
D i era kecanggihan teknologi seperti saat ini, 

inovasi mutlak diperlukan untuk bisa tetap 

eksis, tak terkecuali untuk sebuah lembaga 

pemerintahan. Inovasi dalam teknologi bisa 

kita lihat salah satunya  dalam pemanfaatan 

media sosial sebagai sumber informasi kepada 

masyarakat misalnya melalui website, 

instagram, bahkan twitter. Semakin 

komunikatif 

dan 

informatif, 

semakin 

menarik perhatian. Selain itu teknologi juga  

digunakan dalam berbagai aplikasi untuk 

mendukung eco office. Selain memang untuk 

mengurangi penggunaan kertas, berbagai 

aplikasi ini diperlukan untuk mendapatkan 

informasi secara mudah dan real time. Sebut 

saja aplikasi pajak online, pendaftaran cpns 

online, bahkan e-procurement yang memang 

sudah diterapkan beberapa tahun terakhir. 

BPKP pun telah lama menggunakan beberapa 

aplikasi internal seperti misalnya DMS, IPMS, 

SKI dan yang terbaru SIMA. Jika dahulu aplikasi 

tersebut berdiri sendiri, kini semuanya sudah 

terintegrasi dalam satu “rumah” yaitu di 

app.bpkp.go.id. Jika kita akses alamat tersebut, 

akan tampak banyak aplikasi, namun belum 

semuanya digunakan secara optimal, misalnya 

aplikasi surat izin. Harapannya satu persatu 

aplikasi ini dikembangkan untuk mewujudkan 

visi BPKP sebagai auditor internal pemerintah 

yang berkelas dunia. 

Yang paling baru 

Aplikasi terbaru yang sedang “hot” saat ini 

adalah SIMA. SIMA atau Sistem Informasi 

Manajemen Akuntabilitas merupakan aplikasi 

yang diluncurkan oleh Pusinfowas BPKP akhir 

tahun 2016 kemarin. SIMA sebenarnya telah 

dikembangkan 

sejak tahun 

2013 dengan 

bantuan 

Konsultan Teknologi Informasi PT Telkom. 

Waktu yang cukup lama sebenarnya untuk 

pengembangan sebuah aplikasi.  

Pengembangan aplikasi versi terbaru yaitu versi 

4.0 ini didanai oleh State Accountability 

Revitalization – Asian Development Bank (STAR 

– ADB). Mulai tahun 2017 ini SIMA telah 

diimplementasikan di kantor perwakilan BPKP 

serta unit kerja di kantor pusat. 

Apa bedanya SIMA dengan aplikasi 

sebelumnya? Aplikasi SIMA merupakan aplikasi 

yang mengintegrasikan beberapa aplikasi yang 

selama ini dipakai oleh BPKP (IPMS, ST-SKI, SIM

-HP, DB Keinvestigasian, IACM). Jadi bisa 

dibilang SIMA adalah paket-lumayan-komplit. 

Jika dalam aplikasi ST-SKI kita hanya bisa 

menginput surat tugas dan laporannya, dalam 

SIMA lebih banyak menunya. Di sini selain bisa 

input rencana penugasan beserta 
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kelengkapannya, kita juga bisa input temuan 

sampai rekomendasinya. Dengan adanya SIMA, 

kualitas hasil pengawasan akan didapat dalam 

jangka waktu yang cepat. Selain itu informasi 

yang ditampilkan akan disajikan dalam bentuk 

dashboard pimpinan, sehingga pimpinan dapat 

mengamati pergerakan penugasan beserta 

substansinya secara real time. Dengan SIMA ini 

diharapkan keseragaman informasi hasil  

pengawasan yang diproduksi oleh aplikasi tiap 

unit kerja dapat tercapai. 

Untuk Aplikasi SIMA sendiri terdiri dari menu 

sebagai berikut: 

1. SIMA RENLAKPOR yaitu aplikasi manajeman 

kegiatan pengawasan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan; 

2. SIMWAS Investigasi, yaitu aplikasi 

manajemen kegiatan pengawasan khusus 

keinvestigasian meliputi pelaksanaan dan 

pelaporan; 

3. SIMWAS KLDBU, yaitu aplikasi profil 

Kementrian, Lembaga, Pemerintahan 

Daerah, dan Badan Usaha; 

4. Dashboard Pimpinan, yaitu tools untuk 

visualisasi data komprehensif kinerja dan 

substansi pengawasan BPKP; 

5. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan 

adalah tools yang membantu pimpinan 

memonitor perencanaan dan pelaksanaan 

pengawasan BPKP; 

6. Monitoring Investigasi digunakan untuk 

melakukan monitoring investigasi. 

Dari sekian banyaknya fitur dalam SIMA, 

tentunya kita berharap endingnya bukan hanya 

input-upload-lupakan, namun semuanya dapat 

berfungsi maksimal dan terintegrasi. Integrasi 

ini diperlukan agar pegawai tidak “boros 

energi” dalam artian melakukan dobel kerja. 

Misalnya saja dalam hal perencanaan 

penugasan, sudah ada fitur pembuatan KM3 

dan KM4 dalam SIMA, namun karena masih 

ada keterbatasan akhirnya tetap saja tim 

membuat KM3 dan KM4 secara manual. 

Contoh lainnya nih, akan bagus jika aplikasi 

SIMA bisa dikembangkan sehingga bisa 

menghasilkan output untuk pengajuan angka 

kredit yang selama ini masih dilakukan secara 

manual. Tentunya hal tersebut membutuhkan 

waktu yang tak singkat dan biaya yang tak 

murah, namun jika pada akhirnya semuanya 

mendukung kinerja BPKP, why not gitu loh. 

Baiklah, sementara kita tinggalkan SIMA 

beserta lika-likunya dan beralih ke menu 

PARMIN edisi ini. Apa yaa.. menunya? Dari 

bidang P3A kita bisa menyimak begitu 

hecticnya kegiatan di sana. Selain karena tugas 

rutin dan segunung laporan, P3A juga sedang 

disibukkan dengan evaluasi kapabilitas APIP di 

beberapa kabupaten. Dari AN kita akan 

menyimak berbagai jenis evaluasi sampai 

bimtek rutin bidang AN, yap! apalagi kalau 

bukan bimtek SIA BLUD. Lain halnya dengan 

bidang APD yang sedang sibuk oleh aplikasi 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan 

jumlah total desa sebanyak dua ribu-an desa! 

Wow! Kemudian dari bidang investigasi kita 

akan disuguhkan dengan metode penilaian 

risiko kecurangan terutama dalam pengelolaan 

keuangan daerah.  

Semoga beberapa menu dalam PARMIN edisi 

ini dapat menghilangkan haus dahaga akan 

informasi kegiatan pada masing-masing bidang 

di BPKP DIY. Harapannya semua berjalan lancar 

karena dalam beberapa bulan lagi kita akan 

menyambut tahun 2018 yang tentunya makin 

penuh tantangan. Semangat!! 

-nee- 
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D i sela berjibunnya kegiatan rutin di 

Perwakilan BPKP DIY, tercatat selama 

triwulan 3 tahun 2017 ini Perwakilan BPKP DIY 

menerima tiga rombongan tamu dalam rangka 

studi banding. Kunjungan Dharma wanita BPKP 

Jabar pada bulan Juli, Kunjungan Koperasi 

BPKP Pusat pada bulan Agustus, dan terakhir 

kunjungan Inspektur Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman beserta rombongan. 

