
masa-masa dimana dia hidup dengan 

nyaman dan tenang. Bahasa gaulnya sih... 

gak bisa move on, gitu. Orang jenis ini 

biasanya tidak akan mudah menerima 

dengan gembira segala hal yang ditawarkan 

dari lingkungan barunya, walaupun itu 

terlihat asyik di mata orang lain. Jika 

kemudian ia ‘tercerahkan’, mungkin dia akan 

mulai bisa menerima perubahan tersebut 

dan menjalani hidupnya dengan lebih ringan. 

Nah, pencerahan ini bisa berasal dari orang 

di sekitarnya yang selalu menyemangati, 

atau dari dirinya sendiri yang legowo 

menerima takdirnya itu. Lain halnya jika ia 

menyerah, kemungkinannya hanya satu. 

Berhenti. Bisa jadi berhenti menjalani, bisa 

juga berhentinya semangat diri. Stuck. 

Buntu. 

Kemudian pilihan kedua, menjadi orang yang 

menyambut dengan riang perubahan 

tersebut. Dia menganggap hidup ini adalah 

tantangan dan pembelajaran.Tantangan atas 

A dalah hal yang sangat manusiawi, jika 

seseorang ingin terus berada di 

lingkungan yang nyaman baginya. Dan 

lingkungan nyaman itu biasanya adalah 

lingkungan yang dirasa telah familiar. Misal 

nih, singa yang terbiasa hidup di alam liar 

kemudian dibawa ke kebun binatang. Singa 

tersebut bisa merasa depresi dan stress jika 

dirinya tak bisa menyesuaikan dengan 

lingkungan barunya. Kecuali jika memang 

singa tersebut berjiwa singa rumahan loh ya, 

itu lain cerita, hehe... Apalagi manusia, yang 

hidupnya tentu jauh lebih dinamis daripada 

seekor singa. Wajar dan biasa jika manusia 

tak selalu berada dalam lingkungan yang 

nyaman baginya, dengan sebab yang 

berbeda, bisa jadi karena dirinya sendiri yang 

memang suka tantangan, atau terpaksa 

karena keadaan. 

Dalam menyikapi perubahan lingkungan, kita 

bisa memilih diantara dua hal. Satu, menjadi 

orang yang melankolis dan selalu terkenang 
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Walaupun saat polling dibagikan, kebanyakan 

pegawai tetap memilih bidangnya saat itu, 

namun penyegaran struktur oganisasi itu 

tetap diperlukan. Biar kantor kita tak seperti 

selokan yang airnya mampet, hehe.. 

Tentu saja setiap bidang ada suka dukanya 

masing-masing, walaupun ini sifatnya sangat 

subyektif. Seperti misalnya, bagi penulis, 

penugasan yang lebih banyak ‘jalan-jalan’nya 

terasa lebih menyenangkan, bisa melihat 

pemandangan selain tumpukan berkas. Tapi 

bagi orang yang tak suka panas, tentu tugas 

mengukur jalan (dalam arti sebenarnya) akan 

jadi sebuah tugas yang kurang mengasyikkan. 

Tapi tak ada salahnya menyimak tentang suka 

duka masing-masing bidang di artikel edisi ini 

kan. Siapa tahu dapat pencerahan #halah. 

 

Epilog 

Tidak akan ada langkah keseribu, jika tak 

diawali langkah pertama. Langkah pertama 

adalah momentum. Kesulitan biasanya akan 

terjadi pada langkah pertama, dan itu adalah 

wajar. Namun, saat kita berhasil melalui 

langkah pertama, maka apa yang kita 

lakukan akan lebih lancar. Sooo... jangan 

takut untuk menjalani perubahan dan 

beranilah menghadapi tantangan. Karena 

semuanya akan kembali ke diri kita, sikap 

mana yang akan kita pilih dalam menjalani 

setiap perubahan. Apakah kita akan memilih 

untuk menjalani sesuatu, yang mungkin 

sebetulnya ringan, dengan berat hati. 

Ataukah menjalani sesuatu yang berat 

dengan hati ringan? It’s up to you ^^ 

 
-nee- 

hal-hal yang baru, pembelajaran atas hal-hal 

yang tak pernah ia alami sebelumnya. Orang 

ini akan merasa ‘ya, inilah hidup’, harus 

dijalani, tak bisa tidak. Dia akan lebih ringan 

menjalani hari barunya, walaupun di mata 

orang lain terlihat sangat berat. 

Beruntunglah orang-orang ini, orang-orang 

yang tak melulu meratapi nasib hidupnya, 

dan berusaha untuk ‘keep moving’. 

Jika falsafah ‘keep moving’ ini sering 

dianalogikan dengan ikan yang bisa 

bertahan hidup di dalam ember berisi hiu 

(membayangkan, sebesar apa embernya 

bisa nampung ikan hiu, hihi..), ada analogi 

menarik tentang ‘buntu’. Air yang buntu 

atau mampet, biasanya menyebabkan 

penyakit. Misal: selokan mampet yang tak 

pernah dibersihkan, bisa jadi sumber bau, 

bahkan bisa jadi sarang nyamuk demam 

berdarah. Kalau dengan analogi ini, buntu-

stuck-diam-berhenti itu jelas tidak baik bagi 

kesehatan jiwa dan raga. Jadi kita harus 

senantiasa bergerak dinamis, biar (katanya) 

hidup menjadi lebih hidup. 

Ngomong-ngomong tentang perubahan, 

tentu saja begitu banyak hal dinamis yang 

terjadi di kantor tercinta kita ini. ‘Bergerak’ 

adalah hal yang sangat lumrah, sangat biasa, 

dan akan dialami oleh setiap pegawai. Ya! Ini 

tentang Rolling pegawai. Bukan dari 

perwakilan ke perwakilan, namun hanya dari 

bidang ke bidang yang lain. Rolling ini 

biasanya dilakukan di awal tahun, untuk 

pegawai yang dirasa sudah cukup lama 

berada di bidang masing-masing. Biasanya 3 

tahun sekali, setiap pegawai akan berpindah 

bidang, kecuali jika ada hal-hal khusus. 

2 



3 

Begitu pula dengan 

kantor kita, meskipun 

core bussines BPKP 

adalah pengawasan, 

maka peran ketatausa-

haan tidak boleh dike-

sampingkan. 

Pegawai Tata Usaha di Perwakilan BPKP 

D. I. Yogyakarta kurang dari 35% dari 

total keseluruhan pegawai. Angka yang 

tidak terlalu fantastis, tetapi diharapkan 

memiliki fungsi yang maksimal untuk 

mendukung kelancaran dan tercapainya  

tujuan utama kantor. Sebagai unit pen-

dukung, tata usaha menjalankan be-

berapa fungsi, mulai dari administrasi 

umum, kepegawaian, dan keuangan.  

Unit teknis di bidang tidak akan dapat 

berjalan tanpa adanya dukungan dari 

tata usaha, misalnya bidang teknis didu-

kung oleh satu orang sekretaris yang 

S ayur tanpa garam, 

kita semua paham 

maksud peribahasa 

ini, apa jadinya jika 

makanan dimasak 

tanpa menggunakan 

garam? Akan hambar rasanya. Banyak 

keadaan atau istilah yang sering dikaitkan 

dengan peribahasa tersebut, seperti contoh 

ada ungkapan “hidup tanpa cinta bagaikan 

sayur tanpa garam”, bagaimana bisa? Tentu 

saja bisa. Dengan cinta kita bisa belajar 

saling menghargai, menghormati, belajar 

menyelesaikan masalah, melatih kesabaran, 

dan dengan cinta hidup akan penuh warna 

baik itu suka maupun duka. 

