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Saatnya raih WBBM, tanda komitmen untuk terus maju !

Andri Yogama Resmi Menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta
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"Hal ini semata-mata untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah yang 

transparan dan akuntabel di Pemerintah Daerah se-DIY," ujar 

Isma Yatun usai menyaksikan Serah Terima Jabatan 

(Sertijab) Kalan BPK Provinsi DIY dari Yusnadewi kepada 

Andri Yogama, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DIY, 

Yogyakarta, Senin (26/8/2019).

Turut hadir pada kegiatan sertijab tersebut, Wakil 

Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X, Wakil Ketua 

DPRD DIY Arif Noor Hartanto, Bupati dan Walikota 

se-DIY, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY, dan 

para Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan 

BPK serta para tamu undangan lainnya.

Jabatan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi D.I. 

Yogyakarta yang sebelumnya dijabat oleh Yusnadewi 

diserahterimakan kepada Andri Yogama. Serah terima 

jabatan (sertijab) ini ditandai dengan penandatanganan Berita 

Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori 

Jabatan.

Sertijab yang dilaksanakan di Auditorium Badiklat PKN BPK 

D.I. Yogyakarta, pada Senin (26/8/2019) ini disaksikan oleh 

Anggota V BPK Isma Yatun. Adapun sertijab ini dilaksanakan 

berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor: 

178/K/X-X.3/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana BPK.

Isma Yatun mengatakan BPK terus berupaya menjaga dan 

membangun budaya organisasi di BPK yang berlandaskan pada 

nilai-nilai dasar BPK. Upaya tersebut diantaranya yaitu BPK 

melakukan promosi, rotasi, dan mutasi bagi para pejabat dan 

pegawainya.

Isma Yatun mengharapkan Andri Yogama, yang telah 

dilantik pada 16 Juli 2019 lalu, dapat memperkokoh 

keberadaan BPK di DIY. Kalan BPK Provinsi DIY yang 

baru tersebut juga diminta untuk memberikan 

kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola 

keuangan daerah yang lebih baik, serta terus membina 

komunikasi dan kerja sama dengan seluruh entitas di DIY.
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Materi kedua disampaikan oleh Agus Bambang 
Irawan, Subauditoriat II.B.1 Auditorat Keuangan 
Negara II BPK RI, yang membahas Penilaian Resiko 
dalam Audit Kinerja. Penilaian risiko merupakan 
salah satu tahapan penting dalam audit kinerja. 
Dalam konteks audit kinerja, penilaian risiko dapat 
didefinisikan sebagai identifikasi dan analisis atas 
risiko-risiko kunci untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang berkaitan dengan ekonomi,efisiensi dan 
efektivitas sehingga dapat menjadi dasar untuk 
mengembangkan pertanyaan-pertanyaan audit 
potensial dan menentukan lingkup audit pontensial. 
Identifikasi dan penilaian risiko bukanlah ilmu 
pasti/eksakta karena sangat bergantung pada 
pertimbangan/judgment yang baik dari auditor. 
Judgment ini harus didasarkan pada pengetahuan, 
analisis dan pengalaman. Auditor harus memiliki 
pemahaman yang sistematis, komprehensif dan 
teliti dalam menilai risiko.

BPK tentunya juga ikut berperan dalam tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Setiap kegiatan 
ekonomi yang di audit tidak hanya berimplikasi pada  
aspek ekonomi namun juga pada aspek sosial dan 
lingkungan. BPK harus melihat dampak dari kinerja 
dan program pemerintah tidak hanya dari segi 
materi namun juga diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi bagaimana menjalankan pembangunan 

7 Agustus 2019 - BPK Perwakilan Provinsi D.I. 
Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan knowledge 
transfer forum (KTF). Materi pertama disampaikan 
oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Edward Ganda 
Hasiholan Simanjuntak. Dalam paparannya, Edward 
membahas mengenai kajian atas Pemeriksaan 
Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan dan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 
Mengingat Yogyakarta merupakan daerah di 
Indonesia dengan pembangunan yang cukup pesat, 
maka tujuan pembangunan berkelanjutan 
merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas, 
ungkap Edward. 

yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi 
kemiskinan namun harus tetap memerhatikan aspek 
sosial dan lingkungan.

“Hati yang peka akan bersyukur, selalu mudah bahagia atas hal-hal baik sekecil apapun”. 

2

KTF atas Pembangunan Berkelanjutan
dan Penilaian Risiko dalam Audit Kinerja



Kunjungan Tim Peer Review NIK

Polandia di Museum BPK di  Magelang 

Upacara Memperingati HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia
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BPK RI menerima kunjungan NIK Polandia (Supreme Audit 

Office Polandia) pada tanggal 17 s.d. 18 Agustus 2019. Pada 

kunjungannya tersebut, delegasi NIK Polandia diterima dan 

didampingi oleh Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK. Para 

delegasi berkesempatan untuk mengunjungi Sendratari 

Ramayana di Candi Prambanan. Selain itu, delegasi diajak 

untuk berkeliling Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah.

Peer Review atau telaah sejawat adalah salah satu mekanisme 

untuk menjamin mutu pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara, sehingga dapat bersesuaian 

dengan standar dan sistem pengendalian mutu. Peer Review 

dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang 

menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Peer 

Review dilakukan untuk menjawab pertanyaan “siapakah yang 

memeriksa BPK?” dan sebagai cerminan transparansi dan 

akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal 

pemerintah.

