatan quantum 

terhadap produk�vitas dan pening-

katan kinerja instansi pemerintah, �dak 

terkecuali di bidang pengawasan. Ino-

vasi menjadi salah satu faktor yang 

pen�ng bagi instansi pemerintah dalam 

menghadapi perubahan lingkungan 

strategis yang semakin dinamis, berge-

rak dan berubah dengan cepat, serta 

penggunaan teknologi informasi yang 

semakin canggih.  Inovasi atas produk 

dan proses bisnis pengawasan perlu 

diarahkan untuk dapat mendukung 

transformasi produk dan proses bisnis 

pengawasan dari mayoritas kegiatan 

assurance yang bersifat korek�f men-

jadi kegiatan advice yang lebih bersifat 

D emi memeriahkan rangkaian acara 

HUT BPKP yang ke 35, kurang afdol 

rasanya jikalau �dak melibatkan lomba 

olahraga. Tahun 2018 ini nomor-nomor 

cabang olahraga yang dipertandingkan 

merupakan cabang olahraga pres�sius 

sejak jaman lampau sampai jaman 

now.. wow.. 

Animo para peserta mulai dari pemain, 

supporter, wasit, pani�a, kaum gaib 

dan roh halus, berjalan seirama 

memeriahkan perhelatan ini. Se�ap 

bidang yang bertanding diwakili oleh 

para pemain baik pria maupun wanita 

yang semuanya antusias demi meraih 

sebuah kebanggaan. 

Ditengah ru�nitas kesibukan bekerja 

dan berkinerja, pertandingan demi 

pertandingan diselenggarakan dengan 

cara saksama dan dalam tempo yang 

sewajarnya. Dengan harapan sebelum 

datangnya bulan puasa di medio 

pertengahan mei, sudah ditemukan 

siapakah sang juara di �ap cabang 

olahraga. 

Syukur perlu dipanjatkan sebab 

segenap pertandingan olahraga 

berjalan tanpa aral rintangan 

menghadang, �dak ada bully persekusi, 
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ditetapkan. Perlu upaya yang lebih 

sistema�s dan lebih kuat lagi untuk 

mencapai target tersebut pada tahun 

2019. Kita perlu lebih mengefek��an 

koordinasi dan sinergi dengan kemen-

terian/lembaga dan pemerintah dae-

rah terkait. Oleh karena itu, 

peringatan HUT ke-35 BPKP tahun 

2018 ini harus dimaknai sebagai mo-

mentum yang tepat untuk melakukan 

refleksi dan akselerasi pembinaan 

penyelenggaraan SPIP dan pening-

katan kapabilitas APIP. 

Tahun ini merupakan tahun terakhir 

menjelang berakhirnya RPJMN 2015-

2019 sekaligus Renstra BPKP 2015-

2019. Kita harus bisa memanfaatkan 

waktu yang tersisa satu setengah ta-

hun untuk mengejar pencapaian tar-

get-target kinerja utama BPKP. Selain 

itu, BPKP Jogja harus pula dapat me-

mas�kan bahwa pengawalan pem-

bangunan yang kita lakukan dapat 

memberikan kontribusi yang sig-

nifikan terhadap pencapaian target-

target pembangunan nasional yang 

bersifat strategis yaitu pendidikan, 

kesehatan, penanggulangan kemiski-

nan, ketahanan pangan, infrastruktur 

dan konek�vitas, pembangunan kewi-

layahan, pertahanan dan keamanan, 

penegakan hukum dan reformasi 

birokrasi.    

Beberapa contoh pengawalan pem-

bangunan nasional yang sedang dan 

telah dilakukan BPKP adalah 

pengawalan pada 245 proyek-proyek 

strategis nasional yang telah di-

canangkan pemerintah. Selain itu, 

program-program pemerintah yang 

bersifat crash program seper� pro-

gram padat karya tunai (cash for 

work), program penurunan stun�ng, 

program pembangunan Papua dan 

Papua Barat juga membutuhkan 

pengawalan dari BPKP.   

Terlebih lagi untuk penggunaan ang-

garan Dana Desa yang mengalami 

peningkatan �ap tahun memerlukan 

peran BPKP untuk memas�kan 

penggunaan anggaran yang tepat 

sasaran, efisien, efek�f dan akuntabel. 

Kemudian dalam konteks yang lebih 

besar, yaitu pengelolaan keuangan 

desa, BPKP bersama-sama dengan 

Kementerian Dalam Negeri telah 

membangun aplikasi Siskeudes, sis-

tem keuangan desa yang sederhana, 

�dak ruwet dan mudah diawasi agar 

proses pembangunan desa lebih 

akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 

Tahun 2014.     

