
membuat PFA IPP benar-benar harus 

gesit dan cerdas membagi waktunya. 

Kepegawaian di sebelahnya tidak mau 

kalah dengan pelaksanaan diklat 

sertifikasi auditor pertama selama 3 

minggu di bulan april hingga mei, 

mengharuskan mereka untuk selalu 

ramah dan tepat waktu dalam 

melakukan pelayanan terhadap peserta 

diklat. Pada lantai ke tiga, bidang 

Akuntan Negara sejak awal tahun sudah 

sibuk berjibaku dengan evaluasi kinerja 

sepuluh PDAM yang berada dalam 

wilayah kerja BPKP DIY. Bidang 

Investigasi selain masih sibuk dengan 

penghitungan kerugian keuangan 

negara, juga mulai disibukkan dengan 

adanya aplikasi baru yang khusus bidang 

investigasi perlu dilakukan pelatihan 

tersendiri yaitu SIMA Investigasi. 

Menginjak bulan april, meski hutang 

laporan bertumpuk dan map merah 

muda masih sering beterbangan keluar 

dari lantai dua tetapi semangat pegawai 

sudah mulai terasa. Ya, april yang berarti 

persiapan ulang tahun BPKP di bulan 

S ejak mulai awal tahun, 

beragam penugasan 

mulai menyibukkan para 

PFA, tidak henti dikejar 

waktu penugasan yang terbatas dan juga 

batas waktu penyelesaian laporan 

membuat PFA merasa enam jam 

seharipun masih terasa kurang. Sehingga 

menjadi pemandangan yang biasa bila 

masih banyak yang berkutat dengan 

laptop masing-masing meskipun jam 

sudah menunjukkan pukul 16.30 WIB. 

Mari kita telusuri satu persatu... 

Di lantai satu bidang APD selain masih 

setia mendampingi pemda-pemda 

setempat, juga sedang bergiat dengan 

verifikasi DAK yang bertujuan untuk 

memberikan informasi pada world bank 

dan Kemenkeu tentang jumlah Value of 

Final Reimbursement (VFR). Dan 

diseberang APD, bidang P3A sudah mulai 

melakukan monitoring action plan pada 

inspektorat dalam rangka peningkatan 

level kapabilitas APIP serta persiapan 

untuk pelaporan triwulan pertama di 

tahun 2017 ini. Menginjak lantai dua, 

bidang IPP sejak mulai reviu laporan 

keuangan K/L dilanjut dengan monitoring 

program prioritas, hingga audit JKN, 

Bidikmisi, dan BOPTN serta WISMP 

Paris Review Mini    Media Komunikasi & Informasi Pegawai BPKP DIY 

Edisi II Tahun 2017 

Bulletin Triwulan Perwakilan BPKP  DIY 

1 



 

penonton yang cukup antusias 

memerlukan mental yang cukup kuat 

supaya tidak grogi. 

Satu lagi yang berbeda di tahun ini, acara 

khotmil Al-Qur’an yang dilakukan 

serentak di seluruh Perwakilan BPKP di 

Indonesia. Semoga hal ini menjadi berkah 

untuk seluruh pegawai BPKP. 

Palaksanaan rangkaian ulang tahun di 

BPKP perwakilan DIY tidak hanya sukses 

di kantor saja, bahkan  perwakilan DIY 

juga sukses mendulang piala dan 

kejuaraan di lomba antar perwakilan 

BPKP yang diselenggarakan oleh BPKP 

Pusat di Jakarta. 

Tahun ini seperti biasa, purna tugas 

selalu diiringi dengan rasa kehilangan, 

akan tetapi juga ada  beberapa muka 

baru yang diharapkan dapat ikut 

meningkatkan kinerja perwakilan BPKP 

DIY, juga terdapat 13 pegawai titipan 

yang sudah selesai tugas belajarnya. 

Akhir kegiatan sampai bulan mei ini 

sudah menginjak bulan suci Ramadhan, 

selesai meriahnya ulang tahun, sudah 

waktunya kita kembali berbenah diri 

sendiri supaya dibulan ini mendatangkan 

manfaat dan barakahNya. 

Untuk itu dari Redaksi juga tidak lupa 

mengucapkan ; 

Selamat Berpuasa  

Mohon Maaf Lahir Dan Batin 

Semoga Semua Amalan Suci Kita 

Diterima Dan Mendapat RidhoNya, 

Aamiin. 

-Nik 

berikutnya sudah menjadi perbincangan 

yang umum dikalangan pegawai. Bahkan 

ditingkat struktural dan korwas, sudah 

waktunya mulai persiapan ulang tahun, 

perlunya memikirkan sumber dana, 

kegiatan inti , persiapan lomba di kantor 

BPKP Pusat dan yang terpenting memilih 

aktor-aktor panitia HUT bersemangat 

dan kreatif untuk menyukseskan ulang 

tahun BPKP. 

Apa yang berbeda di ulang tahun tahun 

ini?... Supporter... 

Ya, supporter yang kreatif masuk dalam 

salah satu lomba yang dipertandingkan. 

Hal ini membuat para supporter bidang 

semakin semangat untuk men-support 

temannya yang berlaga, maupun 

penonton lainnya untuk melihat 

bagaimana para supporter beraksi. 

Apalagi ? ... Tim ganda putri.... 

Sekali lagi Ya, harus mempunyai tim 

ganda putri hampir disetiap cabang olah 

raga ternyata cukup membuat pusing 

beberapa bidang yang mempunyai 

tenaga terbatas. Karena apa? Tidak 

mudah mencari pemain putri yang bisa 

olah raga dicabang yang 

dipertandingkan, memang sebenarnya 

tidak harus bisa atau ahli dibidang 

tersebut untuk turut bermain, akan 

tetapi permasalahannya  berubah yaitu, 

mencari pemain yang bermental baja 

untuk bertanding pada cabang olah raga 

yang mungkin kita tidak pernah 

melakukannya seumur hidup. 

Bagaimana harus melakukan permainan 

tersebut didepan suporter dan 

2 
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B isa dikatakan bahwa April merupakan 

bulan yang padat acara di lingkungan 

Perwakilan BPKP DIY. Salah satu agendanya 

yaitu menjadi tuan rumah untuk 

penyelenggaraan diklat Sertifikasi JFA 

Pembentukan Auditor Pertama di 

Lingkungan Inspektorat Daerah dengan pola 

PNBP. Diklat ini diselenggarakan atas “restu” 

dari Pusat Pembinaan JFA BPKP, selama 19 

hari mulai dari tanggal 17 April sampai 

dengan 10 Mei 2017. Diikuti oleh peserta 

sebanyak 23 orang yang berasal dari 

inspektorat daerah Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Klaten, Kota Magelang, 

Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Kepulauan Selayar, Kabupaten 

Banjarnegara, Kabupaten Blitar, Kabupaten 

Wonosobo, Kota Semarang, Kabupaten 

Pangkep, Kabupaten Baru, Kabupaten 

Pemalang dan Kabupaten Donggala. 

Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala 

Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo. 

Dalam sambutannya dijelaskan bahwa 

kebutuhan auditor cukup mendesak untuk 

segera dipenuhi. Kebutuhan auditor secara 

nasional 46.560 orang sementara yang 

tersedia saat ini hanya 13.326 orang 

(28,6%). Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut Pusat Pembinaan JFA BPKP 

menargetkan tambahan 1.000 auditor 

setiap tahun. Tentu bukan pekerjaan 

mudah untuk memenuhi target tersebut 

dan biaya yang dibutuhkan cukup besar. 

