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Salam Tanjidor! Pembaca setia Buletin 
Tanjidor sekalian, semoga senantiasa 
diberikan kesehatan oleh Allah SWT, 
disini kami akan memberikan berbagai 
informasi edisi Triwulan keempat 
(Oktober s.d. Desember 2021), yaitu 
mengenai kegiatan-kegiatan teknis 
maupun non teknis di BPK Perwakilan 
DKI Jakarta.

Kami megharapkan kepada pembaca 
untuk dapat memberikan kritik dan 
sarannya agar Buletin ini dapat terus 
memberikan informasi lebih baik dan 
akurat. 

Akhir kata kami sampaikan 
terima kasih. Salam Tanjidor.

Dari Redaksi

Pekan Olah Raga dan Seni di BPK DKI 
Jakarta

1

Anggota BPK Mengharapkan 
Workshop AKN V dan VI Hasilkan 
LHP yang Berkualitas dan Bermanfaat

2

Diklat Improving Mindfulness pada 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

2

Diskusi Persiapan Evaluasi 
Pembangunan Zona Integritas
oleh Tim Penilai Nasional bersama 
Inspektorat Utama

3

Melalui Forum Tematik Bakohumas,
BPK Dorong Humas K/L Dalami 
Strategic Foresight

3

Silaturahmi dan PeresmianPengurus 
Masjid Baitul Hasib BPK DKI Jakarta

4

Meneladani karakter Rasulullah SAW
dalam menjalankan profesi kita 
sebagai Aparatur Sipil Negara

4

Edisi Oktober-November-Desember 2021

Dalam rangka Perayaan HUT  
BPK- RI yang ke-75 pada hari 
Jumat 26 November 2021, BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
mengadakan acara PORSENI 
(Pekan Olahraga dan Seni)

Acara yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Dede 
Sukarjo dihadiri oleh Para Kepala Subauditorat DKI, 
Kepala Sekretariat Perwakilan, Pejabat Struktural 
dan Pegawai serta Pramusaji.

Pada acara pembukaan HUT BPK RI Ke-75 Kasetlan 
Dandy Handoza yang didapuk menjadi ketua panitia 
kali ini melaporkan bahwa kegiatan ini akan dibuka 
dengan Fun Bike yang diikuti oleh semua peserta 
akan mengitari pancoran dan sekitarnya dengan 
jarak 7,5 km sebagai simbol 75 tahun BPK RI dan 
beberapa perlombaan seperti, lomba estafet, lomba 
voli balon dan lomba E-Sport.

Acara perlombaan ini diselenggarakan dari tanggal 
26 November hingga  akhir Desember akan 
mengadakan rangkaian kegiatan pertandingan dan 
lomba yaitu tenis meja, bulu tangkis, Karaoke, Koleb 
bike, Slow Drag Cycling Race, Dam batu, dan E-Sport 
PES 2021.

Setiap Unit Kerja Eselon III juga akan 
memperebutkan piala bergilir yang saat ini dipegang 
oleh Sub Aud DKI 1.

Bertempat di Auditorium Lantai 1 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB diresmikan 
susunan Pengurus Masjid Baitul Hasib DKI periode 2021-2023. Acara 
berlangsung setelah sholat Jum’at dan makan siang bersama.

Susunan Pengurus Periode 2021-2023 terdiri dari Pembina, Penasihat, 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang serta para 
Anggota dari masing-masing bidang yaitu bidang Peribadatan dan 
Pendidikan,bidang Pembinaan Muslimah, bidang Sosial, dan Bidang 
komunikasi,Informasi dan Kepustakaan, serta bidang sarana dan 
prasarana. Jumlah total pengurus 55 orang.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Dede Sukarjo selaku Pembina, 
memberikan arahan dan beberapa pesan dalam acara peresmian 
pengurus ini, bahwa acara ini merupakan forum silaturahmi. Beliau 