Rabu (12/7) Perwakilan BPKP DIY menerima 

kunjungan studi banding Ketua dan pengurus 

Dharma Wanita Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Barat. Rombongan diterima oleh Pengurus dan 

anggota Dharma Wanita Perwakilan BPKP DIY 

di Aula Perwakilan BPKP DIY. Acara dihadiri 

pula oleh pengurus karyawati Perwakilan BPKP 

DIY. Ketua Dharma Wanita Perwakilan BPKP 

Jawa Barat, Ibu Deni Suardini menyampaikan 

tujuan kunjungan rombongan dharma wanita 

Perwakilan BPKP Jawa Barat ke Perwakilan 

BPKP DIY dalam rangka silaturahim dan studi 

banding untuk menyaksikan dari dekat 

kegiatan dharma wanita Perwakilan BPKP DIY. 

Beliau berharap beberapa kegiatan Dharma 

Wanita Perwakilan BPKP DIY dapat diadopsi 

dan diterapkan di Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Barat. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua 

Dharma Wanita Perwakilan BPKP DIY, Ibu 

Mardi Purwanto mensosialisasikan 

kegiatan Dharma Wanita BPKP DIY, 

khususnya kegiatan penilaian kebersihan 

ruang kerja. Kegiatan penilaian kebersihan 

ruang kerja merupakan kegiatan yang 

diusung oleh Dharma Wanita Perwakilan 

BPKP DIY dan telah dijadikan model oleh 

Dharma Wanita BPKP Pusat untuk 

diterapkan di seluruh unit BPKP. 

Satu bulan kemudian tepatnya pada Jumat  

(11/8), sebanyak 12 personil pengurus dan 

karyawan Koperasi BPKP Pusat yang 

dipimpin Sri Penny Ratnasari, Kepala Biro 

Umum BPKP berkunjung ke Perwakilan 

BPKP DIY. Sebagai ketua rombongan, Beliau 

menyampaikan tujuan studi banding 

adalah untuk membuka wawasan pengurus 

dan karyawan koperasi dalam mengatasi 

permasalahan koperasi meskipun dengan 

skala yang berbeda.  Rombongan diterima 

oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY beserta 

jajaran pengurus dan Dewan Pengawas 

KPN Karya Audita BPKP DIY. Dalam 

kesempatan tersebut Kepala Perwakilan 

menyampaikan bahwa KPN Karya Audita 
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saat ini sedang berbenah, dimulai dari 

penertiban penyusunan laporan keuangan, 

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

dan penyusunan infrastruktur. 

Infrastruktur KPN Karya Audita Perwakilan 

BPKP mendapat perhatian pengurus dan 

karyawan koperasi BPKP Pusat. Mereka 

membawa infrastruktur KPN Karya Audita 

sebagai bahan masukan perbaikan 

Koperasi BPKP Pusat. 

Di bulan September, tepatnya Jumat 

(29/9) kembali Perwakilan BPKP DIY 

mendapat kunjungan studi banding. Kali ini 

Inspektur Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman, Ajum Muhtar bersama 

rombongan menyambangi Perwakilan 

BPKP DIY guna melihat secara langsung 

implementasi budaya kerja di Kantor 

Perwakilan BPKP DIY. Rombongan diterima 

oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY bersama 

Kepala Bagian Tata Usaha dan para Korwas 

bertempat di Ruang Kelas Barat Lantai 3 

Kantor Perwakilan BPKP DIY.  

Materi yang disampaikan oleh Perwakilan 

BPKP DIY adalah seputar hubungan antara 

Budaya Kerja, Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) dan Reformasi 

Birokrasi. Keberhasilan budaya kerja di 

Kantor Perwakilan BPKP DIY didasarkan 

pada implementasi nilai-nilai organisasi 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan 

implementasi budaya unggul organisasi.  

Nilai-nilai organisasi yang ditanamkan 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

adalah PIONIR. Budaya unggul organisasi 

yang dijunjung adalah budaya bersih, 

disiplin, inovatif, tertib dan kerja. 

Penerapan yang baik antara kedua aspek 

tersebut menghasilkan budaya kerja yang 

tercermin dalam budaya kerja Kantor 

Perwakilan BPKP DIY. 

Apa itu PIONIR? Profesional mewajibkan 

pegawai untuk meningkatkan keahlian dan 

kompetensi, percaya diri, penerapan 

standar keahlian, perbaikan berkelanjutan, 

dan mencari solusi terbaik untuk seluruh 

permasalahan yang dihadapi. Integritas 

mewajibkan pegawai untuk menjadi 

pribadi yang jujur, amanah, transparan, 

menjaga martabat dan sesuai dalam 

perkataan dengan perbuatan. Orientasi 

pengguna mewajibkan pegawai untuk 

bekerja sesuai dengan standar mutu 

pelayanan, proaktif dan cepat tanggap, 

ramah, santun, tidak arogan, adil dan tidak 

diskriminatif. Nurani dan akal sehat 

menuntut pegawai untuk berprasarangka 

baik, bekerja dengan empati, saling 

percaya, bekerja sesuai proporsional, dan 

kebijakan yang bertujuan 

mensejahterakan. Independen 

mewajibkan pegawai untuk bebas dari 

konflik kepentingan, bersikap objektif, dan 

menghindari intervensi. Serta responsibel 

yang mewajibkan pegawai untuk 

bertanggungjawab atas tindakan yang 

diperbuat, bekerja sesuai standar kualitas 

dan jadwal, serta berperan aktif dalam 

mewujudkan Good Governance. 

Semoga keseluruhan sharing session 

tersebut bukan saja memberikan manfaat 

bagi para tamu, namun juga membuat 

seluruh sendi organisasi di Perwakilan 

BPKP DIY semakin matang, kuat dan solid,  

sehingga layanan yang diberikan kepada 

masyarakat semakin meningkat. 

-rs- 
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D alam rangka mewujudkan ke-

mandirian desa dalam hal pengel-

olaan keuangan, sejak tahun 2015 

BPKP telah mengembangkan aplikasi 

SisKeuDes.  Dengan adanya aplikasi 

tersebut diharapkan aparat desa da-

pat mengelola dan menyusun laporan 

keuangan desa secara akurat, tepat 

waktu dan akuntabel.  Setiap peneri-

maan desa serta penggunaannya da-

pat dipertanggungjawabkan dengan 

baik dan transparan.  

Di wilayah kerja Perwakilan BPKP 

Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 

2.415 desa/kelurahan yang terdiri 

dari 438 desa/kelurahan berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, 269 

desa/kelurahan di kab. Cilacap, 449 

desa/kelurahan di Kab. kebumen, 469 

desa/kelurahan di kab. Purworejo,  

372 desa/kelurahan di kab. Magelang, 

401 desa/kelurahan di kab. Klaten, 17 

desa/kelurahan di kota Magelang. 

Untuk mewujudkan hal tersebut Pe-

merintah Daerah Cilacap bekerja 

sama dengan Perwakilan BPKP DI 

Yogyakarta, melaksanakan Diklat 

Siskeudes untuk dua angkatan. Pen-

yelenggaraan untuk angkatan 1 dilak-

sanakan selama lima hari pada tang-

gal 25 sampai dengan 29 September 

2017 yang diikuti oleh enam orang 

perwakilan pemda kab Cilacap, 21 

orang perwakilan kecamatan se kabu-

paten Cilacap serta empat orang per-

wakilan aparat desa/kelurahan di 
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lingkungan Kabupaten Cilacap.  Angka-

tan 2 dilaksanakan selama lima hari 

pada tanggal 2 sampai dengan 6 Okto-

ber 2017 yang diikuti oleh 30 perwaki-

lan aparat Desa/Kelurahan di lingkun-

gan Kabupaten Cilacap. 