Jika ditangani sendiri oleh Pusat Pendidikan 

dan Latihan Pengawasan BPKP selaku 

pembina auditor, tidak mungkin dilakukan. 

Salah satu solusinya dengan pola PNBP. 

Tujuan diselenggarakannya diklat ini untuk 

meningkatkan pengetahuan keahlian/

keterampilan, dan sikap profesional 

dengan dilandasi kepribadian dan etika 

agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan secara profesional, efisiensi 
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dan efektif serta sesuai dengan perundang

-undangan. 

Materi yang diberikan oleh instruktur 

selama diklat antara lain kode etik dan 

standar audit intern; audit intern; 

manajemen pemerintahan daerah II; tata 

kelola, manajemen risiko dan 

pengendalian intern II; praktik audit intern 

II; dan komunikasi audit intern I. Adapun 

seluruh instruktur selama diklat berasal 

dari Perwakilan BPKP DIY. 

Target RPJMN sebesar 85% APIP berada di 

level 3 harus disikapi dengan serius oleh 

APIP. Salah satu indikator untuk mengukur 

keseriusan APIP dalam pemenuhan target 

tersebut dapat terlihat dari apakah 

Inspektorat menganggarkan biaya untuk 

meningkatkan kompetensi auditornya.  

Berdasarkan laporan ketua panitia 

penyelenggara diklat, selama 

penyelenggaraan tidak ditemui adanya 

hambatan sehingga diklat dapat diikuti 

dengan baik oleh seluruh peserta. Dari 

pihak peserta juga memberikan respon 

yang positif dengan adanya diklat ini. 

Seluruh materi disampaikan dengan baik 

dan jelas oleh instruktur. Tidak hanya 

materi saja yang dijelaskan namun juga 

disertai sharing pengalaman dari 

instruktur selama praktek di lapangan 

sehingga peserta diklat semakin 

memperoleh pemahaman yang baik. 

Peserta juga diberi kesempatan untuk 

memberikan masukan yang nantinya akan 

ditindaklanjuti oleh panitia. Dalam 

kesempatan itu pula, peserta memberikan 

sebuah kenang-kenangan kepada kantor 

Perwakilan BPKP DIY sebagai bentuk 

apresiasi telah menyelenggarakan diklat 

sertifikasi auditor pertama dengan baik. 

Diklat ditutup secara resmi oleh Kepala 

Perwakilan BPKP DIY pada 10 Mei 2017. 

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan 

menyampaikan bahwa setelah “digodog” 

selama 19 hari “di kawah condrodimuko”, 

perjuangan peserta masih belum berakhir. 

Peserta diklat masih harus mempersiapkan 

diri untuk menghadapi ujian tertulis yang 

akan diadakan pada Juli 2017 nanti. 

Harapannya agar seluruh peserta dapat 

lulus dalam ujian tersebut, “kalo sudah 

lulus diklat namun gagal dalam ujian 

tertulis itu rasanya seperti lahir tanpa akte 

kelahiran”. Sehingga peserta hendaknya 

menggunakan waktu sebelum ujian nanti 

untuk mengimplementasikan ilmu yang 

telah didapat selama diklat. Perwakilan 

BPKP DIY akan memonitor perkembangan 

APIP dalam meningkatkan level kapabilitas

-nya melalui evaluasi kapabilitas APIP. 

-Iv1 

*ewuh : punya hajat 

Sumber : Berita “Cetak Auditor Unggul melalui 

Diklat Sertifikasi Auditor Pertama” 
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K esempatan kali ini membahas 

kegiatan masing-masing bidang. 

Nggak terasa triwulan II sudah mo 

lewat dan ditutup dengan bulan penuh 

berkah bagi umat muslim. Suasana 

bulah Ramadhan pasti sangat terasa, 

yang pasti berubah adalah jam kerja 

kantor lebih singkat dua jam, penulis 

juga kebagian berkah pulang cepat. 

Jam kantor yang berkurang tidak 

diikuti pengurangan target pekerjaan 

itulah hebatnya para abdi negara ini. 

Sampai dengan triwulan II Wadyobolo 

IPP telah melaksanakan target 

pekerjaan baik PKPT maupun Non 

PKPT. Dari data monitoring kita 

langsung “ON” dari awal tahun seperti 

biasa stakeholder yang setia mitra 

kerja mulai minta pendampingan yaitu 

bimtek penyusunan dan reviu laporan 

keuangan di POLDA DIY dan lingkungan 

kementerian PUPR.  

Bulan Februari lanjut dengan monev 

program dan kegiatan prioritas 

nasional pada dinas pendidikan, 

kemenristekdikti, dinas sosial, dinas 

pertanian dan kanwil kementerian 

agama. Ditutup dengan Non PKPT yaitu 

pendampingan verifikasi penyerahan 

P2D pengalihan UPTD BPKB ke 

Kemendikbid. Bulan Maret puncak 

kegiatan di triwulan I diawali dengan 

kegiatan rakor dan sosialisasi 

persiapan penugasan bonus jalan-

jalan. Penulis dapat bagian rakor 

persiapan penugasan bersama Itjen 

Kemenristekdikti dengan BPKP di Hotel 

Lor In Solo (lumayan.. ). Sosialisasi 

pedoman audit kinerja program JKN th 

2016, workshop periapan audit 

program KOTAKU di Bogor.  

P e r t e n g a h a n  m u l a i  d e h 

pemeriksaannya yaitu: audit tujuan 

tertentu atas beasiswa mahasiswa dan 

BB BOPTN di perguruan tinggi negeri 

dan kopertis, salah satu tim mendapat 

hikmah dari penugasan ini karena 

mendapat diskon uang masuk di salah 
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When the supporters are more im-

portant than the game 

 

 

Not long time ago, our company held 

several sport tournament to celebrate 

its anniversary this year, such as volley 

ball, tennis ball, badminton, ect. Beside 

the tournament, there is also an 

achievement for the best supporter.  

Apd were setting up the supporter team 

but forgot to set up a match player. In 

the first game all of persons wanted to 

be a supporter, nota player. Then they 

decided the way to choose the player. 

The one who wears shoes that day, he is 

a player. As we predict…APD lost. But 

the supporter were not disappointed, 

they still sang happily. 

 

APDJogjaOye…APD JogjaOye…APD 4X…

APD JogjaOye..!!! 

ANF 

satu akademi favorit di DIY (lumayan 

lagi), reviu  tata kelola proyek strategis 

nasional (PSN) yang menjadi 

primadona di negeri ini karenanya 

langsung dihandle dua orang dalnis, 

lagi-lagi mitra kesayangan minta 

narasumber SPIP dan peningkatan 

kualitas pengelolaan laporan keuangan. 

Memasuki triwulan II bulan April 

p e n u g as a n  d ia wa l i  d e ng a n 

pemantauan ujian nasional (UN) SMA/

SMK, dilanjutkan audit  loan yaitu 

Pamsimas, WISMP-II, Kotaku dan 

pembiayaan pedesaan. Bulan Mei 

wadyobolo IPP diberi kesempatan 

istirahat karena hanya ada satu 

penugasan pendampingan penyusunan 

kertas kerja SPIP. Awal bulan Juni  

kompilasi Loan dan deseminasi 

pedoman reviu BPKP atas pengadaaan 

tanah untuk pembangunan bendungan 

di Kementerian PUPR dan konsultasi 

pengawasan Korwas IPP ke Jakarta. 