mengutip ayat dibacakan dalam tilawah bahwa salah satu ciri orang 
beriman yakni memakmurkan masjid serta menjelaskan bahwa MUI 
sudah membolehkan penyelenggarakan kegiatan ibadah di Masjid, 
namun kita tetap waspada (menjaga protokol kesehatan). Seluruh 
kegiatan Masjid akan bersinergi dengan tugas dan fungsi utama BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Setelah arahan Pembina Masjid, dilanjutkan sambutan Ketua Umum, 
Ahmad Luthfi H.Rahmatullah  yang mengatakan salah satu strategi 
kegiatan ibadah di masa pandemi akan dilakukan secara offline 
dan online. Program-program yang sudah berjalan dengan baik kita 
pertahankan dan tingkatkan. Beliau juga mengajak kepada seluruh 
pengurus untuk giat dalam mengajak pegawai lain untuk sama-sama 
memakmurkan masjid. Acara ini ditutup dengan do’a serta foto 
bersama.

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan Penutup para 
Nabi dan Tidak akan ada Nabi yang akan diutus oleh Allah untuk 
menyampaikan risalah-Nya setelah Nabi Muhammad SAW.

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta kembali memperingati Hari Kelahiran 
Nabi Besar Muhammad SAW atau lebih dikenal dengan Maulid Nabi 
Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Robiul Awal bertepatan 
tanggal 19 Oktober 2021.  Peringatan Maulid Nabi dilakukan pada 
hari Rabu (27/10) di Masjid Baitul Hasib BPK DKI Jakarta. Sebagai 
Narasumber Ustadz AH Ibnu Rahman Albughury Pimpinan Belajar 
Waris Islam Center.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan sekaligus sebagai pembina 
Masjid Baitul Hasib BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo yang dalam 
sambutannya mengatakan bahwa ALLAH memberikan kita waktu 
24 jam dalam sehari dan hendaknya kita membagi waktu tersebut 
utamanya dalam setiap aktivitas kita diniatkan untuk beribadah 
kepada-Nya.

Sementara dalam kajian yang berjudul “Meneladani karakter 
Rasulullah SAW dalam menjalankan profesi kita sebagai Aparatur Sipil 
Negara”, Narasumber mengatakan bahwa Profesi ASN bukan sekedar 
profesi pekerjaan,tetapi amanah sebagai pelayan ummat. Dan 
hendaknya dalam memberikan pelayanan berlaku adil dan melayani 
bukan minta dilayani.

Hadir pula Ketua DKM, para penasehat dan pengurus yang beberapa 
hari yang lalu baru saja diberi amanah untuk menjadi Dewan 
Kemakmuran Masjid. Acara juga diikuti oleh sebagian pegawai BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta via zoom dan berlangsung dengan 
khidmat.==AF==

• Pengarah: Dede Sukarjo (Kalan)
• Penanggung Jawab: Dandy Handoza (Kasetlan)
• Ketua Tim Redaksi: Kautsar Aditya Wicaksana 

(Kasubbag Humas)
• Tim Redaksi: 

1. Andi Ferdiansyah
2. Marlina Kantiningtyas
3. M. Habibul Umah
4. Nunik Anggraeni
5. Subhan

> 29 November 2021

SILATURAHMI 
DAN PERESMIAN
PENGURUS MASJID BAITUL 
HASIB BPK DKI JAKARTA

MENELADANI KARAKTER 
RASULULLAH SAW
DALAM MENJALANKAN PROFESI KITA SEBAGAI 
APARATUR SIPIL NEGARA

PEKAN 
OLAH RAGA 
DAN SENI
DI BPK DKI JAKARTA

> 22 Oktober 2021

> 2 November 2021
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DENPASAR, Humas BPK – Unit kerja 
hubungan masyarakat (humas) baik di 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun 
kementerian/lembaga diharapkan dapat 
mendalami strategic foresight yang telah 
dirampungkan BPK, sehingga memahami 
substansi foresight. Hal ini bertujuan agar 
strategic foresight yang telah dirampungkan 
BPK dapat dimanfaatkan dengan efektif.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna 
mengatakan strategic foresight yang telah 
dihasilkan dapat membangun awareness yang 
diantisipasi oleh pemerintah, masyarakat 
dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh 
karena itu, agar strategic foresight dapat 
dimanfaatkan dengan efektif, dibutuhkan 
strategi komunikasi yang tepat.