Di tahun 2018 ini, terdapat beberapa 

event internasional yang diselenggara-

26 

lempar-lemparan benda tumpul, nada-

nada peyora�f, maupun perselisihan 

yang berlanjut ke meja hijau. Yang ada 

hanyalah lempar-lemparan senyum, 

saling puji pemain lawan yang melakukan 

kesalahan, nada-nada indah alat musik 

rekaan diringi perkusi, maupun olah 

vokal merdu para supporter dan pekik 

kegigihan para pemain. Hal ini 

menunjukkan kematangan dalam berfikir 

dan bersikap, semoga semangat dan nilai 

posi�f ini dapat menginspirasi oknum-

oknum supporter olahraga di tanah air 

untuk semakin berbenah ke arah yang 

lebih baik. 

Sang Juara dari masing-masin cabang 

perlombaan olahraga adalah : 

Lomba Volley 

Juara 1 Bidang APD 

Juara 2 Bidang AN 

Juara 3 Bagian Tata Usaha 

Lomba Bulutangkis 

Juara 1 Bidang AN 

Juara 2 Bidang APD 

Juara 3 Bidang Inves�gasi 

Lomba Tenis Lapangan 

Juara 1 Bidang AN 

Juara 2 Bidang APD 

Juara 3 Bidang IPP 

Lomba Tenis Meja 

Juara 1 Bidang AN 

Juara 2 Bidang IPP 

Juara 3 Bagian Tata Usaha 

Lomba Senam 

Juara 1 Bidang Inves�gasi 

Juara 2 Bidang P3A 

Juara 3 Bagian IPP 

Selamat kepada para juara dan terima 

kasih atas dukungan par�sipasi semua 

pegawai, semoga lomba olahraga tahun 

ini memberi nuansa kegembiraan bagi 

kita semua. Yang masih belum beruntung 

menjadi juara 1 dapat mencoba lagi 

tahun depan, karena selagi hayat masih 

dikandung badan, perlombaan olahraga 

akan selalu ada.. Dulu, lagi, dan 

seterusnya... 

- vic_RI  
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mor 192 Tahun 2014, Pemerintahan 

Jokowi-Jusuf Kalla lebih meneguhkan 

peran BPKP sebagai pengawas intern 

pemerintah yang bertanggung jawab 

kepada Presiden dalam makna baru, 

yang mengawal akuntabilitas pengel-

olaan keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional.   

Mengingat peran yang sangat strate-

gis tersebut, BPKP saat ini dipercaya 

pemerintah menjadi ujung tombak di 

bidang pengawasan intern. Namun 

demikian, di sisi lain, peran strategis 

tersebut membawa konsekuensi pada 

tuntutan dedikasi yang �nggi serta 

peningkatan profesionalisme untuk 

menjalankan misi tersebut dengan 

baik. Karena itu, usia 35 tahun meru-

pakan usia yang semakin matang bagi 

BPKP untuk dapat mengaktualisasikan 

diri, memberi makna yang berar� 

bagi pencapaian kesejahteraan ke-

hidupan masyarakat sebagai tujuan 

utama yang telah ditetapkan oleh 

para pendiri negeri ini. 

Era baru BPKP ditandai dengan terbit-

nya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah atau SPIP. Selain sebagai 

auditor intern pemerintah, BPKP ber-

peran khusus sebagai pembina SPIP di 

lingkungan kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah. Dalam kurun 

waktu 10 tahun ini, memang telah 

cukup banyak yang dilakukan BPKP 

dalam penyelenggaraan SPIP baik se-

bagai pembina SPIP maupun penye-

lenggara SPIP. Sampai dengan saat 

ini, jumlah kementerian/lembaga/ 

pemerintah daerah yang telah men-

capai maturitas SPIP level 2 dan lebih 

�nggi adalah 54,29%. Namun 

demikian, sungguh kita masih harus 

bekerja keras untuk dapat memenuhi 

target yang diamanatkan dalam 

RPJMN 2015-2019 yaitu maturitas 

SPIP level 3 pada 85% K/L dan Pemda.   

Keberhasilan penyelenggaraan SPIP 

juga sangat ditentukan oleh efek�vi-

tas tugas dan fungsi Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). Bapak Presiden menaruh per-

ha�an khusus kepada peran BPKP 

dalam peningkatan kapabilitas APIP, 

sehingga dalam RPJMN 2015-2019 

juga ditargetkan kapabilitas APIP level 

3 pada 85% K/L dan Pemda. Berdasar-

kan data terakhir, jumlah kementeri-

an/lembaga/ pemerintah daerah yang 

kapabilitas APIP-nya telah mencapai 

level 2 dan lebih �nggi sebanyak 

78,34%.  