Bulan Juni ini terdapat penugasan baru 

dari rendal untuk pelaksanaan reviu 

PSN dan reviu BPKP atas pengadaaan 

tanah untuk pembangunan bendungan 

di Kementerian PUPR yang harus 

dilaksanakan seminggu sebelum 

lebaran. Hal ini membuat Pak Korwas 

dan Dalni menjadi galau.. (kira-kira ada 

nggak ya obriknya di kantor)  

  - Eko 
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Bertahun menjalani, lelah ini tak terasa lagi.. pagi berganti pagi, masih ada keinginan 
hati.. Segenap punggawa APD Jogja tak gusar menyongsong trimester II 2017, sejumlah 

menu giat penugasan nan lezat, crunchy, dan ‘bergizi’ telah mengantri. 

Y uk kita memasuki relung bidang APD 

lebih dalam. Kali ini akan coba 

dikentengahkan tentang kegiatan 

Verifikasi Output DAK Fisik Reguler 

Reimbursement (DAK-R) Bidang 

Infrastruktur TA 2016 dan geliat APD 

dalam acara HUT BPKP. 

Di akhir bulan Maret_Of The Caribbean, 

menu Verifikasi DAK-R tersaji. Verifikasi 

yang bertujuan mulia yaitu memberi in-

formasi pada World Bank dan Kemenkeu 

tentang jumlah Value of Final Reimburse-

ment (VFR) atau nilai penggantian akhir 

pada pemda yang berpartisipasi dalam 

P2D2 Tahap II, yang digunakan sebagai 

dasar pemberian pinjaman kepada Peme-

rintah RI. Selain itu juga bertujuan untuk 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan 

dan penggunaan DAK-R di daerah. Fokus 

verifikasi terbagi menjadi 4 subsektor In-

frastruktur yakni Jalan, Irigasi, Air Minum, 

dan Sanitasi. 

Verifikasi Tahap I dimulai dengan 

membandingkan kontrak dengan 

sejumlah kriteria yg ditetapkan,guna 

mendapatkan net data kontrak. 

Selanjutnya menghitung Value of 

Potential Reimbursement (VPR) dengan 

cara mengalikan output terpasang 

seluruh net data kontrak dengan 

Reference Unit Cost (RUC) keluaran 

KemenPUPR. 

Kemudian menentukan Qualifying 

Percentage (QP) melalui ajang pemilihan 

kontrak yang akan diverifikasi lebih dalam 

dengan sampling minimal 20% dari 

populasi net data kontrak. 

Terhadap kontrak yang mendapat 

kehormatan dilakukan verifikasi dengan 

media checklist mencakup : 



 8 

 Verifikasi pengelolaan keuangan. 

 Verifikasi pengadaan barang/jasa. 

 Verifikasi kesesuaian spesifikasi 

teknis hasil pekerjaan. 

 Verifikasi pengamanan lingkungan 

dan sosial. 

Tim melakukan aksi turun ke jalan, 

bukan untuk menyampaikan aspirasi, 

namun melaksanakan  prosedur cek fisik. 

Mengenang kata-kata bijak “Dont judge 

a book by its cover”, tim pun 

mengembangkan Professional 

Skepticism dengan menghayati 

serangkaian pengujian cukup mendalam, 

sebab bukan hil yang mustahal ada 

penyedia yang agak mangkir. Dan 

hasilnya cukup mencengangkan dan 

banyak rekomendasi pembenahan. Tim 

melaksanakannya dengan profesional, 

independen dan berintegritas. 

Muara tugas mendapat nilai Value of 

Qualifying Reimbursement (VQR), 

merupakan perkalian QP dengan VPR. 

Tim Satgas pusat menghitung Value of 

Final Reimbursement (VFR) dengan 

mengkonsolidasi seluruh laporan dari 

perwakilan. Hamdalah. 
Yo..ayo..ayoo.. Ayo APD Jogjaku.. 

APD Jogja, ya Pe De Aja.. 

Pada akhir April_good dimulai geliat 

bidang APD memeriahkan HUT BPKP 

ke34. Tak melupakan sejarah jarang 

menang lomba, target yang ditetapkan 

pun tak muluk-muluk pilihannya Menang 

atau Tidak Kalah.  Meski akhirnya 

realistis direvisi jadi kalah, ora papa, 

menang disayang mama.  

Supporter militan APD dibekali dengan 

jutaan kreasi. Yel-yel dan lagu wajib nya 

“Sampai Kau Bisa” hasil ATM (Amati, 

Tiru, Modif) terinspirasi dari Brigata 

Curva Sud (BCS) Supporter miltan PSS 

Sleman. Sebelum dan setelah memulai 

pertandingan, suporter dan pemain 

khidmat mengumandangkan lagu wajib, 

tak jarang sampai menitikkan air mata 

(mungkin sambil teringat cicilan, hee). 

Kostum apik dan harmonisasi perkusi 

nan cantik diciptakan. Meski sempat di 

tinggal Sang Korwas petahana yang 

melanglang buana demi negara, tak 

kehabisan akal di-create-lah topeng 

wajah beliau dan dipakai segenap 

supporter sehingga aura beliau seolah 

hadir di tengah tengah pertandingan ikut 

meng-endorse langsung.  

And Finally gaes, pada acara puncak HUT 

BPKP diumumkan bahwa APD meraih 

juara supporter kreatif,  dilengkapi finalis 

Tenis lapangan dan Bulu tangkis. 

APD Pancen oyee..!! 

Setelah bertahun menjalani, keinginan 

hati terpenuhi, emas supporter 

menghinggapi, saatnya kita bernyanyi 

kembali....  
Sebuah kehormatan mengawalmu pahlawan, 
Untuk selalu berjuang, mewujudkan harapan. 
Percaya kita kan rayakan, kawan.. 
Demi satu nama, Kebanggaan di dada, kan ku 

beri segalanya.. 

Bidang APD JOGJA.. Jadilah juara, ku 

korbankan segalanyaaa.. 

SAMPAI KAU BISA... 3jt x !!! 
- Vic_RI  
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Tahun 2017 Perwakilan BPKP DIY 

mendapatkan pegawai baru, siapakah 

mereka...? Yuk kita ulik sekilas 

profilnya. 

Bambang Irianto, 

pria kelahiran 

Tulungagung tahun 

1963 ini sebelum 

ditepatkan di 

Perwakilan BPKP 

DIY, sudah 

melanglang buana 

terlebih dahulu di 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan dan Perwakilan BPKP Provinsi 

Bali. Bapak 1 putri ini pindah ke Jogja 

karena sudah mau pensiun. Hobinya 

yaitu jalan-jalan, di dunia nyata dan 

dunia maya...#mikir  Selamat 

datang Pak Bambang...selamat 

berkinerja.. 

 

“...tidak ada 

masalah yang 

tidak bisa 

diselesaikan 

selama ada 

komitmen 

untuk 

menyelesaikannya”, itulah motto pria 

kelahiran Surakarta tahun 1962, Budi 

Santosa. Setelah 32 tahun memperkuat 

Perwakilan BPKP di luar Pulau Jawa 

akhirnya sampai juga ke Perwakilan 

BPKP DIY.  Pak Budi pada tahun 1985 

(wua aku belum lahir) ditempatkan di 

perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Barat, lalu pindah ke Perwakilan BPKP 

Provinsi Nusa tenggara Timur tahun 

2007 sedangkan tahun 2010 pindah ke 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Selatan. Hoby bapak dari empat putra 

ini yaitu jalan kaki dan baca berita...wua 

cocok buat dikehumasan ini .  

