
 

 
 

 

 

 

BPK DIY RAIH TERBAIK II KETERBUKAAN INFORMASI 

BADAN PUBLIK 
Penganugerahan Keterbukaan Informasi 

Badan Publik Tahun 2018 merupakan puncak 

acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik Tahun 2018 di Badan Publik 

seluruh DIY tanggal 27 September 2018 di 

Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan DIY. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Perwakilan D.I. Yogyakarta pada acara 

Penganugerahan Keterbukaan Informasi 

Badan Publik Tahun 2018 mendapat 

Penghargaan Terbaik II Kategori Instansi 

Vertikal. Hal ini merupakan peningkatan 

capaian dari Penghargaan Terbaik III tahun 

2017. 

Pada kesempatan tersebut Ketua KID DIY, 

Hazwan Iskandar Jaya mengatakan 

“Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di 

DIY tahun 2018, menggandeng tim Balai 

Pengembangan SDM dan Penelitian 

(BPSDMP) dan Universitas Aisyiyah 

Yogyakarta (UNISA) untuk merumuskan 

instrument penilaian”. Tim juga menyepakati 

bahwa bobot nilai kuesioner sebesar 15 

persen, website 40%, Uji Akses 15%, Visitasi 

20% serta presentasi 10%. Dari 5 (lima) 

Tahapan tersebut kemudian ditentukan 

peringkat terbaik sesuai dengan kategori 

Badan Publik. 

Selanjutnya Gubernur DIY dalam 

sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris 

Daerah Gatot Saptadi mengatakan “Kita 

bersama-sama menyadari bahwa informasi 

telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Guna mengetahui implementasi UU KIP pada badan publik, maka 

dilaksanakan Monitoring dan Evaluasinya oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Hasil Monitoring dan 

Evaluasi ini menjadi rekomendasi penting bagi Badan Publik untuk terus berkomitmen dan berupaya memenuhi 

Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga badan publik di DIY dapat 

memenuhi hak konstitusional warga negara dengan pelayanan informasi publik yang berkualitas”. 
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ANGGOTA VI BPK RI: PENGELOLAAN 

KEUANGAN NEGARA HARUS DIGUNAKAN 

SEBESAR-BESARNYA UNTUK 

KEMAKMURAN RAKYAT 

                                                               

“Pengelolaan keuangan negara harus memenuhi unsur 

keterbukaan dan tanggungjawab seta digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat” demikian disampaikan 

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam acara 

pengarahan pada para peserta diklat Latsar CPNS Gol. II di 

Badan Diklat  pemeriksaan Keuangan Negara 

(BDPKN)Yogyakarta, Senin (16/7/2018). 

 

Kepada para CPNS, Anggota VI menjelaskan tugas-tugas BPK 

mulai dari tugas Ketua BPK, Wakil Ketua BPK serta tugas para 

Anggota BPK, juga dijelaskan kondisi pengelolaan keuangan 

negara di Indonesia pada masa lalu hingga saat ini. 

 

“Opini WTP  saat ini telah mencapai lebih kurang 72 %, WTP 

tidak ada konektifitasnya dengan kemakmuran, walaupun 

mendapat opini WTP belum tentu kemakmuran meningkat. 

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK harus benar-benar masuk 

dalam konteks pemeriksaan, harus dibicarakan dimana letak 

kekurangannya” arahan Anggota VI. 

 

Acara dibuka oleh Kepala BDPKN Felicia Yudhaningtyas yang 

menyampaikan sekilas diklat yang sedang berlangsung dan hal-

hal terkait pengelolaan BDPKN Yogyakarta, selanjutnya acara 

dipandu oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi D.I Yogyakarta, 

Yusnadewi. 

 

Sebelum acara selesai, dilakukan tanya jawab antara peserta 

diklat dan Anggota VI. Acara diakhiri dengan foto bersama. 

Anggota VI berpesan “Kalau anda menginginkan sesuatu, 

jangan pernah lelah berjuang untuk mendapatkannya”. 
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KEPALA PERWAKILAN : PENGEMBANGAN KOMUNITAS 

UNGGULAN UNTUK MEMBANGUN KEBERSAMAAN 
 

Pengembangan Komunitas Unggulan  merupakan 

sebuah kegiatan untuk keluarga besar, komunitas 

ataupun perusahaan/organisasi yang dirancang guna 

mendapatkan refreshing bersama dalam satu waktu 

tertentu dan dalam satu lokasi, baik di dalam ruangan 

ataupun di luar ruangan guna mempererat kekerabatan, 

kekeluargaan serta tali silaturrahmi. Kegiatan ini 

dibutuhkan sebagian besar perusahaan/kantor, antara 

lain untuk saling mengenal, meningkatkan motivasi 

kerja dan kinerja tim.  

Keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 

Provinsi D.I Yogyakarta dan Balai Diklat Pemeriksaan 

Keuangan Negara mengadakan acara Pengembangan Komunitas Unggulan di DolanDeso, Boro, Kalibawang, 

Kulon Progo, Sabtu (14/7/2018). DolanDeso merupakan tempat wisata dengan misi pelestarian lingkungan 

dengan mengusung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mengajak menikmati indahnya harmonisasi 

antara manusia, alam dan lingkungan pedesaan. Berbagai kegiatan dan permainan dilakukan Keluarga besar 

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan 

Negara dengan membentuk suatu kerja sama tim. Masing-masing tim terdiri dari berbagai satuan kerja dari 

berbagai macam tugas. 

Sebelum kegiatan dimulai didahului dengan sambutan Kepala Perwakilan, Yusnadewi yang antara lain 

menyampaikan bahwa “Kegiatan Pengembangan Komunitas Unggulan ini ditujukan untuk membangun 

kebersamaan dan  keakraban antar sesama pegawai, sebagai sarana silaturahmi, refresing dan melatih 

kekompakan (team work) serta mengatasi konflik. Disamping itu kita akan melepas beberapa pegawai yang 

akan menempati tugas ditempat yang baru, semoga ditempat yang baru selalu semangat dalam bekerja, sukses, 

diberi kesehatan dan membawa berkah. Terimakasih kami ucapkan kepada para pegawai yang akan menempati 

tugas ditempat yang baru karena berkat kerjasamanya selama ini BPK Perwakilan DIY dan Balai Diklat PKN 

dapat melaksanakan segala tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan tepat waktu”. 

  Acara Pengembangan Komunitas Unggulan diakhiri dengan ramah tamah dan pemberian penghargaan pada 

para pegawai yang berprestasi dibidang TI dan para pegawai yang akan menempati tugas ditempat yang baru. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   



 

BIMTEK SIAP LKPD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LHP 

 

Biro Teknologi Informasi (TI) BPK RI melaksanakan 

Bimbingan Teknis Pendampingan Input e-KKP 

Pemeriksaan LKPD TA 2017 ke Aplikasi SiAP Versi 

9.3 pada BPK Perwakilan D.I Yogyakarta tanggal 13 s.d 

16 Agustus 2018. 

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Sub Auditorat, Nur 

Miftahul lail yang menyebutkan antara lain “Dengan 

aplikasi Siap LKPD ini menjadi momentum bagi 

Perwakilan D.I Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan 

kualitas LHP. Dalam LKPD Tahun 2018, kita targetkan 

semua entitas di wilayah D.I Yogyakarta, 

kabupaten/kota Se- D.I Yogyakarta akan menerapkan aplikasi siap LKPD” sambutnya. Target pendampingan 

adalah agar seluruh prosedur pemeriksaan telah terisi (100%), seluruh KKP indeks A, B, dan C sudah di upload di 

SiAP (100%) dan review berjenjang. Pemateri dari Biro TI, Poerwandy Arifin selaku Kasubbag Pengembangan 

Aplikasi Pemeriksaan mengatakan, “Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) adalah sistem yang 

mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan (KKP) secara elektronis dan sistematis yang  terintegrasi, terpusat 

dan terjaga keamanannya serta didukung oleh metodologi pemeriksaan yang memadai”.  

Roadmap Siap meliputi:  Perencanaan yaitu Fitur Paket Pemeriksaan (Menu dan Prosedur) untuk Pemeriksaan 

Kinerja dan PDTT, Modul Risk Based Audit, Modul penentuan matrialitas,Peningkatan kapasitas modul analisa 

data (advanced data analytic). Pelaksanaan yaitu Penambahan dan pengayaan  template langkah pengujian 

pemeriksaan yang lebih detail dan terstandarisasi, Optimalisasi proses review (QC/QA). Pelaporan yaitu 

Pengayaan Modul temuan pemeriksaan, dimana temuan tidak berbasiskan file container namun sudah berbasiskan 

kolaborasi tim, dimana akan terintegrasi dengan SMP dan modul konsolidasi LKPP/PD, Data KKP akan secara 

otomatis terhapus disetiap perangkat laptop tim ketika seluruh data KKP Tim telah tersinkronisasi ke Server SiAP 

Pusat. 

Implementasi SiAP LK, Pemeriksaan Kinerja dan PDTT 

Akan dimanfaatkan secara bertahap oleh seluruh tim 

pemeriksa BPK hingga Tahun 2019. Pelatihan 

pemanfaatan aplikasi SiAP untuk seluruh Pemeriksan 

BPK secara bertahap, yang akan disesuaikan dengan 

jenis pemeriksaan dan peran. Biro TI akan melakukan 

pendampingan terhadap tim yang akan melakukan 

implementasi SiAP. Pemanfaatan aplikasi SiAP akan 

dimasukkan dalam kurikulum diklat pemeriksa. 