Kepada peserta diklat diberikan pema-

haman tentang pengelolaan dana 

desa dan bagaimana mengoperasikan 

aplikasi SisKeuDes yang benar.  Hasil 

akhir dari penggunaan dan pengop-

erasian aplikasi SisKeuDes adalah per-

tanggungjawaban pengelolaan keuan-

gan desa.  Penyusunan laporan keuan-

gan desa yang sebelumnya sangat 

susah dan memerlukan waktu yang 

lama dalam penyusunanya dengan 

menggunakan aplikasi SisKeuDes da-

pat dihasilkan dengan cepat. 

Dengan dilaksanakannya diklat ini 

dapat menjadi-

kan aparatur 

desa yang da-

pat mengop-

erasikan 

SisKeuDes den-

gan baik serta 

terciptanya 

pengelolaan 

keuangan desa 

yang akuntabel 

dan dapat 

dipertanggung-

jawabkan. Den-

gan diimplem-

tasikannya aplikasi SisKeuDes diharap-

kan dapat menekan angka penyim-

pangan penggunaan keuangan desa 

menuju desa yang mandiri dan ber-

martabat. 

Diharapkan kepada peserta yang telah 

mengikuti diklat SisKeuDes agar dapat 

memanfaatkan ilmunya dan menular-

kannya kepada rekan kerja yang lain-

nya. Bidang APD Perwakilan BPKP DI 

Yogyakarta yang memfasilitasi aparat 

Desa dalam penggunaan aplikasi 

SisKeuDes telah membuat video tuto-

rial yang dapat disaksikan pada link 

https://www.youtube.com/watch?

v=KrMd-

8NwBmo&list=PLpWfVLQigYG-

DGNe9xQVjm4T4J-TCZAuz 

 -MYF 
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B idang Akuntan Negara sekarang 

sibuk yaaa…. begitulah komentar 

bidang tetangga… hehehehe. Setelah 

disibukkan dengan Evaluasi Kinerja 

PDAM pada 11 wilayah kerja, selanjut-

nya Bidang Akuntan Negara disibukkan 

dengan penugasan Evaluasi Tata Kelola 

BLUD RSUD, Evaluasi Kinerja Perusa-

haan Daerah, Diagnostic Assessment 

GCG, Bimtek Reviu SOP, Pendampingan 

Penyusunan Key Performance Indicator 

(KPI) dan Bimtek Penyusunan RSB. 

Evaluasi Tata Kelola RSUD dilaksanakan 

pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan 

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. 

Evaluasi tersebut dilaksanakan ber-

dasarkan Pedoman Evaluasi Kinerja RSD  

BLUD dari Deputi Akuntan Negara no-

mor PED-04/D5/05/2017 tanggal 2 Feb-

ruari 2017. Evaluasi ini dilaksanakan 

dengan sasaran sebagai berikut: 

1. Menilai capaian kinerja RSD seba-

gai BLUD meliputi aspek Keuangan 

dan aspek Pelayanan.  

2. Menilai SPM Rumah Sakit sesuai 

Keputusan Menteri Kesehatan no-

mor 129/Menkes/SK/II/2008   

tanggal 6 Februari 2008 tentang 

SPM Rumah Sakit. 

3. Menilai penyusunan dan pelak-

sanaan RBA. 

Hasil penilaian dikategorikan sebagai 

berikut: 
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Penugasan Evaluasi Kinerja Perusahaan 

Daerah pada tahun ini dilaksanakan pada 

PD. Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.  

Evaluasi dilakukan berdasarkan Pedoman 

Evaluasi Kinerja BUMD nomor PED-08/

D5/05/2016 tanggal 22 Juni 2016. Sasaran 

evaluasi meliputi aspek:  

1. Keuangan 

2. Pelanggan 

3. Operasional 

4. SDM dan Administrasi 

Hasil capaian kinerja dikategorikan menjadi 

lima yaitu: 

 

Penugasan yang terkait implementasi BLUD 

meliputi Bimtek Reviu SOP yang dilaksana-

kan bagi seluruh unit BLUD di lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bimtek 

Penyusunan RSB untuk UPT Puskesmas di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Cilacap. Sedangkan pendampingan penyu-

sunan Key Performance Indicator (KPI) di-

laksanakan di PDAM Tirta Perwitasari Ka-

bupaten Purworejo. Itulah sekilas kesi-

bukan Bidang AN. Semoga warga Bidang 

AN selalu on fire, bersemangat menyambut 

penugasan-penugasan sehingga dapat 

berkontribusi optimal untuk kinerja Per-

wakilan BPKP D.I. Yogyakarta tercin-

taaaa….. Bidang AN… Bidang AN… Bidang 

AN ku mendukungmu…. salam dahsyat 

Bidang AN.  

-AnS - 

 

Total Skor Kategori Kinerja 

> 90 - 100 Baik Sekali 

> 75 - 90 Sekali 

> 60 - 75 Cukup 

> 50 - 60 Kurang 

<= 50 Tidak Baik 

Uraian Score Predikat

AAA apabila total skor (TS) > 95
AA apabila 80 < TS ≤ 95
A apabila 65 < TS ≤ 80

BAIK

BBB apabila 50 < TS ≤ 65
BB apabila 40 < TS ≤ 50

B apabila 30 < TS ≤ 40

SEDANG

CC apabila 15 ≤ TS ≤ 30
C apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai
oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

BURUK
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Risiko Kecurangan dan Penilaiannya 

Kecurangan merupakan setiap tindakan 

ilegal yang ditandai dengan penipuan, 

penyembunyian, atau pelanggaran keper-

cayaan, sedangkan risiko kecurangan me-

rupakan kerentanan yang dihadapi oleh 

organisasi terhadap potensi terjadinya 

kecurangan, yang apabila terjadi akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap 

keuangan, kinerja dan reputasi organisasi.  

Berkaitan dengan hal tersebut, risiko 

kecurangan perlu dinilai dengan alasan 

berikut: 

 Setiap organisasi selalu memiliki risiko 

fraud. 

 Mengidentifikasi aktivitas yang paling  

rentan terhadap fraud. 

 Mengetahui pihak yang menyebabkan 

organisasi mempunyai risiko terbesar. 

 Membuat perencanaan untuk memiti-

gasi risiko. 

 Melakukan penilaian terhadap efek-

tivitas pengendalian. 

 Meningkatkan komunikasi dan kepe-

dulian terhadap fraud.  

 Mematuhi peraturan dan standar 

profesi yang ada. 

Penilaian risiko dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah 

Penilaian Risiko Kecurangan adalah 

proses proaktif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi 

kerentanan organisasi atas kecurangan 

yang dilakukan pihak internal ataupun 

pihak eksternal. Penilaian risiko 

kecurangan bertujuan untuk membantu 

pimpinan instansi pemerintah 

mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis 

yang rentan terhadap terjadinya 

kecurangan dan membantu 

mengidentifikasi r isiko kecurangan berupa 

apa, dimana, kapan, mengapa dan 

bagaimana kecurangan terjadi. Oleh 

karena itu, penilaian risiko kecurangan 

mempunyai peran penting dalam 

mendukung pencapaian tujuan 

pengendalian intern pemerintah. 