 

Akhirnya move on, itulah Ety Farida. 

Ibu cantik ini 

sebelumnya 

berkarya di 

Perwakilan BPKP 

Provinsi Jambi 

selama 24 tahun 

WOW. Pada tahun 

2017 akhirnya 

pindah tugas ke 

Perwakilan BPKP DIY. Wanita kelahiran 

Klaten ini mempunyai hobby bertanam. 

Motto ibu dua orang putra ini “cukup 

dan pas”. Selamat bergabung di 

perwakilan BPKP DIY Bu Ety, selamat 

berkarya. 

- &ie 
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D erasnya hujan yang mengguyur 

Yogya sejak dini hari tidak 

menggoyahkan semangat pegawai BPKP 

DIY untuk tetap menggelar upacara 

pembukaan HUT ke 34 BPKP. Upacara 

berlangsung bersamaan dengan 

peringatan hari Kartini pada Jumat 

(21/4). Acara yang semula  

direncanakan berlangsung di halaman 

depan kantor segera dialihkan ke  Aula 

Perwakilan BPKP DIY. Tak hanya 

pegawai, Dharma Wanita Perwakilan 

BPKP DIY pun turut ambil bagian dalam 

upacara pembukaan HUT dalam balutan 

pakaian adat Jawa. 

Upacara pembukaan rangkaian kegiatan 

peringatan HUT ke 34 BPKP di 

Perwakilan BPKP DIY ditandai dengan 

dibukanya buku berukuran besar berisi 

logo HUT 34 

BPKP oleh 

Kepala 

Perwakilan 

BPKP DIY, 

Tytut Ratih Kusumo. Nuansa Kartini 

tampak lekat dalam acara pembukaan 

dengan dipilihnya kartini bidang dan 

bagian.  

Tytut mengajak seluruh pegawai 

dengan semangat dan sportivitas tinggi 

mengikuti seluruh pertandingan yang 

digelar oleh panitia dan berpesan agar 

seluruh pegawai turut berpartisipasi 

melalui lomba yang telah dirancang 

untuk memeriahkan acara HUT. Seluruh 

pegawai diharapkan bisa mengatur 

waktu agar tidak sampai mengorbankan 

kinerja kantor selama pelaksanaan 

rangkaian kegiatan HUT BPKP, sehingga 

sebagian besar lomba hanya 

dimaksimalkan di hari Jumat.  

Selama satu bulan berbagai lomba antar 

bidang dan bagian mewarnai rangkaian 

HUT 34 BPKP 

seperti lomba 

tenis lapangan, 

tenis meja, 

volley, bulu 
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tangkis, senam, 

serta lomba 

supporter kreatif.  

Tak hanya itu, 

BPKP Pusat juga 

menyelenggarakan 

lomba inovasi nasional, yang terdiri dari 

tujuh jenis lomba. Dalam ajang lomba 

nasional itu, Perwakilan BPKP DIY  

membawa pulang empat piala juara 1-3 

dan  3 juara harapan, yaitu juara 1 lomba 

fotografi, juara 2 lomba penulisan berita, 

juara 3 lomba penulisan essay tacit 

knowledge, juara 3 lomba desain batik, 

juara harapan 1 lomba inovasi SPIP, juara 

harapan 2 desain batik,  juara harapan 2 

video grafis, dan juara harapan 3 

infografis. 

Tak hanya sibuk dengan kegiatan lomba, 

Perwakilan BPKP DIY juga menggelar 

kegiatan sosial. Rabu (10/5) dalam satu 

hari, secara marathon Perwakilan BPKP 

DIY menggelar kegiatan aksi sosial berupa 

donor darah, pemberian bantuan 

sembako untuk warga kurang mampu di 

sekitar kantor dan  kunjungan ke panti 

asuhan. 

Donor darah dan pembagian sembako 

dilaksanakan  di aula Perwakilan BPKP 

DIY. Donor darah diikuti tidak kurang dari 

40 pendaftar dengan mengundang PMI 

Kota Yogyakarta. Ditempat yang sama 

dilaksanakan 

pembagian 

sembako 

sebanyak  

seratus paket. 

Kepala 

Perwakilan BPKP DIY menjelaskan  paket 

sembako yang dibagikan merupakan 

amanah dan sumbangan dari seluruh 

pegawai Perwakilan BPKP DIY. 

Sementara siang harinya, beberapa 

pegawai mewakili Perwakilan BPKP DIY 

melakukan kunjungan ke Panti Asuhan 

Bina Siwi untuk menyampaikan 

sumbangan dalam bentuk sembako dan 

uang. Panti yang berlokasi di Sendangsari, 

Pajangan, Bantul, Yogyakarta tersebut 

merupakan panti asuhan untuk anak-anak 

berkebutuhan khusus dan menampung 

beberapa anak cacat fisik. Panti asuhan di 

bawah Yayasan Ngudiraharjo yang 

merupakan swadaya masyarakat tersebut 

menampung 38 anak dan dewasa, 

dengan tenaga pendamping sembilan 

orang. 

Menurut Kepala Yayasan Ngudiraharjo, 

Sugiman, kapasitas panti asuhan 

sesungguhnya sudah melebihi kapasitas 

yang seharusnya hanya cukup untuk 30 

anak, namun karena kebutuhan 

masyarakat akan pengasuhan anak 

berkebutuhan khusus yang mendesak, 



 
12 

34 BPKP di Perwakilan BPKP DIY, Selasa 

(30/05), diawali dengan upacara bendera di 

halaman kantor Perwakilan BPKP DIY. Is-

timewanya, seluruh petugas upacara adalah 

korwas, kabag TU dan   para kasubag di ling-

kungan Perwakilan BPKP DIY.  

Usai upacara, siang harinya bertempat di 

aula digelar khotmil Qur’an. Pegawai yang 

hadir dikoordinir untuk membaca Al Quran 

mulai dari juz 1 sampai dengan 30.  

Menutup rangkaian acara yang sudah ber-

langsung sejak 21 April sampai dengan 30 

Mei 2017, bertempat di aula Perwakilan 

BPKP DIY, dilaksanakan  acara puncak 

berupa pengumuman juara lomba, penyera-

han hadiah dan sesi motivasi.  Juara umum 

tahun 2017 diraih oleh bidang Akuntan 

Negara.  

Sesi motivasi dengan narasumber Erik Hadi 

Saputra bertajuk “bekerja bahagia”, 

mendasarkan pekerjaan adalah panggilan 

jiwa. Dengan bekerja bahagia sesuai panggi-

lan jiwa akan memberikan karunia berupa 

kecukupan materi, prestasi dan ketenangan 

dalam bekerja.  

Di penghujung acara ditutup dengan ber-

buka bersama seluruh pegawai di ling-

kungan Perwakilan BPKP DIY. 

“Selamat ulang tahun ke-34 BPKP, semoga 

menjadi rumah yang semakin kokoh, kuat, 

besar yang diisi oleh orang-orang  berinteg-

ritas, berkinerja bagus dan memiliki jiwa 

melayani, se-

mata-mata un-

tuk mewujud-

kan good go-

vernance”.  

 
- ros 

maka dengan segala keterbatasan 

menerima tambahan penghuni. Setiap anak 

dilatih mandiri, mereka diajarkan seni dan 

berbagai keterampilan seperti membuat 

keset, bunga, boneka, sandal hotel, batik, 

kipas dan barang-barang siap jual lainnya. 

