
 BPK Perwakilan Provinsi 
Jateng menyelenggarakan Pe-
kan Olahraga dan beragam fun 
games untuk menyemarakkan 
HUT ke-74 Kemerdekaan RI. Di-
buka secara resmi oleh Kalan 
BPK Provinsi Jateng Ayub Amali, 
kegiatan ini diselenggarakan dari 
tanggal 12 s.d. 16 Agustus 2019. 

Kegiatan ini diisi dengan be-
ragam perlombaan yang meli-
batkan para pejabat dan pega-
wai dari setiap unit kerja. Dalam 
setiap cabang olahraga yang 
dilombakan dibentuk enam tim 
berdasar unit kerja, yaitu: Tim 
Sekretariat, Tim Office Boy dan 
Tenaga Kontrak (OBK), Tim Sub-

aud Jateng I, Tim Subaud Jateng 
2, Tim Subaud Jateng 3, dan Tim 
Subaud Jateng 4. 

Bola voli menjadi cabang 
olahraga pembuka rangkaian 
kegiatan. Dilaksanakan di area 
parkir depan Kantor BPK Per-
wakilan Provinsi Jateng, partai 
perdana ini mempertemukan Tim 
Sekretariat melawan Tim OBK. 
Setelah melalui pertandingan 
yang ketat, pertandingan terse-
but dimenangkan oleh Tim OBK. 
Pada hari yang sama diselengga-
rakan juga lomba panahan. Da-
lam pertandingan ini, setiap tim 
dari masing-masing unit kerja di-
wakili oleh tiga orang pemanah.

Setelah pada Selasa 
(13/08) rehat sehari untuk 
acara penyembelihan hewan 
qurban, pada Rabu (14/08) 
Pekan Olahraga dilanjutkan 
dengan cabang olahraga bulu 
tangkis dan tenis meja. Pada 
cabang olahraga ini, seti-
ap tim mengirimkan enam 
wakilnya untuk bertanding 
dalam perlombaan yang 
dilaksanakan di Auditori-
um Kantor BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng. 

Setelah melewati be-
berapa pertandingan yang 
ketat, Tim OBK berhasil me-
menangkan cabang olahraga 

Kabar Perwakilan

Anggota Baru BPK

Salam
Expose!

Beberapa waktu lalu, secara resmi terpilih lima orang anggota 
baru BPK.  Lima orang tersebut adalah: Achsanul Qosasi (Anggota BPK 
periode 2014-2019), Harry Azhar Azis (Anggota BPK periode 2014-
2019), Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang.  

Mereka akan menjabat untuk lima tahun ke depan, melengkapi 
empat anggota BPK yang saat ini masih menjabat. Wajah-wajah baru 
- meski tak seluruhnya - yang semoga akan memberi energi, gagasan, 
dan terobosan demi kebaikan dan kemajuan BPK.

Apalagi kita tahu, satu dari lima pejabat terpilih tersebut, Hendra 
Susanto, merupakan pegawai karir di BPK. Sebelumnya, beliau adalah 
Kepala Auditorat I.B di AKN I BPK. Kita berharap, terpilihnya beliau se-
bagai anggota BPK akan membuat kerja BPK menjadi jauh lebih efek-
tif, konkret, sekaligus membumi. Di sisi lain, terpilihnya beliau semoga 
akan berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan organisasi yang 
lebih memperhatikan kepentingan pegawai.   

Pekan Olahraga dan Fun Games Semarakkan HUT ke-74 
Kemerdekaan RI di BPK Perwakilan Provinsi Jateng
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Memperingati Idul Adha 1440 
H, para pegawai BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng menyembelih tiga 
ekor sapi dan lima ekor kambing.
~ Alhamdulillah.. Qurban barokah. 
Mugo-mugo tahun ngarep sing 
melu soyo nambah lan meriah.

DPR telah menetapkan lima orang 
anggota BPK yang baru
~ Nderek mangayubagya... Mu-
go-mugo BPK soyo kompak, maju 
lan manfaat.