Patut kita akui bahwa capaian terse-

but masih jauh di bawah target yang 
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T iap tahun kita pas� merayakan Hari 

Ulang Tahun BPKP. Dengan tema yang 

sudah ditentukan oleh BPKP Pusat di Ja-

karta, kita di daerah sebagai kantor per-

wakilan sibuk merancang berbagai 

macam kegiatan yang bertujuan untuk 

menggalang kebersamaan dan me-

meriahkan perayaan HUT BPKP. 

Tahun ini BPKP genap berusia 35 tahun, 

karena jatuh di bulan Ramadhan, maka 

perayaan ulang tahun sudah dimulai sejak 

bulan maret. Seper� biasa, pani�a yang 

dibentuk mulai sibuk merancang kegiatan 

dan mengatur jadwal kegiatan supaya 

semua berjalan lancar. 

Banyak faktor yang mendukung lancar 

�daknya suatu kegiatan berjalan, teruta-

ma bila kegiatan tersebut adalah kegiatan 

non formal tetapi harus dilakukan. Kita 

lihat satu-satu yuk.. 

1. Dukungan dana. 

Untuk kegiatan non formal dalam sua-

tu organisasi tentunya �dak mempu-

nyai anggaran. Padahal dukungan da-

na adalah hal yang paling utama un-

tuk terselenggaranya suatu kegiatan, 

dan dalam hal ini solusi yang diambil 

untuk mencari sumber dana menjadi 

kesepakatan yang paling �dak 

disukai. 

2. Jenis kegiatan. 

Kegiatan yang berulang �ap tahun 

membawa kejenuhan sendiri bagi se-

bagian calon peserta. Kegiatan dan 

peserta yang sama �ap tahun 

memungkinkan adanya pemenang 

yang sama, tentunya menjadi kondisi 

yang �dak menyenangkan bagi peseta 

lainnya. 

Membuat suatu kegiatan yang 

memuaskan semua pihak memang 

�dak mungkin, apalagi pani�a diben-

tuk dan diberi waktu yang cukup sing-

kat untuk membuatnya. Bagaimana 
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T idak ada salahnya kita mengulas 

kembali apa yang disampaikan 

oleh kepala BPKP Ardan Adiperdana 

dalam rangka memperinga� Ulang 

Tahun BPKP ke 35 ini. Membaca da-

lam kondisi santai akan berbeda 

dengan saat kita dengarkan di lapan-

gan saat teriknya matahari yang 

cukup menyengat membuat kita sulit 

berkonsentrasi menyimaknya. Banyak 

hal menarik yang disampaikan dalam 

sambutannya untuk kita pakai sebagai 

introspeksi diri. 

Peringatan Ulang Tahun BPKP tahun 

ini, merupakan momentum yang 

strategis dilihat dari perjalanan pan-

jang BPKP selama 35 tahun mengawal 

akuntabilitas keuangan dan pem-

bangunan, dan sebagai Pembina Sis-

tem Pengendalian Intern Pemerintah.  

Apabila kita flash back sejenak, kita 

dapat memahami bagaimana BPKP 

selalu berupaya melakukan perbaikan 

yang berkelanjutan untuk mem-

berikan kontribusi yang nyata bagi 

Indonesia. BPKP telah beberapa kali 

melakukan reposisi dan revitalisasi 

fungsi dan perannya. Pada periode 

2001 hingga 2014, pendekatan 

pengawasan yang dilakukan BPKP ju-

ga menekankan pada aspek preven�f 

dan pembinaan bersamaan dengan 

aspek audit seper� tahun-tahun sebe-

lumnya. Terakhir, dengan Perpres No-
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membuat kegiatan yang menarik sebagi-

an besar pegawai merupakan tantangan 

tersendiri yang sering �dak terjawab. 

3.   Sumber Daya Manusia. 

 Pani�a. 

Pani�a yang dibentuk harus ekstra 

tenaga dan pikiran untuk merancang 

kegiatan yang hemat, menarik dan 

dapat diterima pegawai. Tidak mudah 

mencari orang-orang yang mau dan 

bisa meluangkan waktu di tengah-

tengah kesibukannya mengejar dead-

line laporan. Semua harus bisa dil-

akukan dengan seimbang. 

 Peserta. 

Kegiatan �dak akan sukses bila �dak 

ada peserta. Kejenuhan peserta juga 

menjadi kendala utama untuk 

kesuksesan suatu kegiatan. Ke�-

daktertarikan atas kegiatan berdam-

pak terhadap menurunnya jumlah 

supporter, sehingga seakan-akan pe-

serta berjuang sendiri tanpa 

dukungan bahkan merasa terpaksa. 