Dari hasil penjualan barang-barang 

tersebut,  dipakai untuk tambahan 

pemasukan untuk memenuhi kebutuhan 

harian mereka. Di bidang seni mereka 

dilatih memainkan beberapa jenis musik 

mulai dari musik hadrah, gamelan, sampai 

dengan band.  

Acara family gathering  sebagai media 

kumpul seluruh keluarga besar Perwakilan 

BPKP DIY  pun diselenggarakan dalam 

rangkaian acara HUT 34 BPKP. Agak 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, 

para pegawai bak memasuki arena bermain 

keluarga, lengkap dengan berbagai 

permainan yang melibatkan para orang tua, 

dan anak-anak. Mulai dari senam ceria 

berhadiah. Dengan pendukung yang 

lengkap mulai dari goodiebag untuk seluruh 

anak, kesempatan foto keluarga dalam 

photo booth, sajian sarapan soto nikmat, 

snack berlimpah, bertabur doorprize dan 

hadiah, lantunan lagu merdu oleh band 

BPKP DIY, dongeng anak, berbagai stand 

bazaar yang meriah, kupon belanja gratis, 

dan ditutup dengan makan siang bersama 

dengan menu lengkap. Family gathering kali 

ini menjadi 

moment yang 

ngangeni ingin 

diulang lagi... 

Puncak 

rangkaian HUT 
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G eliat penugasan di Bidang Akuntan 

Negara mulai memanas….eksekusi 

mandat penugasan PKP2T segera 

dimulai. Setelah disibukkan dengan 

penugasan-penugasan pendampingan/

workshop SIA BLUD pada awal tahun 

2017, sampai dengan bulan Juni nanti 

seluruh warga Bidang AN akan disibuk-

kan dengan penugasan evaluasi kinerja 

PDAM. Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 

2017 akan dilaksanakan di 10 PDAM di 

wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. 

Yogyakarta, yaitu: 

1. PDAM Kabupaten Sleman 

2. PDAM Tirta Binangun Kabupaten 

Kulon Progo 

3. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta 

4. PDAM Tirta Handayani Kabupaten 

Gunungkidul 

5. PDAM Kabupaten Bantul 

6. PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten 

Purworejo 

7. PDAM Tirta Wijaya Kabupaten 

Cilacap 

8. PDAM Tirta Merapi Kabupaten 

Klaten 

9. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten 

Magelang 

10. PDAM Kota Magelang 

11. PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabu-

paten Kebumen 

Kinerja PDAM dinilai berdasarkan Kep-

mendagri nomor 47 tahun 1999 ten-

tang Pedoman Penilaian Kinerja Peru-

sahaan Daerah Air Minum. Berdasar-

kan peraturan tersebut tingkat kinerja 

PDAM digolongkan sebagai berikut: 

 Baik Sekali, bila memperoleh nilai 

kinerja di atas 75 

 Baik, bila memperoleh nilai kinerja 

di atas 60 sampai dengan 75 

 Cukup, bila memperoleh nilai 

kinerja diatas 45 sampai dengan 

60 

 Kurang, bila memperoleh nilai 

kinerja diatas 30 sampai dengan 

45 

 Tidak baik, bila nilai kinerja kurang 

dari atau sama dengan 30 

 

34 BPKP di Perwakilan BPKP DIY, Selasa 

di 

halaman kantor Perwakilan BPKP DIY. Is-

timewanya, seluruh petugas upacara adalah 

korwas, kabag TU dan   para kasubag di ling-

bertempat di 

aula digelar khotmil Qur’an. Pegawai yang 

hadir dikoordinir untuk membaca Al Quran 

Menutup rangkaian acara yang sudah ber-

langsung sejak 21 April sampai dengan 30 

Mei 2017, bertempat di aula Perwakilan 

BPKP DIY, dilaksanakan  acara puncak 

berupa pengumuman juara lomba, penyera-

Juara umum 

tahun 2017 diraih oleh bidang Akuntan 

Sesi motivasi dengan narasumber Erik Hadi 

Saputra bertajuk “bekerja bahagia”, 

mendasarkan pekerjaan adalah panggilan 

bahagia sesuai panggi-

lan jiwa akan memberikan karunia berupa 

kecukupan materi, prestasi dan ketenangan 

Di penghujung acara ditutup dengan ber-

buka bersama seluruh pegawai di ling-

34 BPKP, semoga 

menjadi rumah yang semakin kokoh, kuat, 

orang  berinteg-

ritas, berkinerja bagus dan memiliki jiwa 

melayani, se-

mata un-

tuk mewujud-

good go-

ros 
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Saat evaluasi juga dilakukan cek fisik ke 

lapangan, antara lain cek fisik mata air 

sumber air baku, instalasi pengolahan air, 

penggunaan hidran umum dan konfirmasi 

ke pelanggan…..sekalian re-

fresing…..asyeekkkkkk. 

Setelah sekian hari DL…..warga AN ngum-

pul kembali di kantor dan akhirnya 

‘demam’ kinerja ….. he-

bohhh….obrolannya non revenue water 

(NRW)….bocor-bocor…kebocoran air. 

Kualitas airnya air minum atau air bersih 

niiiiiiii…..hedew DILEMA. Data penduduk 

dari BPS belum ada niiiii….ambil angka 

siapaaa donk!!!! 

Tetapi simpulan hasil evaluasi tentu di-

dasarkan atas seluruh fakta evaluasi, do-

kumen yang valid dan hasil cek fisik. Ting-

gal mempertahankan hasil perhitungan 

kinerja yang dilakukan tim evaluasi ketika 

pembahasan dengan direksi. 

Dalam setiap penugasan pasti ada pen-

galaman baru…pengetahuan baru yang 

tentu saja akan memperkaya pengeta-

huan dan keahlian masing-masing warga 

AN….tergantung masing-masing orang 

menyikapi setiap penugasan. Semoga 

warga AN bisa selalu saling asah dan 

saling asuh untuk unjuk gigi mencapai 

kinerja Bidang AN yang optimal. Salam 

semangat kinerja!!! 

 
- AnS 

Aspek penilaian kinerja PDAM meliputi: 

 
 

Selain pengukuran kinerja berdasarkan 

Kepmendagri 47 tahun 1999, PDAM juga 

akan dinilai tingkat kesehatan perusa-

haannya. Tingkat kesehatan PDAM dinilai 

berdasarkan Permen PU Nomor 18 Tahun 

2007  Tentang  Penyelenggaraan  

Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  

Minum  dan Petunjuk Teknis Evaluasi 

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

Badan Pendukung Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). 

Pengelompokan penilaiannya sebagai 

berikut:

 
 

Indikator yang dinilai meliputi: 

 

No. Aspek Bobot 

1 Keuangan 45% 

2 Operasional 40% 

3 Administrasi 15% 

KRITERIA 
NILAI 

Sehat > 2,8 

Kurang Sehat 2,2 s/d 2,8 

Sakit < 2,2 

No. Aspek Bobot 

1 Keuangan 25% 

2 Pelayanan 25% 

3 Operasi 35% 

4 SDM 15% 
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A pa yang ada di benak kita jika kita 

mendengar gratifikasi? Beberapa 

orang berpendapat bahwa gratifikasi itu 

hadiah yang bisa berujung pada kategori 

suap jika berpengaruh pada integritas 

kita. Namun ada juga yang berpendapat 

bahwa gratifikasi oke-oke saja, tidak 

akan menjadi masalah jika kita tetap 

berpegang teguh pada pendirian atau 

tidak berpengaruh pada keputusan yang 

kita ambil. Nah untuk itu, kita cari info 

lebih jauh untuk meyakinkan apa se-

benarnya makna gratifikasi.   