Peribahasa tersebut juga cocok untuk meng-

gambarkan bagian pendukung dari suatu 

organisasi, tak lain tak bukan yaitu Keta-

tausahaan. Apakah suatu kantor dapat ber-

jalan tanpa adanya tata usaha? Jawabannya 

bisa, namun akan terjadi kekacauan di sana. 

Bagian TU 
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bertugas mengadministrasikan surat tugas 

dan pengajuan uang perjalanan dinas. Selain 

itu sekretaris bidang juga mengadministrasi-

kan surat-menyurat dan pelaporan. 

Berkaitan dengan administrasi SDM terdapat 

subbag kepegawaian, semua database pega-

wai ada di unit tersebut mulai dari data pega-

wai, kepangkatan dan jabatan. Dengan du-

kungan dari subbag kepegawaian, pegawai 

tidak perlu repot mengurus kenaikan pangkat 

sendiri, semua sudah secara otomatis di-

jalankan.  

Kebersihan kantor, tersedianya sarana trans-

portasi, keamanan, dan fasilitas menjadi tang-

gungjawab subbag umum. Jika terjadi ma-

salah dengan fasilitas di kantor kita yang per-

tama kita hubungi tentu saja subbag umum. 

Tentu kita jarang yang menyadari bahwa seo-

rang petugas kebersihan rela datang lebih 

pagi dan pulang lambat agar kantor kita ber-

sih dan seluruh pegawai nyaman dalam 

bekerja. Petugas keamanan siap menjaga 

kantor kita siang dan malam.  

Urusan administrasi keuangan menjadi tang-

gungjawab subbag keuangan, mulai dari gaji/

tukin pegawai, pencairan perjalanan dinas, 

anggaran dan pelaporan keuangan. Bidang 

teknis tidak akan bisa menjalankan tugas 

tanpa dukungan dari subbag keuangan dalam 

hal pertanggungjawaban dan pencairan biaya 

perjalanan dinas.  

Dengan kondisi sekarang, muncul kekhawati-

ran, karena dalam kurun waktu yang cukup 

lama tidak ada regenerasi pegawai tata 

usaha, tidak ada rekruitmen pegawai khusus 

untuk formasi tata usaha. Setiap tahun pene-

rimaan CPNS hanya fokus untuk jabatan fung-

sional auditor sehingga perlahan pegawai 

tata usaha akan habis. Untuk menjaga agar 

profesionalitas ketatausahaan tetap terjaga 

maka diperlukan rekruitmen pegawai baru 

dengan formasi khusus staf tata usaha.  

Pada beberapa tempat sudah mulai men-

coba regenerasi yaitu dengan menempatkan 

PFA untuk ditugaskan pada bagian tata 

usaha, namun sepertinya bukanlah solusi 

yang tepat, jarang sekali PFA yang mau 

menerima tugas itu. Penolakan tersebut 

bukanlah tanpa alasan, seorang PFA harus 

memenuhi pencapaian angka kredit, sean-

dainya menjadi staf tata usaha maka angka 

kredit akan macet. Di samping itu pada be-

berapa orang masih berpandangan bahwa 

staf tata usaha merupakan “pendukung” 

yang selalu dinomorduakan.  

Kursi pimpinan di kantor kita saat ini mayo-

ritas diduduki oleh PFA, meskipun pada be-

berapa tempat pegawai tata usaha yang 

berprestasi sudah mulai ada yang dipromosi-

kan. Untuk itu perlu adanya terobosan untuk 

meningkatkan gengsi ketatausahaan, seperti 

jenjang karir dan jabatan sehingga dapat 

menjadi daya tarik di bidang ketatausahaan. 

Mengingat pentingnya peran tata usaha 

maka perlu difikirkan pemenuhan para pe-

nerus fungsional umum untuk menjaga ke-

stabilan organisasi. 

Sayur dengan garam tentu lebih nik-

mat………….. tentu Iya ^__^  

-Ambi 
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R umus April –Oktober dan Oktober –

April. Pada masanya dalil itu pernah 

berjaya. Sejenak kita melayang nostalgia 

ke masa sekolah dulu, kalo merasa 

generasi  80an pasti dalil itu pernah 

menjadi bagian dari hidup kita. April –

Oktober dan Oktober –April adalah 

periode musim yang ada di Indonesia, 

yang pada saat itu saya merasa butuh 

energi untuk menghafal  agar tidak terbalik 

saat menjawab pertanyaan.  April –

Oktober periode musim kemarau dan 

Oktober-April periode musim penghujan. 

Begitu juga untuk wadyobolo IPP punya 

periode penugasan yang katanya sudah di 

luar kepala, kenapa katanya karena penulis 

pendatang baru di IPP. 

Periode triwulan III dari bulan Juli sampai 

September sudah lewat, trus sudah 

ngapaian aja kita??? 

Diawal bulan Juli dibuka dengan 

monitoring dan evaluasi pengawasan 

program dan kegiatan prioritas nasional 

(B06), lanjut audit operasional atas 

pengelolaan pertanggungjawaban dana 

penguatan kelembagaan (DPK) dan satu 

lagi penugasan yang umurnya paling tua 

mungkin yaitu reviu laporan keuangan 

Kementerian dan Lembaga. 

Masuk bulan Agustus, bisa dibilang 

penugasan baru yaitu evaluasi lintas sektor 

kepariwisataan yang kata timnya berupa 

jalan-jalan dari biro perjalanan satu ke biro 

perjalanan lain sayangnya bukan buat 

pesen tiket tour melainkan collecting data, 

sabar ya! Lanjut kompilasi laporan 

pemetaan atas pengolahan dana transfer 

ke daerah bidang pendidikan, menjelang 

akhir Agustus dilaksanakan audit kinerja 

aksesbilitas masyarakat miskin terhadap 

kegiatan ekonomi produktif melalui KUBE, 

dan ditutup dengan penugasan khusus 

reviu tata kelola proyek pembangunan 

infrastruktur sarana dan prasarana kereta 

Bidang IPP 
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api double track Jawa Selatan yang 

merupakan pengawalan program nawacita 

Presiden Joko Widodo. 

Akhir triwulan III bulan September, lebih 

banyak diisi dengan kegiatan bimtek dan 

nara sumber antara lain pemetaan risiko 

dan rencana tindak pengendalian pada 

Polda D.I. Yogyakarta dan nara sumber 

bagi kepala sekretariat dan staf sekretariat 

panitia pengawas pemilihan kecamatan se

-kota Yogyakarta. 

Selesai menuntaskan triwulan III, 

wadyobolo IPP nggak bisa langsung 

istirahat karena penugasan triwulan IV 

sudah harus segera dieksekusi, sampai 

tulisan ini dibuat ada 2 penugasan yang 

sedang berlangsung: bimbingan dan 

konsultasi pengadaan jasa konstruksi 

Lapas, serem lhoh kerja di Lapas kebetulan 

penulis masuk tim ini ada suasana 

berbeda kerja di dalam (meminjam istilah 

para pegawai lapas Wonosari) walaupun 

penugasan biasa tapi rasa istimewa dan 

satu lagi evaluasi atas program 

pengembangan ekspor nasional tahun 

2015, penugasan ini juga keren karena jadi 

tambah gaul dengan para pengusaha 

(baca: UKM yang penting pengusaha). 