Tujuan kegiatan yang diharapkan pun 

�dak tercapai dan mengecewakan. 

 Pimpinan. 

Dukungan pimpinan sangat diharap-

kan oleh pani�a dan peserta. Infor-

masi dan komunikasi yang baik dari 

pimpinan terhadap semua pegawai 

tentang bebagai hal yang menyangkut 

kegiatan ulang tahun tentu akan 

membawa dampak suasana lebih 

kondusif dan supor�f. 

5. Penilaian. 

Membuat tata cara penilaian supaya ju-

jur dan seimbang juga menjadi hal yang 

cukup sulit bagi pani�a. Apapun tata 

cara penilaian yang sudah dirancang 

pada akhirnya semua kembali pada in-

tegritas juri masing-masing.  

6. Komitmen. 

Komitmen dari dulu hanya merupakan 

kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit 

untuk dilakukan, dan baik jajaran pimpi-

nan dan pegawai harus mempunyai 

komitmen yang sama untuk suksesnya 

acara HUT BPKP tersebut. 

Dengan melihat faktor di atas, banyak cata-

tan untuk pelaksanaan tahun yang akan da-

tang. Selama ini agenda yang dilakukan pani-

�a hanyalah persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan kegiatan, rasanya belum pernah 

ada agenda evaluasi pelaksanaan HUT. Di 

sini diperlukan kejujuran pani�a untuk 

mengakui sejauh mana kesuksesan acara 

yang menjadi tanggung jawabnya, apa ham-

batan-hambatannya, sehingga bisa menjadi 

bahan per�mbangan untuk kepani�an tahun

-tahun berikutnya. 
 

Terlepas sukses �daknya acara HUT tahun 

ini, yang jelas perayaan HUT BPKP tetap 

harus terselenggara se�ap tahunnya, �nggal 

bagaimana pimpinan dan pani�a yang 

dibentuk membuat acara HUT selalu 

menarik dari tahun ke tahun. 

Selamat Ulang Tahun BPKP, semoga semakin 

JAYA! 
-Nik 
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Utama 
 
1.  35 Tahun Usiamu... BPKP Jaya 
 
 
HUT 35 BPKP 

6. Hujan Salju Membuka Rangkaian 

Acara Peringatan Ulang Tahun BPKP 

ke 35 

8. Guyub Rukun di Tepian Pantai Drini 

yang Eksotis 

11. Tunjukkan Aksimu 

13. Bukan Hanya Olah Raga 

17   Lagi.. Lagi... Dan Lagi... 

21. Di Sini Sibuk, Di Sana Sibuk, Di Mana-

mana Ku Ikut Sibuk 

25. Olahraga Dulu, Olahraga Lagi, 

Olahraga Terus.. 

27. Ulang Tahun.. Antara Ya dan Tidak 

 
 
Ssstt.. tahukah kamu? 

D 
A 
F 
T 
A 
R  
 
I 
S 
I 

Selalu ada kejutan di setiap acara 

pembukaan rangkaian HUT BPKP. Kejutan 

luar biasa tahun ini adalah turunnya 

bergulung-gulung kertas dari atap gedung 

kantor bak hujan salju... 

Tahukah kami berapa banyak gulungan 

kertar yang diluncurkan dari atap gedung 

kantor tersebut. Panitia menyiapkan 

sedikitnya 300 gulung kertas struk kasir 

yang dipotong menjadi 2 #bayangkan 

repotnya panitia# karena  dari hasil uji 

coba yang telah dilakukan, jika kertas 

tidak dibagi 2, maka gulungan tidak terurai 

habis saat mendarat di tanah. Jadi ada 

600 gulungan kertas yang meluncur  dan membentuk sulur-sulur 

menghujani halaman depan kantor Perwakilan BPKP DIY. 

 

Kejutan lain  saat peresmian pembukaan 

HUT 35 BPKP di Perwakilan BPKP DIY adalah 

adanya formasi  membentuk tulisan  “35”  

sekaligus “DIY” oleh peserta upacara. Yang 

luar biasa dalam pembuatan formasi 

tersebut adalah formasinya dinamis/ 

bergerak, live, dan tanpa latihan dahulu.  

Tahukah kamu,  berapa jumlah peserta yang 

dibutuhkan dalam formasi tersebut?  

Keseluruhan formasi terbentuk dari 13 shap 

x 7 baris + 9 Ibu-ibu Dharma Wanita 

membentuk garis. Jadi formasi tersebut 

terbentuk atas pertisipasi 100 orang 

peserta upacara.  
SiRo 
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