 

Apa itu Gratifikasi? 

Berikut beberapa definisi gratifikasi 

yaitu: 

 Menurut black’s Law Dictionary, 

Gratification: “a voluntarily given 

reward or recompense for a service 

or benefit” (gratifikasi adalah 

“sebuah pemberian yang diberikan 

atas diperolehnya suatu bantuan 

atau keuntungan”). 

 Gratifikasi menurut UU No. 20 Ta-

hun 2001 tentang Perubahan UU 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan penjelasannya didefinisikan se-

bagai pemberian dalam arti luas, 

yakni meliputi pemberian uang, 

barang, rabat atau diskon, komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket per-

jalanan, fasilitas penginapan, per-

jalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifi-

kasi tersebut baik yang diterima di 

dalam negeri maupun di luar negeri 

dan yang dilakukan dengan meng-

gunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik.  

 

Gratifikasi = tindak pidana korupsi? 

Undang-Undang Republik Indonesia No-

mor 20 Tahun 2001,tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  pasal 12B menjelaskan 

bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila ber-

hubungan dengan jabatannya dan yang 
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berlawanan dengan kewajiban atau tu-

gasnya, dengan ketentuan sebagai beri-

kut: 

 yang nilainya Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi terse-

but bukan merupakan suap dilaku-

kan oleh penerima gratifikasi; 

 yang nilainya kurang dari 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah), pembuktian bahwa gratifi-

kasi tersebut suap dilakukan oleh 

penuntut umum. 

Dalam buku saku “memahami gratifikasi” 

yang diterbitkan oleh Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) tahun 2014, dijelas-

kan bagaimana memahami suatu pem-

berian itu dianggap suap atau bukan, 

yaitu sebagai berikut: 

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap 

yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan 

meliputi penerimaan dari: 

 Pihak lain berupa cinderamata dalam 

kegiatan resmi kedinasan seperti 

rapat, seminar, workshop, konfer-

ensi, pelatihan atau kegiatan lain 

sejenis; 

 Pihak lain berupa kompensasi yang 

diterima terkait kegiatan kedinasan, 

seperti honorarium, transportasi, 

akomodasi dan pembiayaan lainnya 

sebagaimana diatur pada Standar 

Biaya yang berlaku di instansi pene-

rima, sepanjang tidak terdapat pem-

biayaan ganda, tidak terdapat Konflik 

Kepentingan, atau tidak melanggar 

ketentuan yang berlaku di instansi 

penerima. 

 

Dalam buku pendidikan anti korupsi un-

tuk perguruan tinggi yang diterbitkan 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebu-

dayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi tahun 2011 halaman 42-43 dijelas-

kan beberapa contoh pemberian yang 

dapat digolongkan sebagai gratifikasi, 

antara lain: 

 Pemberian hadiah atau uang sebagai 

ucapan terima kasih karena telah 

dibantu; 

 Hadiah atau sumbangan dari 

rekanan yang diterima pejabat pada 

saat perkawinan anaknya; 

 Pemberian tiket perjalanan kepada 

pejabat/pegawai negeri atau keluar-

ganya untuk keperluan pribadi se-

cara cuma-cuma; 

 Pemberian potongan harga khusus 

bagi pejabat/pegawai negeri untuk 

pembelian barang atau jasa dari 

rekanan; 
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 Pemberian biaya atau ongkos naik 

haji dari rekanan kepada pejabat/

pegawai negeri; 

 Pemberian hadiah ulang tahun atau 

pada acara-acara pribadi lainnya 

dari rekanan; 

 Pemberian hadiah atau souvenir 

kepada pejabat/pegawai negeri 

pada saat kunjungan kerja; 

 Pemberian hadiah atau parsel 

kepada pejabat/pegawai negeri 

pada saat hari raya keagamaan, 

oleh rekanan atau bawahannya; 

 Pembiayaan kunjungan kerja lem-

baga legislatif, karena hal ini dapat 

memengaruhi legislasi dan imple-

mentasinya oleh eksekutif; 

 Cideramata bagi guru (PNS) setelah 

pembagian rapor/kelulusan; 

 Pungutan liar di jalan raya dan tidak 

disertai tanda bukti dengan tujuan 

sumbangan tidak jelas, oknum yang 

terlibat bisa jadi dari petugas kepo-

lisian (polisi lalu lintas), retribusi 

(dinas pendapatan daerah), LLAJR 

dan masyarakat (preman). Apabila 

kasus ini terjadi KPK menyarankan 

agar laporan dipublikasikan oleh 

media massa dan dilakukan penin-

dakan tegas terhadap pelaku; 

 Penyediaan biaya tambahan (fee) 

10-20 persen dari nilai proyek. 

 Uang retribusi untuk masuk pelabu-

han tanpa tiket yang dilakukan oleh 

Instansi Pelabuhan, Dinas Per-

hubungan, dan Dinas Pendapatan 

Daerah; 

 Parsel ponsel canggih keluaran ter-

baru dari pengusaha ke pejabat; 

 Perjalanan wisata bagi bupati men-

jelang akhir jabatan; 

 Pembangunan tempat ibadah di 

kantor pemerintah (karena bi-

asanya sudah tersedia anggaran 

untuk pembangunan tempat ibadah 

dimana anggaran tersebut harus 

dipergunakan sesuai dengan pos 

anggaran dan keperluan tambahan 

dana dapat menggunakan kotak 

amal); 

 Hadiah pernikahan untuk keluarga 

PNS yang melewati batas kewa-

jaran; 

 Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang 

“dipercepat” dengan uang tamba-

han; 

 Mensponsori konferensi interna-

sional tanpa menyebutkan biaya 

perjalanan yang transparan dan 

kegunaannya, adanya penerimaan 

ganda, dengan jumlah tidak masuk 

akal; 

 Pengurusan izin yang dipersulit. 

 



 

Berikut chart panduan pertanyaan agar 

kita dapat mengetahui dengan jelas 

apakah suatu pemberian itu dianggap 

suap atau bukan. 

Apa yang harus kita lakukan jika mene-

rima gratifikasi berindikasi suap? 

Apabila seorang pegawai negeri atau 

penyelenggara negara menerima suatu 

pemberian maka 

berkewajiban mela-

porkannya kepada 

KPK sebagaimana 

diatur dalam Pasal 

12 C UU No 20 Ta-

hun 2001, yaitu : 

 Ketentuan pada 

Pasal 12 B ayat (1) 

UU no 20 tahun 

2001 mengenai 

gratifikasi dianggap 

sebagai pemberian 

suap dan tidak ber-

laku, jika penerima 

melaporkan gratifi-

kasi yang diterima-

nya kepada KPK; 

 Laporan pene-

rima gratifikasi pa-

ling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja 

terhitung sejak tang-

gal gratifikasi dite-

rima; 

18 



19 

 Dalam waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja sejak tang-

gal penerimaan laporan, KPK wa-

jib menetapkan gratifikasi dapat 

menjadi milik penerima atau milik 

negara; 

 Tata cara penyampaian laporan 

dan penentuan status gratifikasi 

diatur menurut Undang-undang 

tentang KPK. 