Pada kesempatan tersebut diserahkan pula 16 buah 

laptop untuk mendukung pelaksanaan SiAP dalam 

melakukan pemeriksaan. Turut hadir dalam kegiatan 

tersebut seluruh pemeriksa BPK Perwakilan D.I Yogyakarta. 
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Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK RI, 

Moermahadi Soerja Djanegara dalam pidato upacara 

memperingati HUT Kemerdekaan Republik 

Indonesia ke 73 (17/8/2018) yang dibacakan Kepala 

Perwakilan D.I Yogyakarta di halaman Kantor 

Perwakilan D.I Yogyakarta. 

“Di usia yang ke-73 ini, negara kita dihadapkan 

pada berbagai tantangan yang tidak ringan. BPK 

sebagai lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara harus mengambil peran strategis 

untuk mengisi kemerdekaan ini. BPK berperan 

penting untuk memastikan program-program prioritas pembangunan nasional telah direncanakan, 

dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. 

Begitu besarnya harapan negara dan rakyat kepada BPK, sepantasnyalah hal tersebut menjadi dorongan yang 

kuat bagi kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan kemampuan terbaik dalam rangka 

mendorong tercapainya tujuan negara, melalui tugas pemeriksaan kita yang berkualitas dan bermanfaat. 

Dalam pemeriksaan keuangan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Opini WTP menjadi salah satu indikator penting 

pengelolaan keuangan negara yang baik. Perbaikan kualitas akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah saat ini 

tidak lepas dari peran kita melalui rekomendasi perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Di dunia internasional, BPK kembali terpilih sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy 

Agency (IAEA) untuk periode 2017-2019 dan sebagai anggota panel external auditor Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) yang bertugas sebagai lembaga pemeriksa untuk badan-badan dalam komunitas PBB. BPK juga 

terlibat dalam pemeriksaan Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan organisasi BPK sedunia. 

Keaktifan BPK di dunia Internasional adalah bagian dari peningkatan kapabilitas pemeriksa dan menunjukan 

kemampuan anak bangsa dalam pemeriksaan lembaga internasional.” 

Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 

tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai 

Perwakilan BPK D.I Yogyakarta dan Balai Diklat PKN. 

Pada kesempatan itu diberikan juga piagam penghargaan 

Satya Lencana karya Satya X, XX, XXX tahun bagi 

pegawai yang telah mengabdi pada BPK RI. 

 

 

BPK BERPERAN PENTING UNTUK MEMASTIKAN 

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 

NASIONAL 
                                                                                                    

                                    

KETUA BPK – RI : 
                                                                 

…. …. …. …. 

 

 



 

 

  

 

 

 
Ari Wibowo                   11 07 1969 

Adi Priyono                   17 09 1965   

Agustin Sugihartatik     02 08 1973 
Elisa Trihapsari              22 08 1977 

Niken Ari Astuti            29 09 1976    

Prakosa Widharto          22 09 1980 
Agung Eko N.                06 07 1984 

M. Asiffianto                 25 09 1981 

Maria Melani C.A         20 08 1981 
Toni Wahyu W.             07 08 1987 

Santi Dwi W.                 30 09 1976 

Nur Indah R.                  15 09 1981 
Tri Budi Arif                  19 08 1978 

Sri Puji Astuti                10 09 1960 

Asido Aribowo S.          19 09 1980 
Anjas Sandi P.                24 08 1975 

Waluya                           28 09 1963 

Istriono                           06 09 1982 
Mugiyono                       15 07 1966 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

.  

Bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu 

betapa luar biasanya kehebatan rumput. Kita tentu pernah 

mendengar pepatah, “Mencabut rumput harus sampai ke 

akarnya.” Artinya, rumput sangatlah kuat. Ketahanannya 

luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan 

sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, 

menjalar, dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, 

rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia 

akan tumbuh seperti semula. Untuk memiliki kekuatan dan 

ketahanan hidup seperti rumput, kita perlu memiliki akar 

yang kuat. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat, 

yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit. Teguh 

dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. 

Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat. 

 
sumber dari: https://iphincow.com/2018/05/01/filosofi-rumput/ 

Pengarah : Yusnadewi, Penanggungjawab : Ari Wibowo, Pemimpin redaksi : Teguh Srihasto, 
Tim Redaksi : Tri Budi Arief, Ferianto, Wahyu Bagus Dwiarto 

Alamat; BPK Perwakilan Provinsi DIY (Jl.HOS Cokroaminoto 52 Yogyakarta) 
Website; Yogyakarta.bpk.go.id 

Email; humastu.yogyakarta@bpk.go.id 

 

PINTAR BERBAHASA JAWA: 

 Bebungah = Hadiah 

 Becik = Baik 

 Beja =  Beruntung 

  Besus =  Pandai, Terampil       

 Bingar =  Ceria 

 

 

IDul Adha 1439 H, 23 Agustus 2018 
BPK Perwakilan DIY Melaksanakan penyembelihan hewan 

kurban di Halaman Belakang Kantor.  
 

Filosofi Rumput 

 

Pertandingan Persahabatan Bola Volley BPK Perwakilan DIY 

vs DJP Kanwil DIY di lapangan Bola Volley BPK DIY. 
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