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah, penilaian risiko bertujuan mem-

berikan dasar-dasar pemahaman penilaian 

risiko kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah dan memberikan ker-

angka kerja dalam pelaksanaan penilaian 

risiko kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah, yang meliputi identifi-

kasi risiko, analisis kemungkinan keter-

jadian dan dampak risiko serta respon 

terhadap risiko.   

Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengel-

olaan Keuangan Daerah berkaitan erat 

dengan pedoman lainnya yaitu sebagai 

berikut:  
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Langkah Penilaian Risiko Kecurangan 

Langkah awal kita harus memahami proses 
bisnis organisasi yang akan kita nilai 
risikonya. Setelah kita memahami proses 
bisnis, selanjutnya masuk ke langkah beri-
kutnya: 
1. Identifikasi risiko kecurangan inheren 
2. Analisis risiko inheren 
3. Menilai efektivitas pengendalian anti 

kecurangan 
4. Respon terhadap risiko kecurangan 

inheren 
5. Analisis risiko residual 
6. Respon terhadap risiko kecurangan 

residual 

Identifikasi Risiko Kecurangan Inheren 

Indentifikasi risiko merupakan proses 

menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa 

dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi 

sehingga berdampak negatif terhadap 

pencapaian tujuan (Nurhariyanto, 2013). 

Risiko inheren adalah risiko terjadinya 

kecurangan jika tidak ada pengendalian 

atau tanpa melakukan tindakan mitigasi 

risiko. Intinya risiko sebelum pengendalian

(Gibson, 2015).  

Identifikasi risiko kecurangan inheren 

merupakan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan berikut: 

 Sebelum dilakukan pengendalian, 
penyimpangan apa yang mungkin 
terjadi? 

 Bagaimana penyimpangan tersebut 
dapat terjadi? 

 Apa indikator terjadinya penyimpangan 
tersebut? 

 Apa tanda-tanda  munculnya indikator 
penyimpangan tersebut? 

 Bagaimana memonitor timbulnya tanda
-tanda indikator penyimpangan terjadi? 

Indentifikasi risiko kecurangan inheren  

diawali dengan mengumpulkan informasi 

untuk mendapatkan populasi risiko 

kecurangan yang dapat terjadi pada instansi 

pemerintah. Dalam proses ini perlu 

pertimbangan yang  jelas  dari semua jenis 

skema kecurangan dan skenario; insentif, 

tekanan, dan kesempatan untuk melakukan 

kecurangan. Dalam rangka identifikasi 

risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa 

indikator terjadinya penyimpangan, tanda-

tanda munculnya indikator penyimpangan, 

dan upaya untuk memonitor timbulnya 

tanda-tanda penyimpangan perlu 

dipertimbangan.  

Analisis risiko inheren 

Analisis risiko inheren merupakan langkah 

No 
Nama 

Pedoman 

Hubungan dengan Pedoman 

Penilaian Risiko Kecurangan 
dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

1. Pedoman 

Teknis 
Penyelenggar

aan Sistem 
Pengendalian 

Intern 
Pemerintah 

(Per-1326/K/

LB/ 2009) 

Penilaian risiko 

kecurangan dalam 
Pengelolaan Keuangan 

Daerah merupakan bagian 
dari pembangunan, 

pengembangan, dan 
penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah di lingkungan 
lnstansi Pemerintah. 

2. Pedoman 

Pelaksanaan 
Penilaian 

Risiko (Perka-
688 Tahun 

2012) 

Penilaian risiko kecurangan 

merupakan salah satu/ bagian 
dari penilaian risiko. 

3. Pedoman 

Fraud Control 
Plan 

Penilaian risiko kecurangan 

merupakan salah satu 
pendekatan dalam melakukan 

Diagnostic Assessment FCP. 

4. Pedoman 

Pelaksanaan 
Control  Self 

Assessment 
(Perka-24 

Tahun 2012) 

Control Self Assessment 

merupakan metode yang 
digunakan dalam penilaian 

risiko kecurangan. 
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untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan 
inheren/ melekat pada setiap proses bisnis/ 
aktivitas. Analisis risiko inheren dimaksudkan 
untuk menjawab atas pertanyaan seberapa 
besar kemungkinan keterjadian penyimpangan 
tersebut? dan seberapa besar dampak yang 
diakibatkan dari penyimpangan tersebut?.  
 

Aktivitas pada langkah analisis risiko inheren 
ini meliputi tiga tahap, yaitu: 
 Menilai kemungkinan keterjadian risiko 

inheren 
 Menilai signifikansi dampak/konsekuensi 

risiko inheren 
 Menetapkan tingkat atau status risiko 
 

Masing-masing tahap analisis risiko inheren 
dapat diuraikan sebagai berikut:  
 

Menilai kemungkinan keterjadian risiko 
inheren 

Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki 

kemungkinan keterjadian yang sama.     

Kemungkinan terjadi kecurangan dapat 

dikelompokkan menggunakan kategori skala. 

Contoh jika menggunakan skala lima: 

Menilai signifikansi dampak/konsekuensi 

risiko inheren 

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi 

dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala 

lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin 

konsistensi dalam analisis risiko. Contoh jika 

menggunakan skala lima, sebagai berikut: 

Menetapkan tingkat atau status risiko 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 

kemungkinan keterjadian dan dampak/ 

konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan 

dapat ditentukan tingkat dan status risikonya 

sehingga dapat dihasilkan suatu informasi 

untuk menciptakan desain pengendaliannya. 

Status risiko diperoleh dari hubungan antara 

No Kemungkinan 

Kejadian 

Berulang 
(frekuensi)  

Skala 
Nilai 

1 Sangat Jarang Mungkin terjadi 

>5 tahun ke 
depan 

1 

2 Jarang Mungkin terjadi 

sekali dalam  3 – 5 
tahun ke depan 

2 

3 Kadang-kadang Mungkin terjadi 

sekali dalam 2 
tahun ke depan 

3 

4 Sering Mungkin terjadi 

kira-kira sekali 
dalam setahun 

4 

5 Sangat Sering Dapat terjadi 

beberapa  kali  
dalam setahun 

5 

No 

Konsekuens

i/ Dampak 
Uraian  

Skala 

Nilai 

1. Tidak 

signifikan 

Pada prinsipnya, atau 

tidak adanya pelayanan 

rendah tanpa ada 

komentar 

1 

  

2. Kurang 

signifikan 

Pelayanan dianggap 

memuaskan oleh 

masyarakat umum, 

tetapi pegawai instansi 

mewaspadai adanya 

defesiensi 

2 

3. Sedang Pelayanan dianggap 

kurang memuaskan oleh 

masyakat umum dan 

pegawai organisasi 

3 

4. Signifikan Masyarakat umum 

menganggap pelayanan 

organisasi tidak 

memuaskan 

4 

5. Sangat 

signikan/ 

berbahaya 

Pelayanan turun sangat 

jauh di bawah standar 

yang diterima. 
5 
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kemungkinan dan dampak, dengan rumus 

berikut: 

 

Output analisis risiko berupa status risiko 

dan peta risiko. Status risiko adalah suatu 

daftar yang memuat informasi tentang 

risiko kecurangan (nilai kemungkinan 

keterjadian dan nilai signifikansi dampak, 

serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta 

Risiko adalah suatu gambaran dari masing-

masing risiko kecurangan secara visual 

sesuai dengan nilainya dalam matriks 

sehingga akan diperoleh informasi pada 

area mana risiko tersebut berada. Pada 

langkah ini, status risiko dan peta risiko 

yang dihasilkan berupa status dan peta 

risiko inheren yang diwujudkan dalam ma-

triks, contoh dalam skala lima, matriks peta 

risiko terdiri dari 25 bidang.  