 Berkaitan dengan gratifikasi ini, 

KPK menerbitkan modul praktik 

dan batasan gratifikasi yang wajib 

dilaporkan dan tidak wajib dila-

porkan oleh penerima, yang lebih 

jelasnya dapat dilihat di web 

resmi KPK https://kpk.go.id 

 

Konsekuensi Hukum Dari Tidak Me-

laporkan Gratifikasi  yang berindikasi 

suap 

Jika gratifikasi yang diterima pegawai 

negeri atau penyelenggara tidak dila-

porkan ke KPK dan dapat dibuktikan 

sebagai suap, maka akan diberikan 

sanksi pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun, dan pidana denda 

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak             

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). Jadi penerimaan gratifikasi 

merupakan hal yang sangat serius 

sebagai salah satu bentuk tindak pi-

dana korupsi, dengan sanksi pidana 

yang persis sama dengan tindak pi-

dana suap lainnya dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pi-

dana Korupsi. 

 

Waspada Gratifikasi sebagai Suap 

Beberapa kalangan ada yang berpen-

dapat bahwa pemberian hadiah seke-

dar tanda terima kasih adalah sah-sah 

saja. Namun kita harus waspada ter-

hadap pemberian hadiah karena ber-

potensi menimbulkan konflik ke-

pentingan terkait dengan jabatan 

yang dipangku oleh penerima serta 

kemungkinan adanya kepentingan-

kepentingan dari pemberi, dan pada 

saatnya pejabat penerima akan ber-

buat sesuatu untuk kepentingan pem-

beri sebagai balas jasa.  

 
- Nis A 
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B idang program, pelaporan serta 

pembinaan APIP atau lebih dikenal 

sebagai bidang P3A... Apa saja yang 

menjadi kegiatan bidang P3A selama 

beberapa bulan ini?  

Yuk mari kita telusuri lebih lanjut.... 

 

Selama Maret di bidang P3A terdapat 

beberapa tim yang ditugaskan untuk 

memonitor action plan pada 

inspektorat dalam rangka peningkatan 

level kapabilitas APIP. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk melihat sejauh 

mana infrastruktur yang telah dimiliki 

oleh Inspektorat untuk memenuhi tiap-

tiap KPA dalam penilaian kapabilitas 

APIP sebelum dilaksanakan evaluasi 

nantinya. Tujuan dilakukannya evaluasi 

ini adalah untuk menentukan APIP 

tersebut berada di level mana (level 1 

sampai dengan 5). Sampai dengan saat 

ini di wilayah DI Yogyakarta terdapat 2 

inspektorat yang sudah berada di level 

2 penuh. Tahun ini bidang P3A memiliki 

target sebanyak 7 APIP berada di level 

3. Bukan target yang mudah tapi yaa 

optimis saja akan tercapai. 

Kemudian disamping tugas tersebut di 

awal bulan April bidang P3A disibukkan 

dengan membuat laporan triwulan 

pertama. Sudah menjadi tugas rutin 

bidang P3A tiap awal bulan untuk 

menyusun berbagai laporan bulanan, 

mulai dari laporan monitoring RKT, 

laporan kehumasan, laporan capaian 

target dan kinerja dan lain sebagainya. 

Namun kali ini karena momen triwulan 

jadi makin bertambah deh laporan yang 

harus disusun, laporan bulanan tetap 

plus laporan triwulanan.. Kebayang gak 

tuh hectic nya di P3A kalo triwulanan?? 

Jangan dibayangin deh, nanti pusing 

hehehe.. Nah biasanya kalo lagi banyak 

yang harus dibuat begini orang-orang di 

bidang P3A yang baik hati, ramah,dan 

tidak sombong menjadi agak-agak 

ganas. Jadi hati-hati ya kalo masuk 

ruang P3A di waktu-waktu rawan 
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begini. 

Nah tugas-tugas pekerjaan tadi sudah 

dibahas sekarang mari kita 

membiacarakan mengenai persiapan 

menjelang HUT kantor kita yang 

nantinya akan diisi dengan 

pertandingan olahraga. Walaupun 

orang bidang P3A kesannya serius 

serius namun kalo masalah olahraga 

jangan salaah..serius juga, serius tapi 

santai...ya gak muluk-muluk lah 

targetnya cuma ingin menang aja 

heheehe... Persiapan yang dilakukan di 

bidang P3A adalah menyusun strategi 

untuk menang, membagi siapa saja 

yang akan bertanding, mencari baju 

seragam olahraga, merancang kostum 

untuk suporter kreatif, membuat yel-

yel untuk memotivasi pemain dan lain 

sebagainya. Di bidang P3A sendiri 

diperkuat oleh beberapa atlet antara 

lain atlet tenis, atlet senam, atlet voli. 

Jadi yaa optimis lah bisa menang! 

Selama Mei selain masih berkutat 

dengan laporan bulanan (wajib 

hukumnya), bidang P3A terus aktif 

mengikuti lomba-lomba dalam rangka 

HUT BPKP ke-34. Dan lagi karena di 

bidang P3A ada beberapa pegawai 

yang menjadi panitia HUT BPKP, di 

bidang kami juga disibukkan untuk 

membikin prakarya untuk kepentingan 

display hadiah-hadiah yang nantinya 

akan dibagikan pada saat family 

gathering. Sebenarnya dari pihak 

panitia tidak pernah mewajibkan kami 

ikut terlibat sih, namun karena di 

bidang ini banyak yang ringan tangan 

jadi yaa mau saja ikut berpartisipasi. 

Bisa dibilang membuat prakarya ini 

sebagai ajang pelarian di kala penat 

(khususnya bagi penulis) walaupun 

hasilnya yaa jauh dari kata bagus tapi 

tetep dipakai juga oleh 

panitia..walaupun mungkin dengan 

berat hati yaa hehee.... Intinya di P3A 

gak ada sepinye, ada saja yang mereka 

kerjakan. Mungkin bisa dibilang kalo 

nganggur malah badan sakit semua.  

Usai gawe besar HUT 34 BPKP, 

memasuki bulan Juni, penugasan 

sudah mulai menanti. Surat tugas 

mulai ngantri untuk terbit. Awal Juni, 

dua tim mulai diterjunkan ke 

Inspektorat Kota Yogya dan Kabupaten 

Magelang untuk melakukan Bimtek 

Kapabilitas APIP. 

Demikian kisah perjalanan bidang P3A 

mulai bulan Maret sampai dengan Juni 

ini. Di kesempatan ini pula penulis 

menyampaikan selamat bertambah 

usia untuk kantor kita tercinta ini, 

BPKP. Harapannya agar seiring dengan 

bertambah usianya, kantor ini akan 

semakin jaya!!! 

-Iv1 



 