“Melalui forum ini, kami berharap unit kerja 
humas baik di BPK maupun Kementerian/
Lembaga mendalami agar dapat memahami 
substansi foresight yang telah berhasil 
dirampungkan. Untuk selanjutnya diinternalisasi 
ke dalam perencanaan strategis dengan 
dukungan unit penelitian dan pengembangan 
di masing-masing kementerian dan lembaga,” 
ujar Ketua BPK dalam kegiatan Forum Tematik 
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat 
(Bakohumas), pada Jumat (19/11/2021).

Forum Tematik Bakohumas dengan tema 
“Peran Foresight BPK dalam Meningkatkan 
Sinergi dan Kolaborasi dengan Para Pemangku 
Kepentingan” digelar secara daring dan 
disiarkan secara langsung melalui kanal resmi 
Youtube BPK. Forum ini merupakan wadah 
koordinasi dalam rangka penerapan strategi 
komunikasi publik melalui diseminasi kebijakan 
masing-masing kementerian/lembaga.

Ketua BPK menyebutkan forum ini menjadi 
penting, karena dalam situasi krisis kesehatan 
akibat Pandemi Covid-19 yang telah 
bereskalasi menjadi krisis ekonomi dan sosial, 
sustainability dan resiliensi penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan maupun 
pelayanan kepada masyarakat menghadapi 
tantangan yang sangat besar.

Pada saat yang sama, Ketua BPK 
menambahkan, kita juga secara 
bersinambungan perlu melakukan inovasi 
mencari cara kerja baru, berkolaborasi untuk 
sinergi, responsif, dan antisipatif menghadapi 
tantangan masa depan dengan tetap terus 
mengembangkan budaya Accountability for 
All, dan stay relevant dalam memenuhi tugas 
konstitusional, serta harapan pemangku 
kepentingan yang semakin meningkat.

“Dalam kondisi seperti ini, kita semua semakin 
dituntut untuk menempatkan akuntabilitas 
sebagai landasan dalam setiap tindakan, 
keputusan dan kebijakan yang kita buat. 
Karena akuntabilitas sejatinya adalah 

komitmen dan kemampuan untuk melakukan 
segala sesuatunya dengan cara-cara yang 
dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua BPK 
Agus Joko Pramono, Sekretaris Jenderal BPK 
Bahtiar Arif, para Pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya di lingkungan BPK dan kementerian/
lembaga, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan kementerian/lembaga.

Forum ini menghadirkan Kepala Direktorat 
Utama Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pengembangan Pemeriksaan Keuangan 
Negara B. Dwita Pradana, Sekretaris Jenderal 
Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa 
Dasa Nugraha, dan Direktur Tata Kelola dan 
Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Hasyim 
Gautama sebagai narasumber. Adapun 
moderator pada kesempatan ini yaitu Kepala 
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional 
BPK Selvia Vivi Devianti.

Forum ini diikuti oleh peserta yang merupakan 
para pejabat unit kerja bidang humas pada 
100 instansi yang meliputi kementerian, 
kesekretariatan lembaga negara, lembaga 
pemerintah setingkat kementerian, lembaga 
pemerintah non kementerian, dan perguruan 
tinggi di lingkungan pemerintah pusat.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh para 
pejabat bidang kehumasan di lingkungan 
BPK Pusat maupun BPK Perwakilan. 
Diharapkan dengan dilaksanakan Forum 
Tematik Bakohumas BPK ini, mutu hubungan 
kelembagaan BPK dengan pemangku 
kepentingan dapat ditingkatkan, selain itu 
juga dapat meningkatkan pemahaman dan 
dukungan pemangku kepentingan BPK 
terhadap peran Foresight BPK dalam rangka 
penanganan Covid-19.

Jakarta – Pelaksanaan diskusi persiapan 
evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) 
pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta oleh 
Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB 
diselenggarakan pada hari Senin (15/11/2021) 
bertempat di Ruang Rapat lantai 5.