Ngintip sedikit rencana penugasan bidang 

IPP sampai dengan bulan Desember 2016 

Bulan Oktober: 

 Evaluasi Program Pembanguanan 

Sektor Kelautan 

 Evaluasi ketahanan pangan triwulan 

III 

 Pengawasan program lintas sektoral 

peningkatan ekspor nasional 

 Evaluasi atas aksesbilitas pendidikan 

pada Kemendikbud 

 Evaluasi atas aksesbilitas Pendidikan 

Tinggi pada Kemenristek Dikti 

Bulan November: 

 Verifikasi Program Hibah Sanitasi 

Tahun 2016 pada Ditjen Cipta Karya PU

-PR 

Bulan Desember: 

 Au d i t  Op er a s io n al  P ro gr am 

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) 

 

Kerja..kerja...kerja... !!  harus siap STAMINA 

ya wadyobolo IPP, banyak makan yang 

bergizi, banyak istirahat (mana mungkin 

apalagi emak-emaknya kayak penulis curcol 

lagee).  Selain stamina kunci rahasia kerja 

bidang IPP itu koordinasi baik dalam tim 

maupun antar tim untuk yang satu ini luar 

biasa... bisa konfirmasi langsung ke person 

IPP. 

Sebelum kalimat terakhir... triwulan III ini 

bidang IPP melahirkan tiga alumnus Pak 

Chabib, Mas Bowo dan Pak Wid ... 

trimakasih dan penghargaan yang sebesar 

besarnya kepada beliau bertiga.. sukses 

selalu metiti tahapan selanjutnya.. hiks.. 

terharu T-T. 

Sudah dulu ya sebelum jatuh air mata... 

SEMANGAT TERUS WADYOBOLO IPP !!!!! 

 

-EkoN- 



7 

B idang APD………bidang yang jarang 

menang lomba itu ya???....Oh 

nooo…..mungkin itu yang diingat oleh se-

bagian pegawai. Tak kenal maka tak 

sayang…tak sayang maka tak cinta….so…

mari mengenal APD lebih dekat supaya 

timbul rasa sayang dan cinta dengan 

Bidang APD….gak lebay tooo!!! 

Sesuai namanya A…P….D……akuntabilitas 

pemerintah daerah….Bidang APD diberi 

amanah untuk mengawal pemerintah 

daerah dalam menyelenggarakan pemerin-

tahannya sehingga lebih akuntabel dan 

transparan dan akhirnya tercipta tata kel-

ola pemerintah yang baik dan pemerin-

tahan yang bersih…. good governance and 

clean goverment. Saat ini Bidang APD 

dipimpin oleh seorang Korwas yang su-

perrr….dan dalam pelaksanaan teknisnya 

beliau didampingi oleh bapak dan ibu dal-

nis yang keren-keren…. 

Layanan Bidang APD kepada pemda antara 

lain SIMDA, SISKEUDES, penyusunan LKPD, 

reviu LKPD, implementasi SPIP, penyusu-

nan LKjIP, reviu RKA, PBJ, pendampingan 

penyusunan action plan atas temuan BPK, 

penyusunan/reviu RPJMD dan konsultasi 

lainnya terkait dunia pemda. Selain itu 

Bidang APD juga menerima mandat dari 

BPKP pusat untuk melaksanakan penu-

gasan-penugasan antara lain penilaian 

maturitas SPIP, monev DAK ,evaluasi dana 

desa, evaluasi LKjIP dan evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

(EKPPD)…. banyak bingits yaaa… 

 

Jadi kalau di APD ituuuu: 

 Jarang mengaudit…. naahhh cocok kan 

untuk teman-teman yang sudah bosan 

mengaudit. 

 Penugasan banyak…. gak usah risau 

angka kredit pasti ajeg…. angka tunai 

juga otomatislahhhh…. tidak banyak 

tetapi cukup dan semoga berkah. 

 Otak akan selalu terasah….karena ha-

rus selalu belajar dan mengupdate 

Bidang APD 
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ilmu pengetahuan sesuai permintaan 

mitra kerja. 

 Dalnis-dalnisnya super keren…lincah…. 

baik hati… dan penuh pengertian. 

 Suasana fun dikelilingi oleh anak-anak 

muda yang baik hati…. bakalan kebawa 

muda dech. 

 Akan bertambah teman khususnya 

teman-teman pemda karena penu-

gasan yang dilaksanakan pada umum-

nya consulting. 

 Ajang kawah candradimuka untuk bela-

jar dan langsung mempraktikkan inter-

personal skill dalam  me-ngajar dan 

memberikan konsultasi. 

 Harus bisa berimprovisasi dalam pelak-

sanaan tugas dan menyusun la-

poran…..he..he…he…. karena seringkali 

tidak ada pedoman atau template la-

poran yang sudah ditetapkan. 

 Bagi yang hobi kuliner…jangan kha-

watir…. banyak teman di Bidang APD 

yang jago masak dan me-nyediakan 

berbagai jenis masakan…. sudah ter-

bukti kan…warga Bidang APD 

sekarang…subur…subur…dan sehat… 

sehat lhooo 

 

Naaahhh…. banyakan enaknya kan di 

Bidang APD….. makanya…. jadikan Bidang 

APD sebagai pilihan rolling…. kami tunggu 

dengan sambutan hangat dan senyum ber-

sahabat…..VOTE APD…. 
-Ans 

 

 
The Great Father 
 
Father  : ”I have a bride for you,  
    marry her” 
Son  : “No, I want choose my own  
    bride” 
Father : “But this girl is very special,  
    she was the daugther of Bill  
    Gates” 
Son  : “Well..., in this case I would  
    say yes.” 
 
Furthermore, the father approaches 
Biil Gates 
 
Father : “I have a husband for your  
    daughter” 
Bill Gates: “But my daughter is too  
    young to be married!” 
Father  : “This young man is a vice- 
    president of the world bank” 
Bill Gates: “Hmm... in this case I will  
    say Ok.” 
 
Finally, the father goes to see the 
president of the World Bank 
 
Father : “I have a young man to be  
    the vice president of the  
    World Bank” 
President : “But I do not need a vice  
    president!” 
Father : “But he is the son Bill Gates” 
President : “Really, in this case I  
    would say Ok.”  
  -rs- 
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Bidang AN 

“Disini tempat cari senang, salah 

tempat kalau kau cari uang, disini 

orang-orang penuh kreativitas 

tempat orang-orang yang terbaik. 

kerja ? Kerja ? Ayo kita kerja...!” 

 

Lagu dari band Slank itu 

berkumandang dibawakan oleh para 

punggawa Akuntan Negara (AN) 

dengan semangat saat acara HUT BPKP 

ke 33, merupakan cermin diri bagi 

setiap insan BPKP DIY, tak terkecuali 

bagi Bidang AN itu sendiri. 