Status risiko = Kemungkinan x Dampak 

Skala Kemungkinan 

Konsekuensi/Dampak 

Tidak 

Signifikan 

Kurang 

Signifikan 
Sedang Signifikan 

Sangat 

Signifikan 

5 Sangat Sering 

Moderat Tinggi 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

4 Sering 

Rendah Moderat Tinggi 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

3 Kadang-

kadang Rendah Moderat Moderat Tinggi 
Sangat 

Tinggi 

2 Jarang 
Sangat 

Rendah 
Rendah Moderat Moderat Tinggi 

1 Sangat Jarang 
Sangat 

Rendah 

Sangat 

Rendah 
Rendah Rendah Moderat 

Langkah berikutnya setelah identifikasi 

risiko berupa penilaian efektivitas pengen-

dalian anti kecurangan, respon terhadap 

risiko kecurangan inheren, analisis risiko 

residual, respon terhadap risiko kecu-

rangan residual, akan dibahas dalam edisi 

parmin berikutnya. 

-nis A- 
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T iga perempat 2017 sudah dilewati.  Masih 

ada PKPT dan permintaan mitra kerja 

yang tak berhenti. Sedikit waktu tersisa serta 

uang negara yang mesti dijawab dengan 

kinerja.  Bagi pegawai BPKP, mungkin ada 

yang mulai santai, ada pula yang tetap biasa 

saja. Tapi banyak juga yang malah semakin 

semangat dan sibuk jadwalnya. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan. Maka kerja tak seharusnya 

hanya dibaca sebagai perjalanan dinas ke 

mitra, menyelesaikan rutinitas administrasi  

dan pelayanan kantor serta penyelesaian 

laporan belaka. Tetapi juga proses 

bagaimana hasil dapat sesuai dengan 

standar/target yang ditetapkan. Termasuk 

perencanaan dan pusingnya mengumpulkan 

materi serta belajar sebelum penugasan 

yang kadang lupa diperhitungkan. 

Kinerja kantor didukung produktivitas 

individu. Bagi yang PKPTnya sudah dibabat 

habis kemarin, belajar juga dapat 

diangkakreditkan secara legal sebagai 

kinerja. Semuanya bersanding seimbang 

dengan angka tunai setahun yang diterima. 

Karena tak sewajarnya ada hari kosong 

tanpa kinerja atau sebaliknya hari-hari kerja 

yang tak dapat disubstitusikreditkan sebagai 

kinerja. Pegawai yang sibuk kerja jangan 

tergesa bangga. Karena sibuk pun belum 

berarti produktif karena produktivitas 

sesungguhnya hanya memperhitungkan 

produk-produk yang dapat dimanfaatkan  

saja.  Target tidak berhenti pada kegiatan 

yang diselesaikan, tetapi apa yang dicapai 

dari yang sudah dikerjakan. Jika kegiatan 

yang dilakukan hanya berulang dan tak 

memberi perbaikan dan pemahaman maka 

banyak faktor yang harus dipertanyakan. 

Target dan standar yang jelas menentukan 

cara kerja apa yang akan diambil dan 

membuatnya lebih produktif serta mencapai 

hasil yang optimal. 

Lembar 2017 tak sampai satu triwulan lagi 

ditutup dan jilid baru 2018 mulai disusun.   

Sudah terburu menyusun resolusi?  Sebelum 

ditutup, saatnya mereviu lembar sisa resolusi 

nihil tahun ini. Melihat target-target yang 

dulu ingin dicapai. Tak usah muluk menilai  

kinerja kantor dan melihat bagaimana posisi 

tawarnya saat ini.  Cukup bertanya pada diri 

kita sendiri sesuai level posisi. Sudah sejauh 

mana kinerja kita hari ini. Jika belum mampu 

menjadi solusi setidaknya jangan menjadi 

bagian masalah yang harus dibenahi. Tapi 

jangan lupa. Pegawai bukan robot pekerja. 

Ada waktu juga untuk jeda. Work hard, play 

hard tapi tetap berikan kinerja sebagai 

hasilnya. 

Resolusi bukan penyakit menahun, terus 

berulang dari tahun ke tahun. Target itu 

bukan mimpi, tetapi janji. Kontrak kerja di 

atas kertas, setara hutang yang harus 

dibayar tuntas. Apa kabar target kinerja? 

Apa kabar 2017? 
~ 746/SPA/2003~ 
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M enjadi salah satu bidang yang memiliki 

banyak pekerjaan yang harus diampu 

merupakan tantangan bagi para prajurit 

Bidang P3A Perwakilan BPKP DIY. Selain 

disibukkan dengan banyaknya kegiatan rutin 

seperti penyusunan laporan bulanan, 

triwulanan, semesteran dan juga tahunan, 

bidang P3A juga mengampu target IKU 

peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana 

tertuang pada perkin Perwakilan BPKP DIY 

tahun 2017 sebanyak 7 APIP berada pada 

level 3. Pak Sunarto bertindak selaku korwas 

bidang P3A yang baru, melanjutkan tongkat 

perjuangan untuk mencapai target tersebut.  

Kali ini penulis akan mengupas mengenai 

kapabilitas APIP. Berdasarkan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 

tanggal 27 Desember 2011, Kapabilitas APIP 

adalah kemampuan untuk melaksanakan 

tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga 

unsur yan saling terkait yaitu kapasitas, 

kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang 

harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan 

peran APIP secara efektif. Assessment atas 

kapabilitas APIP dilaksanakan dengan 

menggunakan model Internal Audit Capability 

Model (IA-CM). Di dalam model IA-CM, APIP 

dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu 

level 1 (initial) APIP belum dapat memberikan 

jaminan atas proses tata kelola sesuai 

peraturan dan belum dapat mencegah 

korupsi; level 2 (infrastructure) APIP mampu 

menjamin proses tata kelola sesuai dengan 

peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya 

korupsi; level 3 (integrated) APIP mampu 

menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu 

kegiatan dan mampu memberikan konsultasi 

pada tata kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian intern; level 4 (managed) APIP 

mampu memberikan assurance secara 

keseluruhan atas tata kelola, manajemen 

risiko, dan pengendalian intern; dan level 5 

(optimizing) APIP menjadi agen perubahan.  

IA-CM meliputi Peran dan Layanan 

Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik 

Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas 

Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi,  

serta Struktur Tata Kelola yang dikaitkan 

dengan pencapaian Key Process Area (KPA) 

yang harus dicapai pada tiap-tiap elemen 

tersebut dalam rangka membangun 

kapabilitas APIP yang diharapkan.  

Akhir bulan Agustus hingga saat ini Bidang 

P3A sudah menerjunkan tiga tim untuk 

melaksanakan evaluasi kapabilitas APIP, 

antara lain pada Inspektorat Kabupaten 

Gunungkidul, Inspektorat Kabupaten 

Magelang dan Inspektorat Kabupaten 

Purworejo. Penulis sendiri ikut terlibat dalam 

penugasan evaluasi di Inspektorat Kabupaten 

Gunungkidul dan Kabupaten Magelang. 