Pada kunjungan kali ini, Wakil Ketua BPK dan delegasi NIK 

Polandia yang terdiri atas Wojciech Kutyla, Vice President 

NIK Polandia, Piotr Prokopczyk, Ketua Tim Peer Review, serta 

dua delegasi lainnya, yaitu Grzegorz Haber dan Kamila Zyndul 

berkesempatan menyaksikan secara langsung sejarah awal 

mula berdirinya BPK, termasuk hasil kerja dan prestasi yang 

telah diraih BPK sampai saat ini. Adapun kunjungan ini 

merupakan rangkaian dari kunjungan NIK Polandia dalam 

rangka penyerahan Laporan Peer Review BPK Tahun 2019. 

Sabtu, 17 Agustus 2019, BPK Perwakilan Provinsi D.I. 

Yogyakarta mengadakan upacara bendera memperingati hari 

kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Upacara yang dipimpin 

oleh Kepala Auditorat VA, Dede Sukarja, yang bertindak 

sebagai Pelaksana Harian Kepala Perwakilan diikuti oleh seluruh 

pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 

dan juga seluruh pegawai di lingkungan Badan Diklat 

Yogyakarta BPK RI.

Tema Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia 

Tahun 2019 adalah SDM Unggul Indonesia Maju. Dalam pidato 

Ketua BPK RI yang disampaikan oleh Dede Sukarja, 

sehubungan dengan pembangunan SDM unggul, BPK turut 

membangun SDM-nya dengan peningkatan kompetensi melalui 

inisiatif strategis talent pool pada Renstra BPK. BPK telah 

menyetujui pengembangan talent pool dan diimplementasikan 

pada semester II tahun 2019 untuk pejabat administratif 

(Eselon 3). Hal ini harus dilanjutkan dengan implementasi 

sistem merit pada Renstra 2020-2024 yang akan datang. Ketua 

BPK RI mengharapkan dan menekankan agar seluruh pegawai 

BPK senantiasa bekerja dengan kompak, bersinergi, penuh 

semangat, dan tetap memegang teguh integritas, independensi, 

serta profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan 

pemangku kepentingan.

Peringatan kemerdekaan ini juga diisi dengan penganugerahan 

penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 

berupa Satya Lancana Karya Satya (SLKS) kepada pegawai BPK 

RI yang telah mengabdi kepada negara selama 20 dan 10 tahun. 



-Penguatan pengawasan 

-Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi -Kualitas 
pelayanan publik

2. Hasil (40%)

-Peningkatan kualitas pelayanan public

Aspek yang harus dipenuhi untuk menda-patkan 
predikat tersebut:

-Management perubahan 

-Penataan tatalaksana 

-Penataan sistem management SDM 

1. Proses / Pengungkit (60%) :

-Penguatan akuntabilitas 

Apa itu Zona Integritas?

Predikat yang diberikan kepada instansi pemer-intah 
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen 
untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas 
m e w u j u d k a n  W i l a y a h  B e b a s  d a r i  K o r u p s i 
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan 
publik”. (Permenpan 52 Tahun 2014 )

Keputusan SekJen BPK No.206 /K/X-XIII.2/4/2015 
tanggal 20 april 2015tentang unit penggerak integ-ritas 
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi 
bersih dan melayani dilingkungan badan pemerikasa 
keuangan.

Zona Integritas 

Wilayah Bebas korupsi (WBK)

Dasar hukumnya dari mana?

•Peraturan Menpan RB No.52 Tahun 2014tentang 
pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah 
bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan 
melayani (WBK/WBBM) di l ingkungan instans i 
pemerintah. dan diperbarui dengan Peratu-ran Menpan 
RB No 10 Tahun 2019.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)Zona Integritas
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“Hati yang peka akan bersyukur, selalu mudah bahagia atas hal-hal baik sekecil apapun” 

Renungan

“Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi 
berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh teruslah berdoa dan 
berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan. Hingga keburukan lelah mengikutimu.

Source : iphincow.com 

percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus 
persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi 

Laut Ini Penuh Marabahaya 

Ali bin abi thalib berkata: Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, Karena yang menyukaimu 
tidak butuh itu, Dan yang membencimu tidak 

lanjutnya persaudaraan.

Sementara lautan dan seisinya tak pernah mengeluh sedikitpun. Kemudian datanglah ombak besar dan 
menghapus semua tulisan di pantai itu tanpa sisa. Maka,Jangan risaukan omongan orang, karena setiap 
orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama 
engkau di jalan yang baik. Meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai.

Seorang pemuda kehilangan sepatunya di laut, lalu dia menulis di pinggir pantai: “LAUT INI MALING”. Tak 
lama datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak, lalu dia menulis di pantai: 
“LAUT INI BAIK HATI”. Seorang pemuda tenggelam di lautan lalu ibunya menulis di pantai, “LAUT INI 
PEMBUNUH”. Tak lama datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan, lalu 
dia menulis di pantai: “LAUT INI PENUH BERKAH”. Seorang diatas perahu dan di hantam badai, lalu 
menulis di pantai, “LAUT INI PENUH MARABAHAYA” 
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RenunganRenungan
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Pengarah : Andri Yogama

Penanggungjawab : Ari Wibowo

Pemimpin redaksi : Teguh Srihasto

Tim Redaksi : Betani Ambarsari, 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

Penyerahan Bantuan Pendidikan Murid Tahun 2019
di Kantor BPK Perwakilan DIY

Galeri Foto
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Tim Redaksi

Kegiatan Muharram Fest di Masjid Kantor 
BPK Perwakilan DIY, 15 September 2019

Audiensi Kepala BPK Perwakilan 
ke POLDA DIY, 17 September 2019

Kunjungan Pemenang Peserta Kompetisi Milenial 
Kawal Harta Negara, 18 Juli 2019

Penyembelihan Hewan kurban
Idul Adha 1440 H di Perwakilan DIY
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