Di rolling ke Bidang AN? Dont worry be 

happy! Slogannya saja keren, BLANG-

KON ingkang artosipun Bala Linuwih 

Akuntan Negara Guyup Krida ‘Omahe’ 

Ngayogyokarto. Saat memasuki relung 

bidang AN lebih dalam, kita akan ter-

hanyut dalam sejumlah kelebihan 

(ratusan? lebiiih!). Misalnya bagi pega-

wai yang belum meraih gelar akuntan 

beregister negara pun, bukan hil yang 

mustahal akan disebut Pegawai Akun-

tan Negara. Bidang AN sendiri menem-

pati posisi yang cukup tinggi di BPKP 

DIY yaitu di lantai 3. Dengan demikian 

sangat cocok bagi yang menjalani pro-

gram diet, hobi olahraga, maupun se-

bagai latihan keberanian bagi yang 

phobia ketinggian.  

 

Menjadi bala Bidang AN kita akan 

disuguhin dengan menu penugasan 

yang lezat, crunchy dan pastinya 

‘bergizi’, baik yang berupa assurance 

maupun consulting, antara lain : 

 Evaluasi Kinerja PDAM/BUMD/
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RSUD,  

 Evaluasi Sistem Pengendalan Intern 

BUMD, 

 Evaluasi SKAI BPD, 

 Reviu Program Ketahanan Pangan,  

 Reviu Lapkeu BLUD, 

 Reviu Lap Verifikasi Hibah Air 

Minum, 

 Bimtek RBA/RSB/SPM/Tata kelola 

BLUD, 

 Good Corporate Governance (GCG), 

maupun yang berkaitan dengan 

implementasi sistem teknologi informasi 

SIA PDAM dan SIA BLUD, dan lain seba-

gainya. Cukup menarik bukan? 

Ritme penugasan pun tidak terbilang 

Waspada (walau sedikit pasti ada) na-

mun Selada (selalu ada). Bidang AN ma-

sih sangat membutuhkan ibu-bapak 

sekalian, tua muda, pendiam periang, 

pemarah penyabar semua diterima den-

gan hangat. Yang penting berkomitmen 

dalam berkarya, menciptakan suasana 

yang nyaman dan hati yang gembira. 

Home is where the heart is. 

Dalam Bidang AN rasa kebersamaan, 

solidaritas, kekeluargaan sangat 

dijunjung tinggi, bahkan sudah menjadi 

tradisi. Acapkali diadakan acara outing 

bersama, family gathering bidang, pem-

bentukan dana sosial bidang bagi pega-

wai dan keluarga yang sakit, meninggal 

dunia ataupun bersalin. Yang tak kalah 

menarik tiap ada pegawai yang berulang 

tahun, maka akan dianugerahi ‘kue tart’ 

dengan penuh kreasi sesuai kegemaran 

pegawai tersebut. Misalnya berbentuk 

kucing atau properti. Jadi apapun kege-

maran anda, AN lah bidang nya. 

Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. 

Itulah yang membuat hidup menjadi 

seimbang dan berwarna. Kekurangan 

bidang AN adalah tidak semua kelebihan 

yang disebutkan tadi, akan dianggap 

sebagai kelebihan bagi tiap-tiap individu. 

Karena itu menyangkut persepsi dan 

kebutuhan masing-masing. Selain itu, 

penugasan-penugasan Bidang AN jumlah 

hari penugasannya sudah ditentukan 

rendal, sehingga deadline penugasan 

sangat ketat. 

Jadi gimana nih enaknya?? Tak perlu 

gusar, cukup tulis bidang AN saat survei 

rolling bidang, lalu amati apa yang akan 

terjadi. Ituuu..!! 

-Vic 
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W aktu cepat berlalu, tak terasa hampir dua 

tahun mendapat SK kepala perwakilan 

untuk mendukung kinerja bidang investigasi. 

Pertama membuka pintu bidang investigasi di 

lantai 3, kesannya serem banget … memba-

yangkan pak korwas waktu itu yang kesannya 

serius dan galak, nengok kanan … bapak-

bapak, nengok kiri … aduh suaranya gede-gede 

serius, menuju ke tengah … akhirnya ketemu 

juga yang cantik-cantik … aman. 

Hari itu juga ditemukan … bidang investigasi 

gak serem kok … meski banyak bapak-bapak 

yang bersuara besar dan berkumis … ternyata 

mereka ramah dan suka bercanda … terutama 

yang paling menyenangkan banyak yang suka 

makan jadi serasa masuk di lingkungan yang 

aman, nyaman dan kenyang (kalau ibu-ibu 

banyak yang gak suka makan). 

Tugas pertama “belajar”, tentu saja audit in-

vestigasi, audit perhitungan kerugian keuangan 

Negara, audit klaim, evaluasi hambatan ke-

uangan dan pembangunan, fraud control plan, 

dan lain-lain menjadi hal baru yang tidak per-

nah kita lakukan dibidang lain, sehingga belajar 

menjadi tugas pertama dan utama di bidang 

investigasi. 

Mengapa banyak yang tidak suka di bidang 

ini ? Dari hasil  polling yang dilakukan secara 

cepat dan cermat didapat kesimpulan bahwa 

tugas terberat dibidang investigasi adalah 

kewajiban menjadi pemberi keterangan ahli 

dari penugasan audit yang sudah kita laku-

kan. Tidak semua auditor ahli merasa siap 

untuk menjadi pemberi keterangan ahli, 

mungkin untuk materi dari hasil audit kita 

dan juga teori-teori yang mendukung penu-

gasan sudah bukan beban lagi karena men-

jadi bagian dari kompetensi kita, keahlian 

dalam menyampaikan keterangan dalam si-

dang maksudnya cara berkomunikasi juga 

masih dapat kita pelajari, tetapi ketetapan 

hati supaya menjadi pemberi keterangan ahli 

yang baik membutuhkan kekuatan tekad dan 

pengalaman supaya tidak grogi dan sidang 

berjalan lancar dimana tidak terjadi risiko 

kesalahpahaman dalam menyampaikan hasil 

audit kita, mengingat apa yang kita sampai-

kan dalam sidang menjadi salah satu pertim-

bangan untuk menentukan nasib seorang 

tersangka  (serem kan?...), ini yang mungkin 

perlu waktu untuk mempersiapkan hati 

masing-masing auditor. 

Bidang INV 
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Tapi jangan salah, sudah banyak dari teman-

teman kita yang berhasil dengan baik men-

jadi pemberi keterangan ahli. Banyak tips 

dan trik yang bisa di pelajari dari teman-

teman yang sudah berhasil sehingga se-

benarnya tidak perlu lagi penugasan ini men-

jadi hal yang ditakuti, tetapi harusnya bisa 

berubah menjadi suatu tantangan bagi te-

man-teman auditor ahli. Seberapa siap kita 

mempertanggungjawabkan hasil penugasan 

kita? 

Mengapa banyak PPM dilakukan oleh ang-

gota bidang investigasi? Pertama karena 

setiap kesimpulan dari penugasan di bidang 

harus selalu kita bahas bersama (ekspose 

intern) untuk mendapatkan kesimpulan yang 

benar-benar memadai sehingga cukup untuk 

menjadi salah satu alat bukti dipersidangan. 

Kedua menjadi tempat belajar yang efektif 

karena dipandu langsung oleh teman-teman 

yang sudah punya lebih banyak pengalaman 

di bidang investigasi. Ketiga adanya ekspose 

(ekstern) yang perlu dilakukan oleh aparat 

penegak hukum atas permintaan mereka 

terhadap kasus yang memerlukan bantuan 

dari kita. Belum lagi sharing yang harus dila-

kukan oleh teman-teman yang sudah pulang 

dari diklat dan evaluasi atas penugasan 

bidang yang rutin dilakukan oleh Pak Kor-

was. 