Tahun 2017 ini khususnya untuk APIP yang 



15 

akan “naik kelas” ke level 3 laporan hasil 

evaluasi perwakilan harus melalui Quality 

Assurance (QA) terlebih dahulu oleh BPKP 

Pusat.  

Dari hasil melaksanakan evaluasi di 

Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, terlihat 

sekali bahwa seluruh jajaran di lingkungan 

inspektorat sangat bersemangat untuk dapat 

memperoleh level 3 di tahun 2017 ini. 

Bahkan tim evaluasi sempat dibuat terkaget-

kaget melihat kesiapan mereka, mulai saat 

kami masuk, Inspektur Kabupaten 

Gunungkidul memaparkan tindak lanjut hasil 

bimbingan teknis yang dilaksanakan 

sebelumnya, kemudian di ruang tempat 

evaluasi telah disediakan dokumen-

dokumen yang digunakan untuk memenuhi 

pernyataan dalam IA-CM, dan selama 

evaluasi dibentuk jadwal untuk tim yang 

akan mendampingi evaluator. Pada saat exit 

meeting tim evaluasi belum dapat 

menyatakan Inspektorat Kabupaten 

Gunungkidul berada di level berapa karena 

harus melalui QA dari BPKP Pusat.  

Setelah melaksanakan tugas di Kabupaten 

Gunungkidul, penulis ditugaskan kembali 

untuk menjadi anggota tim dalam evaluasi 

kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten 

Magelang. Awal dilaksanakan evaluasi pada 

tahun 2015 Inspektorat Kabupaten 

Magelang masih berada di level 1, kemudian 

sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 

telah dilaksanakan 3 kali bimbingan teknis 

namun belum terlihat semangat untuk 

membenahi diri. Inspektorat Kabupaten 

Magelang menjadi sorotan terutama bagi Ibu 

Kepala Perwakilan BPKP DIY, karena dari 12 

APIP yang berada di wilayah kerja Perwakilan 

BPKP DIY hanya Inspektorat Kabupaten 

Magelang yang masih berada di level 1. Pada 

tahun 2017 terdapat pergantian manajemen 

di mana sangat berpengaruh terhadap 

lingkungan kerja. Di bawah pimpinan Ibu 

Ismu Kuswandari dan Ibu Umi sebagai 

sekretaris, Inspektorat Kabupaten Magelang 

mulai memperlihatkan kemajuan dan 

semangat untuk mengejar ketertinggalan 

level kapabilitas APIP. Pada saat exit 

meeting, Ibu Kepala Perwakilan BPKP 

menyempatkan diri untuk hadir. Dalam 

kesempatan itu pula beliau menyampaikan 

pentingnya kapabilitas APIP, terlebih lagi di 

RPJMN 2019 ditargetkan 85% APIP berada di 

level 3 kapabilitas APIP. Hasil evaluasi tahun 

2017, Inspektorat Kabupaten Magelang 

berhasil naik kelas menjadi level 2. Meskipun 

masih banyak “PR” yang harus dikerjakan, 

namun komitmen dan semangat seluruh 

jajaran di Inspektorat Kabupaten Magelang 

telah terlihat. 

Evaluasi kapabilitas APIP pada Inspektorat 

Kabupaten Purworejo dilaksanakan 

bersamaan dengan evaluasi pada 

Inspektorat Kabupaten Magelang, di bawah 

supervisi Bapak Sidik Wardaya. 

Level kapabilitas APIP ini perlu dirawat 

karena level bisa turun. Saat ini Bidang P3A 

sedang bergulat dengan penyusunan laporan 

triwulanan dan bersiap untuk evaluasi 

selanjutnya. Demikianlah yang dapat penulis 

gambarkan mengenai kapabilitas APIP, 

semoga bermanfaat dan apabila ada rekan-

rekan yang tertarik untuk ikut 

menyemarakkan gemerlap evaluasi 

kapabilitas APIP dapat segera melamar posisi 

di Bidang P3A  

-iv1 
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M emasuki bulan Oktober tahun ini,  
rintik hujan mulai membasahi 

Yogyakarta. Ini adalah saatnya bunga lili 
hujan atau lebih dikenal dengan bunga ama-
ryllis mulai mekar. Hamparan warna oranye 
terbentang indah di desa Salam, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Bahkan kein-
dahannya tersebut sering dibandingkan de-
ngan hamparan bunga tulip di Belanda, jadi 
tidak perlu pergi jauh-jauh ke negeri seber-
ang untuk berswafoto di kebun yang indah 
ini. Bunga yang hanya mekar pada saat awal 
musim hujan, dan mekar hanya setahun 
sekali serta dapat bertahan hanya dua 
minggu saja. 
Keindahan hamparan bunga amaryllis ini 
menjadikan desa Salam terkenal ke seantero 
negeri. Banyak wisatawan yang berdatangan 
untuk menyaksikan dan mengabadikan kein-
dahannya. Saking banyaknya pengunjung 
yang datang mengakibatkan rusaknya ta-
naman tersebut hal ini terjadi pada tahun 
lalu.  Di mana orang-orang yang datang de-
ngan semena-mena berswafoto dengan 
menginjak-injak tanaman bunga amaryllis, 
akibatnya kerusakan yang sangat parah. 
Tidak mengingkan hal tersebut terulang 
kembali pengelola kebun amaryllis mulai 
melakukan pengaturan kebun dengan mem-
buat jalur-jalur khusus bagi pengunjung. 
Serta disiapkan spot-spot yang menarik bagi 
pengunjung untuk melakukan swafoto. 
Tidak sulit untuk menjangkau lokasi kebun 
amaryllis di desa Patuk ini, karena letaknya 

di tepi jalan Yogyakarta – Wonosari. Hanya 
diperlukan perjalanan kurang lebih 45 menit 
dari pusat kota Yogyakarta ke arah Wonosari 
sebelum memasuki jembatan Pentung. 
Warga sekitar juga telah membuat kantong-
kantong parker sehingga memudahkan para 
pengunjung untuk memarkir kendaraannya. 
Ada tiga lokasi kebun yang saling berdekatan 
dan masing-masing dikenakan dana untuk 
perawatan bunga amaryllis sebesar Rp5.000.  
selain itu juga pengunjung dapat membeli 
bibit bunga amaryllis seharga Rp3.000 s.d. 
Rp5.000 per bibit. Rata-rata per hari kebun 
amaryllis ini dikunjungi oleh 500 s.d 600 
orang. 
Untuk menikmati kebun “Brambang Brojol” 
nama yang biasa disebutkan warga sekitar, 
persiapkan batere HP atau kamera dalam 
kondisi full karena sangat disayangkan apa-
bila kehabisan batere dalam mengabadikan 
moment satu tahun sekali ini. Dan juga perlu 
diingat saat ini mulai memasuki musim hujan 
ada baiknya menyediakan payung selain 
menghindar dari basah juga dapat menam-
bah dramatis hasil swafoto. Dan yang perlu 
diingat apabila anda ingin mengunjungi ke-
bun amaryllis ini jangan menggunakan 
sepatu atau alas kaki yang berhak tinggi 
atau mahal karena lokasi tanah kebun yang 
basah dan sangat lengket di alas kaki, lebih 
baik menggunakan sandal jepit atau bare-
foot alias nyeker. Selamat berswafoto dan 
jaga lingkungannya agar tetap indah untuk 
pengunjung berikutnya. 