Dalam rapat ini Sekretariat Tim ZI, mengundang 
seluruh Tim Pembangunan ZI BPK Perwakilan 
DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan diskusi 
persiapan evaluasi pembangunan ZI oleh TPN 
bersama Inspektorat Utama (Itama).

Rapat ini diadakan untuk mempresentasikan 
dan mendiskusikan hasil pembangunan 
Zona Integritas (ZI) di Kantor BPK Perwakilan 
Prov. DKI Jakarta, yang terdiri dari enam 
komponen pengungkit area perubahan 
berupa manajemen perubahan, penataan 
tata laksana, penataan sistem manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan 
akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam diskusi ini, Ibu Dian Insani Ambarwati 
mewakili Itama, yang juga berperan sebagai 
Tim Penilai Internal, banyak memberikan 
saran dan masukan atas paparan hasil 
pembangunan ZI di Kantor BPK Perwakilan 
Prov. DKI Jakarta. Hasil diskusi akan digunakan 
untuk meningkatkan pembangunan ZI di BPK 
Perwakilan Prov. DKI Jakarta untuk menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi.===AKL===

Jakarta – Badiklat Yogyakarta bekerjasama 
dengan Sekretariat Perwakilan BPK DKI Jakarta 
mengadakan Diklat Improving Mindfulness yang 
diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis  
(10 dan 11 November 2021) secara virtual 
melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 45 
pegawai sekretariat BPK Perwakilan Provinsi  
DKI Jakarta.

Dalam kegiatan Diklat Improving Mindfulness 
ini, seluruh peserta mengakses Learning 

Management System (LMS) pada link https://
elearning.bpk.go.id/ dengan nama mata diklat 
“Improving Mindfulness”. Sebelum mengikuti 
kegiatan diklat ini, seluruh peserta diwajibkan 
mengikuti peraturan yang sudah diterapkan, 
dimana peserta harus menggunakan seragam 
diklat atasan warna putih dan kerudung warna 
putih (bagi yang berjilbab), Peserta yang jumlah 
penyelesaian aktivitasnya kurang dari 100% dari 
total keseluruhan aktivitas diklat, tidak berhak 
memperoleh sertifikat dan selama kegiatan 
berlangsung peserta wajib menggunakan 
background yang sudah ditentukan oleh Badiklat 
Yogyakarta.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diklat 
diberikan beberapa materi tentang penerapan 
Mindfulness, dimana tujuan dalam penelitian ini 
adalah agar peserta diklat mampu menerapkan 
Mindfulness dalam kehidupan pribadi maupun 
profesi, dan peserta juga mampu mengelola 
emosi didalam dirinya dengan menerapkan 
Mindfulness.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa 
Mindfulness adalah kemampuan dasar 
manusia untuk bisa selalu sadar dan membawa 
perhatian penuh untuk apapun yang dilakukan 
serta Mindfulness juga memberikan dampak 
positif baik fisik, psikis, hubungan sosial, dan 
mengubah pandangan tentang diri jauh lebih 
baik.===AKL===

MELALUI 
FORUM TEMATIK 
BAKOHUMAS,
BPK DORONG HUMAS 
K/L DALAMI STRATEGIC 
FORESIGHT

|  3

bu
le

tin
 ta

nj
id

or
 •

 E
di

si
 O

kt
ob

er
-N

ov
em

be
r-

D
es

em
be

r 2
02

1

2  |

bu
le

tin
 ta

nj
id

or
 •

 E
di

si
 O

kt
ob

er
-N

ov
em

be
r-

D
es

em
be

r 2
02

1

ANGGOTA BPK MENGHARAPKAN 
WORKSHOP AKN V DAN VI

HASILKAN LHP 
YANG BERKUALITAS 
DAN BERMANFAAT

DISKUSI PERSIAPAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN 
ZONA INTEGRITAS
OLEH TIM PENILAI NASIONAL BERSAMA 
INSPEKTORAT UTAMA

JAKARTA, Humas BPK – 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menyelenggarakan 
Workshop Penyusunan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Kinerja 
Tematik Nasional Tahun 
Anggaran 2021. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh Auditorat 
Utama Keuangan Negara (AKN) 
V dan AKN VI selama tiga hari, 
pada Rabu s.d. Jumat (24-26 
November), di Jakarta.