Hampir dua tahun di bidang investigasi, baik 

penugasan audit investigasi maupun audit 

penghitungan kerugian keuangan negara 

sudah pernah didapat. Dari pengalaman 

tersebut bisa disampaikan, bahwa untuk 

menjadi auditor yang lengkap dengan pen-

galaman, maka sebaiknya teman-teman 

fresh graduate ingin banyak belajar harus 

meminta ditempatkan dibidang ini. Disini 

kita benar-benar belajar bagaimana mem-

persiapkan penugasan dari mulai mem-

buat hipotesa hingga anggaran waktu yang 

diperlukan. Belajar melakukan observasi, 

konfirmasi, dan wawancara dengan tips 

dan triks dari penyidik. Mendapatkan dan 

mengevaluasi dokumen menjadi kertas 

kerja dan alat bukti yang diterima hukum. 

Yang secara garis besar disini kita belajar 

untuk melakukan praktek audit dengan 

baik. 

Ada juga penugasan yang paling menye-

nangkan di bidang investigasi, yaitu 

sosialisasi program anti korupsi yang ser-

ing kita kenal dengan singkatannya       

SOSPAK. Dalam penugasan ini kita serasa 

bersemangat bersama dengan audience 

untuk selalu berjuang membasmi korupsi 

dimanapun kita berada. Disini kita harus 

yakin bahwa kita bisa menjadi contoh dan 

ujung tombak dalam melawan para korup-

tor. Sehingga audience juga yakin bahwa 

BPKP memang organisasi yang punya in-

tegritas untuk selalu membasmi korupsi. 

Untuk itu teman-teman semua, menjadi 

bagian dari bidang investigasi bukan meru-

pakan hal yang menakutkan. Jadikanlah 

bidang ini menjadi lahan untuk belajar, 

belajar dan belajar juga belajar untuk ber-

integritas dalam perilaku kita sehari-hari. 

Salam investigasi dari kami untuk kalian 

semua.  
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Sub Bagian Program dan Pelaporan, dan 

sedikit Sub Bagian Kepegawaian. Mumet 

too…….. 

Kalau kita melihat tujuan secara formal, 

Bidang P3A khususnya jabatan Korwas   

memiliki tujuan untuk mendukung terlak-

sananya capaian kinerja unit Perwakilan 

BPKP melalui perencanaan dan pelaporan 

hasil pengawasan serta terlaksananya 

pengelolaan dan pembinaan Jabatan Fung-

sional Auditor (JFA) dan Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) secara efektif dan 

optimal sesuai dengan kebutuhan stake-

holders. Boleh dikatakan Bidang P3A 

memiliki beban berat namun strategis. 

Apalagi saat ini dituntut untuk bisa mem-

bawa kapabilitas APIP daerah menuju level 

3. Keren yaaa….. 

Sekarang mari kita lihat duka dan suka dulu 

ya berada di bidang P3A: 

Duka: 

B idang P3A?? Bidang apaan tuh?? Itulah 

pertanyaan pertama yang timbul di benak 

kita. Sebetulnya kalau kita mau menengok 

lebih dalam bidang tersebut, secara substansi 

tidak ada hal atau kegiatan baru seperti yang 

telah dilaksanakan oleh BPKP sebelumnya 

sebagai sebuah institusi. 

Bidang P3A akronimnya Bidang Program dan 

Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawa-

san Intern Pemerintah. Dipimpin oleh seorang 

Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan 

Fungsional Auditor yang disingkat Korwas. 

Korwas P3A,  dengan sosoknya boleh dikata-

kan tidak cukup tinggi dan besar namun baik 

hati…he…he….  

Jabatan Korwas  ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Koordinator Pengawasan di Lingkungan BPKP. 

Secara substansi, kegiatan bidang ini meru-

pakan penggabungan dari kegiatan yang da-

hulu dilaksanakan oleh sedikit Bidang APD, 

Bidang P3A 
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 Personil yang sangat terbatas secara kuan-

titas untuk melaksanakan kegiatan di in-

ternal dengan selalu menggunakan date 

line (laporan bulanan, triwulanan, Tepra, 

evaluasi PPM, SIM HP, PP 39, IT dan Kehu-

masan) dengan 3 bos yang berbeda (Biro 

Perencanaan, Pusinfo, dan Bappenas). 

Jadi kalau tanggal 25 sd 10 jangan sampai 

tidak ada makanan di bidang, bisa tensi 

tinggi…ha…ha…. 

 Personil yang cukup terbatas secara kuan-

titas dan harus memiliki pengetahuan 

teknis multi disiplin di luar akuntansi dan 

audit untuk menilai kapabilitas dengan 

evaluasi, bimbingan teknis, narasumber 

pendidikan dan latihan serta rapat-rapat 

di 12 APIP daerah. Secara ideal, hal ini 

dapat dilaksanakan setelah tgl 10 sampai 

dengan 25, namun terkadang meleset 

juga. Untuk fungsi pembinaan keluar, 

Bidang P3A di bawah komando Kedepu-

tian PKD selaku rendalnya. 

 APIP yang ngeyel terhadap salah satu pa-

rameter penilaian yang masih debatable 

diantara asesor BPKP sendiri. Hal ini ban-

yak menyita energi walaupun sebetulnya 

hal ini cocok bagi kita-kita yang ingin 

melangsingkan tubuh dan memiliki ma-

salah darah rendah…hiks…hiks 

Pokoke dengan dengan formasi 2 Dalnis, 3 KT, 

dan 6 AT serta teman-teman pendukung dari 

TU yang kreatif selalu berdoa untuk tetap se-

hat dan jangan banyak cicilan utang agar kerja 

tetap gembira dan semangat. 

 

Suka: 

 Di Internal organisasi BPKP, dapat 

menambah pengalaman dan ilmu di luar 

ilmu akuntansi dan auditing yang sudah 

mengakar, karena mau tidak mau harus 

mengetahui dan mempraktekan ilmu  

manajemen perencanaan sebuah or-

ganisasi. 

 Terkait penugasan di eksternal or-

ganisasi selain harus belajar ilmu lain di 

luar akuntansi dan auditing juga harus 

belajar dan mempraktekan  interper-

sonal skill, hal ini ternyata efektif dalam 

rangka pembinaan BPKP untuk mening-

katkan kapabilitas APIP. 

 Menambah banyak teman di luar or-

ganisasi BPKP karena kegiatan BPKP 

banyak difokuskan pada pembinaan 

yang ternyata tanggapan mereka ber-

beda, menjadi lebih bersahabat, apabila 

dibandingkan dengan kedatangan BPKP 

sebagai seorang auditor, he..he… 

 Lhaa…. Ini yang paling penting. Bagi 

yang gemar “memamah biak”, Bidang 

P3A selalu memiliki banyak stok pendu-

kung masalah kepenuhan isi perut, 

berupa makanan kecil sampai makanan 

super berat apalagi ada personil yang 

berulang tahun….hmmm…makan…

makan 

Wahhh ternyata lebih banyak suka diband-

ing dukanya ya….makanya monggo jangan 

ragu-ragu untuk memilih saat rolling ke 

Bidang P3A…..kami tungguuu dengan 

senyum tulus kami!!!!!! 