-MYF- 
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N arkoba menjadi salah satu 

ancaman yang sangat nyata. 

Perlahan tapi pasti, narkoba telah 

membunuh bibit-bibit unggul bangsa 

Indonesia. Tak kurang dari 4 juta 

orang di negeri ini dalam usia 

produktif yaitu 10-59 tahun 

terkontaminasi narkoba. Dari hasil 

penelitian BNN pada 2016, diperoleh 

fakta yang mencengangkan, bahwa 

1,9% kelompok pelajar  dan 

mahasiswa, atau 2 dari 100 pelajar/ 

maha si sw a m en ya lahg una kan 

narkoba. Jelas hal ini  menjadi lonceng 

pengingat bahaya bagi seluruh 

masyarakat Indonesia untuk  berbuat 

nyata agar lost generation tidak 

terjadi di tanah air tercinta. 

Pada triwulan tiga ini bidang IPP 

mendapat penugasan terkait dengan  

rehabilitasi medis bagi pecandu, 

pe n ya la hgu na,  da n k or ban 

penyalahgunaan narkotika, tapi kita 

kebagian audit  atas tagihan instansi 

peneriman wajib lapor (IPWL). 

Menurut Permenkes Nomor 50 Tahun 

2015, tujuan utama program wajib 

lapor adalah untuk memenuhi hak 

pengguna narkotika, selain juga 

pengguna psikotropika dan zat adiktif 

lainnya (kesemuanya disebut NAPZA) 

dalam mendapatkan pengobatan dan 

perawatan melalui rehabilitasi medis 

atau sosial.  Populasi sasaran 

rehabilitasi medis adalah: 

1. Pasien sukarela (datang sendiri/

dibawa keluarga) 

2. Pasie n r uj uka n le mbaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan 

3. Pasien dalam proses penyidikan/

persidangan 

4. Pasien yang diputus/ditetapkan 

pengadilan 

 

Pelayanan yang diberikan adalah: 

 



 

Macam pembiayaan rehabilitasi rawat 

jalan dan rehabilitasi rawat inap yang 

diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Rehabilitasi rawat jalan 

 Assesmen dan penyusunan 

terapi ketika pasien menjalani 

rehabilitasi 

 Konseling adiksi dasar NAPZA 

 Terapi simtomatik 

 Pemeriksaan urinalisis dengan 

rapid test 

2. Rehabilitasi rawat jalan rumatan 

 Assesmen dan penyusunan 

terapi ketika pasien menjalani 

rehabilitasi 

 Konseling adiksi dasar NAPZA 

 Terapi simtomatik 

 Pemeriksaan urinalisis dengan 

rapid test 

3. Rehabilitasi rawat inap bagi wajib 

lapor sukarela, tersangka, dan 

terdakwa. 

 Assesmen dan penyusunan 

terapi ketika pasien menjalani 

rehabilitasi 

 Paket rawat inap per bulan 

yang mencakup tarif kamar, 

asuhan keperawatan, visit  

dokter, konsul dokter spesialis,  

evaluasi psikologis, intervensi 

psikososial oleh psikolog/ 

pekerja sosial/ konselor adiksi 

(termasuk kunjungan rumah) 

 Obat-obatan per bulan 

 Pemeriksaan urinalisis dengan 

rapid test sesuai pola tarif RS 

sebesar maksimal Rp200.000. 

 Pemeriksaan laboratorium dan 

penunjang lain.  

4. Rehabilitasi rawat inap bagi terpidana 

dalam satu periode perawatan 

 Assesmen dan penyusunan 

terapi ketika pasien menjalani 

rehabilitasi 

 Paket rawat inap per bulan 

yang mencakup tarif kamar, 

asuhan keperawatan, visit  

dokter, konsul dokter spesialis,  

evaluasi psikologis, intervensi 

psikososial oleh psikolog/ 

pekerja sosial/ konselor adiksi 

(termasuk kunjungan rumah) 

 Obat-obatan per bulan 
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 Pemeriksaan urinalisis dengan 

rapid test sesuai pola tarif RS 

sebesar maksimal RP200.000. 

 Pemeriksaan laboratorium dan 

penunjang lain.  

Prosedur pembayaran klaim adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tujuan audit BPKP dalam hal ini adalah: 

1. Menilai keabsahan tagihan wajib 

lapor dan rehabilitasi medis yang 

diajukan oleh Instansi Penerima 

Wajib Lapor yaitu tagihan belum 

pernah dibayar dan pelayanan 

benar dilaksanakan;  

2. Menilai kewajaran tagihan wajib 

lapor dan rehabilitasi medis yang 

diajukan oleh Instansi Penerima 

Wajib Lapor sesuai dengan tarif 

dan pelayanan yang diberikan. 

 

Semoga tulisan ini menambah wawasan 

kita dan kalo ada disekitar kita pecandu,  

p e n y a l a h g u n a ,  d a n  k o r b a n 

penyalahgunaan narkotika kita bisa 

memberikan informasi kepada mereka.  

 

 

- 3ko- 
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K embali, Perwakilan BPKP DIY 

mendapatkan personil baru untuk 

memperkuat karya dan kinerja BPKP DIY, 

siapakah mereka...? Yuk kita lihat sekilas 

profilnya: 

 

Sebastian Wawor, akhirnya kembali lagi ke 

Perwakilan BPKP DIY yang sebelumnya 

ditempatkan di 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Selatan. Pria 

asal Jakarta ini sangat 

suka sekali traveling. Dia 

mempunyai motto “cita-

cita akan menjadi 

kesuksesan jika kita awali dengan bekerja 

untuk mencapainya”. Selamat datang 

kembali Pak Bastian selamat berkinerja.  

 

Bidang P3A mendapatkan Korwas baru di 

tahun 2017 ini. Beliau adalah Sunarto. 

Sebelumnya bapak 2 

putri ini ditugaskan di 

Perwakilan BPKP 

Provinsi Maluku 

Utara. Pria asal 

Muara Enim ini 

mempunyai hobi 

gowes, joging dan 

snooker, wah bisa 

bergabung di Gowes 

Paris tu Pak. Pria tambun ini mempunyai 

motto “jalani hidup dengan banyak 

bersyukur”. Selamat bergabung di Perwaki-

lan BPKP DIY Pak Narto, selamat berkarya. 

 

Dedy Permana, pria asal Jawa Barat ini 

akhirnya menempati posisi Kepala Sub 

Bagian Kepegawaian. 

Sebelumnya pria 

kelahiran 5 September 

1963 ini memperkuat 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Jambi. Bapak 3 anak ini 

mempunyai hobi berolah 

raga, apa aja katanya 

yang penting bahagia. Selamat datang ke 

Perwakilan BPKP DIY pak..selamat berkarya 

dan berkinerja. 

 

Setelah 15 tahun memperkuat Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Sleman akhirnya came 

back, itulah Rini Murti 

Lestari. Beliau 

diperbantukan di 

Kabupaten Sleman 

tepatnya di Kantor 

DPPKAD. Sekarang ibu 

yang gemar traveling 

ini memperkuat Bidang Akuntan Negara di 

Perwakilan BPKP DIY. Dengan Motto “hidup 

saya untuk keluarga” Bu Rini siap bekerja 

untuk BPKP tercinta. Selamat datang 

kembali Bu Rini selamat berkarya dan 

berkinerja. 