S atu hal yang ditunggu-tunggu setiap 
tahunnya adalah bulan Ramadhan. Selain 

karena saatnya umat Islam berpuasa, di bulan 
inilah kita bisa pulang jam 3 sore, yippiee! 
Ada pemangkasan jam kerja selama 1,5 jam. 
Waktu 1,5 jam ini adalah waktu yang sangat 
berharga buat emak-emak pekerja sehingga 
ada tambahan waktu untuk menyiapkan 
makanan berbuka yang sehat dan enak. 1,5 
jam memang bukan waktu yang panjang 
untuk memasak beberapa jenis makanan, tapi 
tenang saja, kali ini ada tips menyiapkan 
makanan dalam waktu singkat. Ini berguna 
juga untuk hari-hari lainnya seperti misalnya 
jika kita telat bangun pagi, hihi... 
Tipsnya adalah: memasak seminggu sekali 
Memasak seminggu sekali bukan berarti 
memasak matang seluruh masakan sekaligus. 
Tapi membuat masakan setengah jadi 
sehingga tetap segar saat dimasak pada 
harinya. Misalnya daging diungkep lalu 
disimpan dikulkas, sementara bumbu dimasak 
setengah matang, supaya waktu di-cemplung-
kan masih segar.  
Kita bisa membagi masakan menjadi dua 
jenis, yaitu masakan yang relatif merepotkan 
saat mempersiapkannya dan yang lama 
memasaknya. 
Masakan yang relatif merepotkan 
persiapannya contohnya adalah sup. Meski 
mudah membuatnya, tapi bagi yang sibuk, hal 
ini cukup merepotkan untuk mencuci dan 
memotong-motong beragam sayurannya. 
Karena itu, kita bisa melakukan pekerjaan itu 
di depan. Sayuran yang sudah dipotong 
dibungkus dalam plastik dan disimpan di 
kulkas. 
Jenis yang kedua, contohnya rawon atau 

daging asam pedas. Daging diungkep atau 
dimasak dengan presto, kemudian disimpan 
dalam tempat tertutup rapat di kulkas. 
Bagaimana cara memasak seminggu sekali?  
Atur menu di awal pekan, misalnya Sabtu atau 
Ahad. Belanjalah sekaligus dan siapkan masakan 
untuk seminggu pada hari itu. Bila merancang 
masakan di muka, pilihlah bahan yang tidak 
membutuhkan banyak waktu dan energi dalam 
mengerjakannya. Walau terasa berat pas 
menyiapkan menu, percayalah.. daftar menu ini 
akan mempermudah kita. 
Siangi sayuran. Bila berencana memasak dengan 
tambahan jagung manis, pipil lebih dahulu 
jagungnya, rebus sebentar dengan sedikit air 
ditambah sedikit gula. Masukkan dalam kantung 
plastik kecil-kecil. Setiap kantung untuk satu 
masakan. Masukkan dalam freezer. Dengan 
begitu rasa dan kandungan gizi pada jagung 
terjaga. Tumis kangkung memang terlihat simple, 
tapi menyianginya membutuhkan waktu lama. 
Kita bisa menyiangi sayur jenis daun-daunan dan 
menyimpannya di kantong plastik tanpa dicuci 
dulu. 
Ungkep Lauk. Bila merancang beberapa masakan 
dengan bahan dasar daging atau ayam, ungkep 
sampai setengah matang sehingga bisa langsung 
goreng atau panggang pas hari H. Selain daging 
dan ayam, kita juga bisa membuat tempe tahu 
bacem dan simpan dalam kulkas. 
Siapkan kaldu di freezer. Bila menggunakan panci 
presto, 1 kg daging bisa menghasilkan 5 liter 
kaldu. Masukkan dalam lima kantung plastik, 
masukkan dalam freezer. Kaldu dibutuhkan 
sebagai cairan untuk sup, rawon, gulai, yang akan 
kita olah secara kilat kemudian. Selain 
menggunakan panci presto, kita juga bisa 
menggunakan slowcooker untuk membuat kaldu 
dari tulang, kepala atau ceker ayam. 
Bumbui ikan dan bersihkan seafood. Untuk ikan, 
kita bisa membumbuinya terlebih dahulu 
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kemudian simpan per porsi di freezer. 
Sewaktu-waktu siap digoreng atau 
dipanggang. Udang dan cumi-cumi bisa kita 
bersihkan dan simpan per porsi dalam 
freezer. Ini sangat menghemat waktu karena 
membersihkan udang misalnya, memerlukan 
waktu yang lumayan lama. 
Siapkan bumbu-bumbu, seperti cabai 
merah, jahe, lengkuas, bawang merah, 
bawang putih giling. Bila keadaan sangat 
repot, buat bumbu jadi masing-masing 
masakan, masak setengah matang, 
masukkan kulkas. Begitu pula jika kita akan 
menyajikan makanan ala itali, kita bisa 
siapkan saus bolognise dan menyimpannya 
di freezer. Saus ini bisa kita gunakan untuk 
pasta, topping pizza atau schotel. Cocok 
untuk anak-anak.  Catatan: 
Bungkus bahan masakan setengah matang 

dalam plastik terpisah untuk satu kali 
masak. Lebih baik beri label dan tanggal 
memasukkannya ke dalam kulkas. 
Pada hari penyajian, kita tinggal 

menggoreng tahu, tempe, kerupuk sebagai 
tambahan. Untuk tahu.. rebus dahulu 
dengan sedikit garam sebelum disimpan 
agar tidak asam. 
Selalu sediakan bawang goreng di lemari 

makan. Bawang goreng adalah penyedap 
makanan yang bisa menggugah selera 
makan. 

Nah setelah tips memasak seminggu, berikut 
tips untuk menghemat waktu. Memasak jadi 
lebih cepat dan peralatan memasak juga 
tidak banyak yang keluar. 
Buat bumbu dasar. Percayalah betapa 

bermanfaat bumbu dasar. Karena 
sesungguhnya dari sebuah bumbu dasar, 
kita bisa menciptakan aneka hidangan 
hanya dengan menambahkan kecap dan 
saus yang berbeda, misalnya . 
Kupas bumbu, sayur, kentang atau buah di 

atas koran. Hingga begitu selesai, anda 
tinggal membuangnya, tanpa perlu 

menyapu lebih dahulu. 
Tutup wajan saat menggoreng ikan atau cumi, 

supaya letupan minyaknya tidak mengotori lantai 
atau kompor. Daripada membuang waktu untuk 
bersih-bersih ekstra kaaan... 
Memblender atau mengulek bumbu, selalu dimulai 

dari bumbu yang sejenis. Misalnya, kita akan 
membuat sayur asam dan sambal terasi. Mulailah 
dengan menghaluskan bahan sambal. Setelah itu 
tak perlu mencuci blender atau cobek saat 
membuat bumbu sayur asam. Karena bumbu sayur 
asem terbuat dari bawang, cabe dan terasi, kita 
tinggal menambahkan kemiri. Tetapi tak mungkin 
membuat bumbu sayur asem lebih dahulu, karena 
sambal tidak menggunakan kemiri. 

Berikut bumbu dasar yang bisa kita buat 

 
Yuk ah, masak buat keluarga tercinta. 

 Nee-dari berbagai sumber 

  
Bumbu 
Merah 

Bumbu 
Putih 

Bumbu 
Kuning 

Bahan 

Duo 
bawang, 
cabai 
merah, 
tomat, 
garam 

Duo 
bawang, 
kemiri, 
garam 

Duo 
bawang, 
kemiri, 
kunyit 

Jenis 
masakan 

Sambal 
goreng, 
empal, nasi 
goreng, dll 

Rawon, 
semur, 
capcay, mi 
goreng, 
sop, dll 

Soto, 
pesmol, 
sayur 
lodeh, dll 

Bumbu 
tambahan 

Bumbu segar: Daun salam, daun jeruk, 
lengkuas, serai, daun bawang, seledri, 
kemangi, dll 
Saus: kecap, kecap asin, saus tiram, saus 
tomat, dll 
Bubuk: merica, pala, cabe bubuk, gula, 
dll 

Cara 
Membuat 

Haluskan semua bahan lalu tumis. 
Dinginkan dan simpan di botol selai. 

Note 

- Gunakan minyak saat menghaluskan 
agar tidak merubah rasa 
- Garam juga berfungsi sebagai 

pengawet alami, untuk gula bisa 
ditambahkan pada saat memasak 

- Bisa disimpan dalam kulkas selama 3 
(tiga) bulan 
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Dalam gambar ini terdapat 6 kata, ayo coba sebutkan.... 

-ros 
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