 

-Ary 
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P olite singkatan dari Portal Layanan Informasi Teknologi. Polite adalah aplikasi yang dikem-

bangkan oleh BPKP yang bertujuan untuk memberikan jaminan kelancaran bagi pegawai 

( User ) pengguna PC, laptop, printer, IP phone, jaringan dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan teknologi komputer dan komunikasi. 

Polite diciptakan untuk menggantikan permintaan layanan/ bantuan tentang kendala yang ter-

jadi pada peralatan yang digunakan user yang semula dengan mencari petugas IT kantor/ Pra-

kom, mengisi Lembar Layanan TI, atau melalui telepon extension. Dengan aplikasi Polite user 

cukup memilih jenis layanan dan mengisi keluhan pada menu aplikasi. 

Singkat cerita,  alur layanan melalui aplikasi Polite adalah sebagai berikut : 

 

 Tampilan LOGIN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 User Name dan Password diisi seperti  

      Login ke warga.bpkp.go.id, lalu ENTER  

 

Service Desk 
(Korwas P3A) 

User 
(Pegawai) 

Tiket 
(Bukti) 

Agent 
(Prakom) 

User 
(Pegawai) 

Request Distribusi Layanan Closed 
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Kalo pernah Request, lihat dulu Show 
Open Requests. 
Nah kalo belum pernah, klik Ceate a 

new Request, terus di NEXT dech.....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai disini Request User 
selesai. 
Horee , kita bisa......  
Tunggu Respos berikutnya ya, 

cauww..  

Selamat mencoba... 

-Cuk 
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A wal bulan Oktober ini, kami     

mengawali pekerjaan dengan pe-

nugasan verifikasi atas laporan konsul-

tan terkait hibah APBN 2016 bagi 

masyarakan berpenghasilan rendah 

(MBR) agar mendapatkan akses air ber-

sih melalui pemasangan sambungan 

baru di PDAM Kabupaten Cilacap. Tek-

nisnya dengan melakukan pemeriksaan 

kesesuaian data antara realisasi pelak-

sanaan dengan data yang ada di baseline 

survey.  

Disela-sela pemeriksaan, terjadilah obro-

lan ringan di antara pegawai PDAM yang 

membicarakan mengenai target MBR 

2017, yang mendapat alokasi sebanyak 

1.750 SR. Seorang pegawai cabang men-

gutarakan dengan jumlah tersebut 

mereka rasa cukup berat, dibandingkan 

tahun ini yang hanya 1.200 SR (eligible). 

Namun, salah seorang pegawai pusat 

yang ikut dalam rombongan menimpali, 

bahwa saat ini PDAM Kantor Pusat se-

dang mengembangkan aplikasi, yang jika 

sudah selesai, akan mempermudah pe-

masangan sambungan baru. Jadi, ketika 

ada pemohon, cukup ditanyakan ID pe-

langgan tetangga rumahnya yang sudah 

pasang duluan. ID itu, kita masukkan ke 

aplikasi. Dari aplikasi dapat dilihat posisi 

rumah, berapa meter pipa yang diperlu-

kan, dan lain-lain. 

Dalam hati, saya kira ini Aplikasi SIA 

PDAM yang dikembangkan BPKP. Wah, 

bagus juga….Usut punya usut, dari situs 

www.pdamcilacap.co.id diperoleh infor-

masi bahwa PDAM Tirta Wijaya Kabu-

paten Cilacap mencoba membangun 

sebuah sistem informasi berbasis 

geografis atau yang disebut GIS 

(Geogrhaphic Information System). Den-

gan GIS, jaringan perpipaan dan posisi 

pelanggan yang dapat diakses dan 

dioperasikan oleh seluruh cabang yang 

ada dengan memanfaatkan infrastruktur 

Teknologi Informasi (TI) yang sudah ada. 

Dengan memanfaatkan infrastruktur 

yang ada dan penggunaan teknologi 

open source, PDAM Tirta Wijaya berhasil 

membuat terobosan dengan teknologi 

GIS melalui proses pendampingan dari 

T*** Solution yang telah dilaksanakan 

tanggal 14 Maret sampai dengan 6 april 

2016. 
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APA ITU GIS ?? 

Sistem Informasi Geografis (Bahasa Ing-

gris: Geographic Information System di-

singkat GIS) adalah sistem informasi 

khusus yang mengelola data yang memiliki 

informasi spasial (bereferensi keruangan). 

Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah 

sistem komputer yang memiliki kemam-

puan untuk membangun, menyimpan, 

menge-lola dan menampilkan informasi 

berefe-rensi geografis, misalnya data yang 

diidentifikasi menurut lokasinya, dalam 

sebuah database. Para praktisi juga mema-

sukkan orang yang membangun dan men-

goperasikannya dan data sebagai bagian 

dari sistem ini. 

Secara garis besar, data grafis dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: 

 Titik (point), biasanya digunakan un-

tuk mewakili objek kota, bangunan, 

kondisi lahan. 

 Garis (line), dapat dipakai untuk 

menggambarkan jalan, sungai, ja-

ringan atau saluran dan lain-lain. 

 Area (region atau polygon), digunakan 

untuk mewakili batas administrasi, 

penggunaan lahan, kemiringan lereng 

dan lain-lain.  

Sedangkan struktur data SIG ada dua 

macam yaitu vector dan raster. Pada struk-

tur data vector  posisi objek dicatat pada 

sistem koordinat. Sedangkan objek pada 

struktur data raste disimpan pada grid dua 

dimensi yaitu baris dan kolom. 

Mengembangkan GIS diawali dari input 

data. Data GIS dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu data grafis dan data atribut 

atau tabular. Data grafis adalah data yang 

menggambarkan bentuk atau kenampakan 

objek di permukaan bumi. Sedangkan data 

tabular adalah data deskriptif yang me-

nyatakan nilai dari data grafis tersebut. 

Dalam hal ini, dapat dimasukkan data pe-

langgan yang telah memasang/ menyalur 

PDAM. 

 

GIS PILIHAN TEPAT PDAM 

Core business PDAM yang berkaitan de-

ngan sistem jaringan perpipaan, sangat 

tepat ketika memilih mengembangkan 

aplikasi berbasis GIS ini. Pipa-pipa tersebut 

mengikuti kontur permukaan tanah, me-

nelusur pemukiman penduduk, menjelajah 

dataran yang tinggi dan rendah, serta 

menyebrangi sungai dan kanal-kanal kecil. 

Dengan GIS, pencitraan jaringan perpipaan 

tersebut dapat dengan mudah dianalisis. 

Bahkan, de-ngan thematic maps, dapat 

dibuat dalam tiga dimensi (3D). Thematic 

map merupakan aplikasi dalam GIS yang 

digunakan untuk membuat analisi data 

dengan pengaruh visualisasi, termasuk 

permukaan dalam bentuk grid, 3D Map, 

atau prism Map. 

Pemanfaatan GIS dapat menunjang core 

business perusahaan. Salah satunya, mem-

permudah dan mempercepat proses pen-

yambungan baru. Dengan aplikasi berbasis 

GIS, ketika ada permohonan sambungan 

baru, pemohon cukup memberitahu ID 

pelanggan tetangganya. Dengan ID terse-

but, aplikasi akan memproses sehingga 

akan nampak posisi rumah pemohon, jarak 

dari sambungan pipa terdekat, berapa 

pipa yang diperlukan, dan lain sebagainya. 
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ANALYSIS SWOT UNTUK BPKP 

GIS, mungkinkah dipakai oleh BPKP untuk 

mengembangkan SIA PDAM yang sudah 

ada? Ini tantangan bagi BPKP. Bayang-

kan, SIA dan billing system PDAM yang 

sudah ada, mencakup sisi akuntansi/ 

keuangan, dengan dikembangkan ber-

basis GIS, seperti uraian di atas, akan 

menjadi sangat komplit.  