 
-&ie- 
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Malu bertanya kan ada google... tapi bagaimana kalau tiba-tiba 

sinyal internet tak sampai? Biar tak sesat di jalan “asking and giving 

direction” jadi materi wajib buat kita bila suatu saat bertemu Keanu Reeves 

menanyakan arah ke Keraton dari Malioboro atau giliran kita yang ingin mencari  

alasan ngobrol dan minta foto dengan turis manis dengan prolog bertanya suatu lokasi 

di luar negeri. 

Nah, ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk bertanya dan memberi 

petunjuk jalan dalam bahasa inggris ya.. 

Q : Can/would/could you show me where.........is?Is it far from here? 

(Bisakah Anda menunjukkan kepada saya dimana ...........? Apakah jauh dari sini) 

A : Sure, It is not far enough. Just go straight on then turn left. Walk along the 

street for about 100 meters and you will find ....... on the right side.  

(Tentu saja, tidak terlalu jauh. Lurus saja kemudian belok kiri. Jalan sejauh 100 

m dan ........... ada di sebelah kananmu) 

Q : Excuse me.  I am looking for ........... could you show me how to get there by 

bus? 

(Permisi. Saya sedang mencari ....... dapatkah Anda menunjukkan bagaimana cara 

ke sana menggunakan bus) 

A: Unfortunately, there is no bus to get there. But you can go there by taxi. 

(Sayangnya tidak ada bus kesana. Kamu bisa kesana dengan taxi) 

Q : Could you tell me where .......... is? 

(Dapatkah Anda memberi tahu di mana ..............?) 

A: Take this road, go past market,  it’s in front of the post office. 

(Ambil jalan ini, lewati pasar, lokasinya di depan kantor pos) 

 

Kalimat/frasa tadi hanya contoh ya, teman-teman dapat merangkai frasa tadi 

sesuai konteks percakapan. Penggunaan “could/would” akan lebih sopan 

dibandingkan “can”, keterangan seperti  “accros”(di seberang), “next to/beside/

behind/in front of” (di sebelah/di belakang/di depan), “T-junction” (pertigaan), 

“crossroad” (perempatan) dan lain-lain dibarengi bahasa isyarat alias nunjuk-

nujuk juga akan memudahkan dalam menunjukkan lokasi. Jadi, kalau ketemu bule 

jangan lagi bilang “i don’t speak english” atau “i am not from around here”...keep 

practice dan jangan menyesatkan ya  

- Rakh 



 

S aat cuaca tak menentu atau pancar-

oba biasanya anak cenderung lebih 

rentan sakit. Flu, demam, batuk, radang 

tenggorokan, diare bahkan demam 

berdarah bias mengintai si kecil termasuk 

anggota keluarga lainnya. Kondisi seperti 

ini membuat para orang tua perlu mela-

kukan persiapan ekstra untuk memasti-

kan kesehatan anak, karena kondisi imun 

si kecil belum sekuat orang dewasa. 

Lantas bagaimana cara melindungi balita 

agar tidak mudah sakit saat musim pan-

caroba? Berikut tipsnya: 

 Ajarkan balita untuk tidak menutup 

hidung dengan kedua tangan saat 

bersin.  

Hindari menyentuh area mata, 

hidung, dan mulut, karena ini adalah 

area-area tempat jalan masuk virus 

flu ke dalam sistem tubuh anak.  

 Selalu menjaga kebersihan.  

Menjaga  kebersihan anak bukan 

berarti mereka tidak boleh main di 

luar. Berikan si kecil kebebasan 

dalam beraktivitas selama kita dapat 

memastikan keamanannya. 

Biasakan agar si kecil mencuci tan-

gan dan kaki setelah bermain di luar, 

keluar dari kamar mandi, setelah 

bermain dengan hewan peliharaan, 

sebelum makan, dan tidur. Mungkin 

terdengar sepele, namun dengan 

membiasakan selalu mencuci tangan 

beragam bakteri bisa terhindari ma-

suk ke dalam tubuh si kecil. 

 Biasakan gunakan masker.  

Selain menjaga kebersihan tubuh dan 

tangan, menggunakan masker juga 

dapat membantu anak terhindari dari 

resiko tertular penyakit. Membiasa-

kan si kecil menggunakan masker 

mungkin tidak mudah karena dirasa 

kurang nyaman dan membatasi ak-

tivitas mereka. Anjurkan si kecil 

menggunakan masker ketika ada 
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teman yang terkena flu dan selama di 

perjalanan. Jangan lupa, buang masker 

yang sudah dipakai, jangan dipakai 

ulang dan cuci tangan dengan benar. 

 Siapkan Jas Hujan.  

Saat kita mengantarkan anak ke seko-

lah di musim hujan, pakaikan perleng-

kapan hujan yang lengkap. Tidak 

hanya jas hujan atau payung, siapkan 

pula sepatu bot, untuk melindungi dari 

air hujan, genangan air, serta cipratan 

air yang mengalir di jalan-jalan. 

 Hindari berbagi peralatan makan.  

Bertukar alat makan ternyata juga bisa 

menjadi salah satu media penularan 

penyakit pada anak! Meski terkesan 

lebih praktis, sebaiknya hindari kebi-

asaan berbagi peralatan  makan di 

antara anggota keluarga, termasuk 

menghabiskan sisa makanan di piring  

anak-anak. Hal ini untuk menghindari 

penyebaran kuman, terutama jika ada 

anggota keluarga yang sedang sakit.  

 

-@ni- 

dikutip dari Ayah Bunda 

 
 
 
 
Musim pancaroba membuat suhu saat 
siang terasa sangat panas dan 
malamnya akan berubah menjadi  
dingin. Daya tahan tubuh pada masa itu 
mudah sekali turun. Jenis penyakit yang  
perlu diwaspadai dan rentan terjadi saat 
pancaroba antara lain:  

 penyakit saluran nafas, mulai dari 
radang tenggorokan, batuk, pilek/flu. 
Penyebabnya karena virus, bakteri, 
atau rangsangan alergen. 

 penyakit saluran cerna, seperti diare. 
Penyakit ini muncul karena kurangnya 
kebersihan lingkungan dan sumber air  
tidak higienis. 

 penyakit akibat gigitan nyamuk, 
se p e rt i  d e m a m  b e r d ar a h . 
Penyebabnya adalah virus melalui 
nyamuk Aedes Aegypti.  

 gangguan ginjal dan saluran kemih. 
Hal ini disebabkan suhu yang tinggi, 
sehingga orang mengalami dehidrasi.  
Akibatnya ginjal bekerja lebih berat, 
dan menyebabkan gangguan kerja di 
ginjal.  

Agar badan tetap sehat, jaga stamina  
tubuh dengan pola makan yang baik,  
makan makanan bergizi, perbanyak 
sayur dan buah, cukup minum air putih, 
cukup istirahat, rutin olahraga,   
kendalikan stress dan hindari merokok.  
Jangan lupa jaga kebersihan lingkungan  
sekitar.  

Ingat!! Mencegah lebih baik daripada 
mengobati... 
 

-Si Ro- 

(dari berbagai sumber) 
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Hitunglah ada berapa  bujur sangkar pada gambar 

di atas 
- Si  Ro- 

QUIZ 

 

 
Jawaban QUIZ PARMIN  

Edisi II Tahun 2017 
 

FROSTY, MITTENS, SNOW, CHILL, 
BOOT, SCEN 

 

QUIZ PARMIN  

Edisi II 2017 
 tidak ada yang menjawab 

dengan benar 

 
 

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

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lambat tanggal  

15 November 2017. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 