Dalam workshop ini, BPK menyusun Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) Tematik Kinerja atas Upaya 
Pemerintah dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 
serta LHP Tematik Kinerja atas Pendidikan Vokasi 
Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja 
dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia 
Berkualitas dan Berdaya Saing.

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara V Harry Azhar Azis mengatakan Tahun 
2021 telah diputuskan, bahwa BPK melaksanakan 
pemeriksaan tematik nasional pada salah satu 
agenda pembangunan nasional dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024, yaitu Prioritas Nasional (PN) 
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

“PN 3 ditujukan untuk membentuk SDM yang 
berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang 

sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, 
dan berkarakter, dengan pertimbangan bahwa 
mayoritas penduduk Indonesia pada Tahun 
2020-2024 merupakan penduduk dengan usia 
produktif,” kata Anggota V BPK dalam arahannya 
pada penutupan Workshop, Jumat (26/11).

Dalam memperoleh kualitas SDM yang baik, 
Anggota V BPK menambahkan, diperlukan 
adanya sistem dan program pendidikan nasional 
yang mumpuni dan mampu mendukung tujuan 
tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan 
vokasi. Untuk itu, Anggota V BPK berharap, 
workshop ini menghasilkan formulasi laporan 
yang isinya telah memetakan permasalahan 
yang ada, sehingga pemerintah fokus untuk 
membenahi upaya dalam mewujudkan pendidikan 
vokasi berbasis industri dunia kerja.

“Karena ini terdiri dari Tim Pemeriksa Pusat 
dan Tim Pemeriksa Perwakilan, saya harapkan 
hasil temuannya dapat disinergikan, yang 
nantinya dapat memberikan kesimpulan yang 
komprehensif mengenai penyelenggaraan 
pendidikan vokasi secara nasional,” ungkapnya.

Senada dengan yang disampaikan Anggota V 
BPK, pada pembukaan workshop, Anggota VI 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI 
Nyoman Adhi Suryadnyana mengharapkan hasil 
Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Vokasi Berbasis 
Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dapat 
mengungkapkan kendala dan permasalahan 
signifikan dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan pendidikan vokasi.

Sementara itu, terkait Pemeriksaan Tematik Kinerja 
atas Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan 
Vaksinasi Covid-19. Anggota VI BPK menekankan 
agar hasil pemeriskaan dapat memberikan 
gambaran kajian kemungkinan diterbitkannya 
laporan interim pemeriksaan, sebagaimana diatur 
di Pasal 15 Ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004.

Menurutnya, hal ini bertujuan agar entitas 
segera melakukan tindakan pengamanan 
dan/atau menekan bertambahnya kerugian. 
Mengingat kegiatan vaksinasi COVID-19 
memiliki waktu pelaksanaan yang singkat, 
sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dapat 
ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahapan 
vaksinasi berikutnya.

“Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan seefektif 
mungkin untuk berdiskusi dan menyamakan 
persepsi dalam perumusan serta penyajian 
laporan, sehingga dapat menghasilkan LHHP yang 
berkualitas dan dapat memberikan hasil yang 
bermanfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

Workshop ini dihadiri sebanyak 367 orang, 
yang terdiri dari Tim Pemeriksa sebanyak 287 
orang dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemeriksaan 
tematik sebanyak 80 orang. Hadir di antaranya 
Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V 
Akhsanul Khaq dan Tortama VI Dori Santosa 
serta para Kepala Perwakilan dan Kepala 
Auditorat di lingkungan AKN V dan AKN VI.

> 1 Desember 2021

> 11 November 2021

> 15 November 2021

DIKLAT 
IMPROVING 
MINDFULNESS
PADA BPK PERWAKILAN 
PROVINSI DKI JAKARTA

> 26 November 2021