Dan tentunya, hal ini akan sangat me-

manjakan PDAM selaku mitra kita. Me-

menuhi kebutuhan mereka….pas dengan 

PIONIR, O = Orientasi pengguna. We’re 

listening, we’re understanding, we’re 

BPKP.  

Oke, mari kita sedikit lakukan analisis 

SWOT. 

STRENGTHS 

BPKP telah memiliki SIA dan billing sys-

tem PDAM. Yang penulis ketahui, 

keduanya telah terintegrasi dalam ap-

likasi SIKOMPAK. Inilah salah satu kekua-

tan yang dimiliki BPKP. Sudah ada ap-

likasi yang telah teruji dan dipakai di be-

berapa PDAM. Selain itu, BPKP memiliki 

perwakilan yang tersebar di seluruh In-

donesia,  ada di 34 provinsi…. jang-

kauannya nasional. 

WEAKNESSES 

Namun demikian, untuk mengembang-

kan aplikasi SIKOMPAK ini sehingga ber-

basis GIS, diperlukan keahlian spesifik, 

yaitu geografi. BPKP belum memiliki ahli 

geografi. Sehingga ke depannya, perlu 

direncanakan penerimaan pegawai baru 

yang memiliki background teknik 

geografi. 

 

OPPORTUNITIES 

Data dari Deputi Akuntan Negara (DAN), 

baru ada 32 PDAM yang melakukan 

sosialisasi/ workshop dan 17 PDAM yang 

melakukan asistensi. Angka ini sangat 

kecil, yaitu hanya sekitar 9,59% 

(sosialisasi/ workshop) dan 4,40% dari 

total 386 PDAM di seluruh Indonesia. 

Inilah peluang yang masih sangat besar, 

pangsa pasar yang luas. 

THREATS 

Dalam setiap usaha tentu ada hambatan 

yang siap menghadang. Salah satunya 

“pesaing” dari perusahaan swasta. Dalam 

kasus PDAM Kabupaten Cilacap, mereka 

menggandeng T*** Solution. Merujuk 

situs mereka, jangkauan mereka pun 

sudah nasional. 

Semoga…..sedikit tulisan dari pengala-

man lapangan yang singkat ini, dapat 

bermanfaat untuk kita semua. TETAP 

SEMANGAT!! 
Referensi: 

Kinerja PDAM, 2015, BP2SPAM Kementerian PU 

danKesejahteraan Rakyat. 

http://www.bpkp.go.id/dan/konten/377/SIA-dan-

Billing-Sistem-PDAM.bpkp (diakses tanggal 10 Okto-

ber 2016) 

https://id.wikipedia.org/wiki/

Sistem_informasi_geografis(diakses tanggal 10 

Oktober 2016) 

http://www.pdamcilacap.co.id/Berita/aid/35

(diaksestanggal 10 Oktober 2016) 

http://www.t***-solution.com/(diakses tanggal 10 

Oktober 2016) 

http://ciezbalqis.blogspot.co.id/2013/02/istilah-

istilah-dalam-sistem-informasi.html (diakses tang-

gal 11 Oktober 2016) 

 

-Yasir Ashar- 
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S esuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pe-

merintah Daerah, setiap pemerintah 

daerah dapat mendirikan BUMD. BUMD telah 

diwajibkan menjalankan usahanya berdasar-

kan pripsip tata kelola yang baik, salah satu 

syaratnya adalah adanya penilaian kinerja. 

BUMD  jasa air minum dan jasa keuangan 

telah memiliki pedoman penilaian kinerja 

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, 

sedangkan BUMD dengan bidang usaha lain-

nya belum memiliki pedoman penilaian 

kinerja.  

Untuk mendukung pengawasan terhadap 

BUMD lainnya tersebut, BPKP menyusun pe-

doman evaluasi kinerja BUMD. Indikator 

kinerja yang digunakan dalam evaluasi kinerja 

BUMD lainnya ini terdiri dari empat aspek 

yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, 

aspek operasional, serta aspek SDM dan ad-

ministrasi. 

Metode Analitical  Hierarchy Process (AHP) 

untuk Pengalokasian Nilai Indikator Kinerja 

Pengalokasian nilai dalam evaluasi kinerja 

BUMD Lainnya yang dikembangkan oleh BPKP 

menggunakan metode AHP yaitu sebuah me-

tode yang biasa dipakai untuk mengambil 

keputusan dengan efektif atas persoalan yang 

komplek dengan cara menyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan 

dengan memecahkan persoalan tersebut ke 

dalam bagian-bagiannya, menata bagian atau 

variabel dalam suatu susunan hirarki, lalu 

memberi nilai numerik berdasarkan pertim-

bangan subyektif tentang pentingnya tiap 

variabel dan mensintesis berbagai pertim-

bangan ini untuk menetapkan variabel yang  

memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak 

untuk mempengaruhi hasil pada situasi terse-

but.  

Metode AHP dilakukan dengan langkah beri-

kut: 

 Menentukan pasangan aspek dan menen-

tukan nilai penting, dilakukan dengan 

menjaring pendapat dari para pemangku 

kepenting atas kinerja BUMD 

 Membuat matriks  perbandingan  pa-

sangan 

 Menghitung nilai masing-masing aspek 

 Estimasi rasio konsistensi 

 Kesimpulan 

 

Kerangka Indikator Penilaian Kinerja BUMD 

Lainnya 

Pengembangan indikator penilaian kinerja 

BUMD lainnya menggunakan pendekatan 

balanced scorecard yang meliputi empat 

aspek yaitu aspek keuangan, aspek pelanggan, 
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aspek operasional, serta aspek SDM dan administrasi de-

ngan total 28 indikator kinerja yang dijabarkan dalam ke-

rangka berikut: 

Implementasi Evaluasi Kinerja pada BUMD  Lainnya di 

Perwakilan BPKP DIY 

Pedoman penilain kinerja yang dikembangkan oleh BPKP 

diimplementasikan pada salah satu BUMD di wilayah DIY 

yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha 

Kabupaten Kulon Progo untuk tahun buku 2015. Selama ini 

Perumda Aneka Usaha  Kabupaten Kulon Progo belum per-

nah dilakukan penilaian kinerjanya, ini pertama kalinya 

dilakukan evaluasi kinerja dengan pedoman yang dikem-

bangkan oleh BPKP.   

Hasil penilaian kinerja telah dipaparkan kepada pihak 

manajemen Perumda Aneka Usaha Kulon Progo. Mana-

jemen Perumda Aneka Usaha mengakui bahwa hasil 

evaluasi kinerja menggambarkan kondisi saat ini. Saran 

yang diberikan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta juga telah 

sesuai dengan angan-angan manajemen bagaimana 

melangkah untuk memperbaiki kondisi saat ini.   

Critical Review untuk Penyempurnaan Pedoman Penilaian 

Kinerja BUMD Lainnya: 

 Indikator pencapaian target biaya penelitian dan 

pengembangan pada proses inovasi aspek operasional 

 BUMD tidak selalu melakukan 

penelitian maupun pengem-

bangan produk/ jasa setiap 

tahun sehingga jika 

pada tahun tersebut 

t idak melakukan 

p e n e l i t i a n  d a n 

pengembangan, nilai 

indikator tersebut 

minimal. Bisa saja 

BUMD tidak melakukan 

p e n e l i t i a n  d a n 

pengembangan karena 

pada tahun tersebut 

masih dalam tahap 

memperkenalkan atau 

memasarkan produk/

jasa yang lama. 

 I n d i k a t o r  p e n g g u n a a n 

teknologi informasi (TI) dalam 

penyediaan produk/jasa 

 Jika penggunaan TI untuk pe-

nyediaan produk/jasa lebih dari 

atau sama dengan 10%, diberi-

kan nilai maksimal 5.  Jika peru-

sahaan telah mencapai nilai 

maksimal, berarti tidak perlu 

saran perbaikan. Padahal masih 

banyak diperlukan pengem-

bangan TI untuk mendukung 

operasional kegiatan perusa-

haan, tidak cukup hanya 10% 

saja. 

 

-nis A 

Sumber: Pedoman evaluasi kinerja BUMD 

yang diterbitkan oleh Deputi Akuntan Ne-

gara  
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SK II, brand skincare bergengsi dengan 

bahan aktif pitera atau latinnya Sac-

charomycopsis ferment filtrate, siapa se 

yang tidak mengenalnya. Teman-teman 

pasti sudah pernah membaca reviewnya, 

atau bahkan sudah pernah mengguna-

kannya. 

Kenapa pitera sangat spesial? Itu kan 

cuma hasil fermentasi ragi?? ternyata 

hasil fermentasi ragi Saccharomyces 

punya banyak manfaat bagi kulit karena 

sifatnya yang skin-identical. Artinya, 

strukturnya sudah sesuai bagi kulit, bisa 

memperbaiki masalah kulit tanpa menim-

bulkan efek samping. Manfaatnya bisa 

mencerahkan kulit, mengurangi tanda 

penuaan, menghilangkan bekas jerawat, 

memperkecil pori, menghaluskan kulit, 

membuat kulit lembab dan kenyal. 

(Sebenernya saya mau praktik dulu 

sebelum membagi tips ini, tapi oleh 

Mbak Rosa suruh nulis dulu-red). Mari 

kita sambut DIY (do-it-Your Self) Sac-

charomyces Ferment Filtrate Toner ih 

belibet amat namanya sebut aja pitera 

KW. 

Siapkan 3 bahan utama :  

1. Ragi roti (merek Fermipan) 

2. Nasi putih 2 sendok makan 

3. Air setengah gelas 

Disarankan nasinya adalah nasi yang baru 

matang, bukan nasi yang sudah menginap 

di magic com nanti baunya amit amit. 

Nasinya didinginkan dulu, jangan panas-

panas karena nanti raginya mati dan ti-

dak bisa melakukan fermentasi. Airnya 

pun jangan air yang terlalu dingin atau 

panas harus sekitar 25 - 30 derajat cel-

sius (kurang lebih sama dengan suhu ru-

ang). 

Untuk melakukan fermentasi harus me-

makai wadah kaca, pokoknya jangan yang 

dari plastik ya... Semua peralatan harus 

steril. Setelah dicuci dengan sabun, ha-

rus direndam air panas supaya tidak ada 

bakteri yang mengganggu aktivitas ragi 

saat fermentasi. 

1. Masukkan nasinya ke air 

2. Masukkan 1 sendok teh ragi 

3. Aduk sampai rata 
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4. Tutup rapat mulut gelas dengan 

plastik yang diikat karet atau alu-

minium foil. Pastikan tidak ada 

udara masuk. 

5. Biarkan mengalami fermentasi se-

lama 3 jam. Selama fermentasi 

akan terbentuk gelembung-

gelembung udara kecil yang naik ke 

permukaan cairan, seperti gelem-

bung minuman soda. Itu adalah gas 

karbondioksida yang dihasilkan dari 

fermentasi. Perubahan lainnya 

yaitu nasi menjadi hancur dan ken-

tal seperti gel. Kalo nggak ada ge-

lembung dan nasi nggak hancur, 

berarti fermentasi gagal. Penyebab 

bisa karena kurang rapat nutupnya 

atau ragi memang sudah mati. 

6. Setelah itu siapkan gelas bersih 

lainnya untuk tempat filtrat (hasil 

saringan). Saring hasil fermentasi 

dengan menggunakan kain bersih 

yang pori-porinya halus, lebih baik 

lagi menggunkan kertas saring 

Whatman seperti yang biasa dipakai 

di lab.  

7. Masukkan di botol kaca harus kaca.  

 

Penting...langsung masukkan ke 

kulkas. Sebab fermentasi akan ber-

henti sehingga alkohol yang dipro-

duksi tidak banyak. Selain itu juga 

akan memperpanjang masa sim-

pannya. 

Toner ini masih baik dipakai selama 

3 hari. Alkohol yang diproduksi dalam 

proses fermentasi menjadi pengawet 

alami. Sebenarnya jika ditambah air 

jeruk nipis bisa memperpanjang masa 

simpannya (asam kuat bersifat seba-

gai antibakteri). Tapi jika kulit nggak 

kuat dikasih yang asam-asam, skip 

aja. Jika tahan, boleh diberi air jeruk 

nipis sedikit sebelum memasukkan 

raginya. 

Cara pakainya biasa aja kayak pakai 

toner pada umumnya. Mungkin ada 

yang suka menuangkan di tangan lalu 

ditepuk-tepuk ke wajah atau pakai 

kapas. 

Setelah diaplikasikan ke wajah, per-

tama rasanya lengket tapi kalo sudah 

meresap, kulit terasa lembab dan 

kenyal. Sama sekali nggak lengket. 

 

So..you want to try... 

 

-&ie 

 

 

Sumber:http://

randomandquick.blogspot.co.id/2014/05/

diy-saccharomyces-ferment-filtrate-

toner.html 
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Kata Kunci 

Seorang anak ingin masuk ke ruang kerja 
ayahnya, tetapi hanya ayah dan ibunya 
yang tau kata kunci dari pintu otomatis 

ke ruangan tersebut. Suatu hari ia 
bersembunyi di balik tirai dan diam-diam 

memperhatikan ketika ayahnya masuk ke ruang kerja. 

Di layar pintu terlihat 'twelve’ dan sang ayah menekan angka 
'6'. Pintu pun terbuka. Tidak lama si ibu datang ke ruang kerja 
ayah. Di layar pintu terlihat 'six' dan si ibu memasukkan angka 

'3'. Setelah dirasa aman, si anak kemudian menghampiri layar 
pintu, yang kemudian bertuliskan 'EIGHT', si anak 
memasukkan angka '4' tapi pintu tidak terbuka karena 

jawabannya salah. Apakah jawaban yang benar?  
             -Rs 

QUIZ 

 

Jawaban QUIZ PARMIN  
Edisi II/2016 

 

Lempar ke atas 

 

Pemenang QUIZ PARMIN  

Edisi II 2016: 

 
RB Gunawan (BPKP DIY) 

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

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lambat tanggal  

30 November  2016. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 