Pakdhe
Jare

Wayang Jemblung merupakan seni daerah 
Banyumas. Meski bernama “wayang”, kesenian ini 
tidak menggunakan perangkat wayang tersendi-
ri. Wayang Jemblung dipentaskan oleh beberapa 
seniman yang sekaligus bertindak sebagai dalang, 
sebagai “wayang”, pemusik, dan sindhen. 

Dalam pementasan, Wayang jemblung me-
nekankan pada kemampuan lisan para seniman, 
tanpa iringan musik atau gamelan tertentu. Suara 
musik (pengiring) dibawakan secara lisan. Gerak 
yang disajikan pun berasal dari gabungan antara 
gerak teater dan tradisi lisan.  

Dalam tradisi, wayang jemblung dimainkan 
pada acara selamatan bayi yang berumur lima hari 
(sepasar). Pementasan dimulai selepas Isya’ dan 
berakhir menjelang Subuh. Cerita yang dibawakan 
mengikuti pakem (alur pokok) cerita babad di Jawa 

Wayang Jemblung

Dari  hal. 1

Kalan BPK Provinsi jateng Ayub Amali. 
Dalam sambutannya, Ayub Amali menyam-
paikan apresiasi kepada panitia Idul Adha dan 
pegawai yang telah menjadi shohibul qurban. 
“Saya berterima kasih kepada seluruh pani-
tia dan karyawan, khususnya yang telah ber-
Qurban di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,” 
ucap Ayub Amali.

Acara kemudian dilanjutkan dengan doa 
bersama dan serah terima hewan qurban 
secara simbolis dari shohibul qurban kepada 
panitia. Penyembelihan hewan qurban diper-
cayakan kepada pihak ketiga yang telah ber-
pengalaman menyembelih hewan qurban. 
Adapun pengurusan daging qurban, mulai 

dari pencacahan, pembersihan dan pem-
bagian daging qurban dilakukan secara ber-
sama-sama oleh panitia dan para pegawai 
BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

Daging hewan qurban yang ada dibagikan 
kepada warga sekitar Kantor BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng, pegawai kontrak, dan office 
boy. Sebagai wujud perhatian kepada panti 
asuhan (PA) maupun pondok pesantren 
(Ponpes), daging hewan qurban juga didistri-
busikan ke PA Al-Idris (Kec. Gunungpati), PA 
Darul Falah (Kec. Tembalang), Ponpes Darul 
Quro’ (Kec. Gunungpati), Ponpes Al Asmaul 
Husna (Kec. Banyumanik), dan Ponpes Darut 
Taqwa (Kec. Tembalang). (JEx)

Corner
Jateng 

Pengarah: Ayub Amali,  Penanggung Jawab: Acep Mulyadi,  Pemimpin Redaksi: Siti R. Arifah,  Sekretaris: Mita Cahyani
Juru Warta: Rina Ulina, Risa Trihastuti, Endah Retno P., Setyawan,  Tukang Foto & Ilustrator:  Muhibul Hafidin, Heru Prabowo 

Alamat Redaksi:  Subbag Humas BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang
Telp (024) 8660883, Surel: humas.jateng@bpk.go.id, Website: semarang.bpk.go.id 

Redaksi Jateng 

32

Foto 1: Pertandingan bola voli antar-unit kerja; Foto 2: Ketua Dharma Wanita Persatuan BPK Perwakilan Prov. Jateng Evi Marlina (baju 
merah) menjadi juri dalam lomba membuat rujak; Foto 3: Suasana Fun Games - lomba menendang bola dengan terong

Kisah
DOELOEbola voli dan panahan, Tim Subauditorat Jateng 

2 memenangkan bulu tangkis, sedangkan Tim 
Subauditorat Jateng 3 menjuarai tenis meja.

Masih dalam rangka memperingati HUT ke-
74 Kemerdekaan RI, pada hari Jumat (16/08) 
dilaksanakan senam bersama. Jumat tersebut 
juga digelar lomba membuat rujak dan beragam 
fun games. 

Lomba nge-rujak diadakan di lobi samping 
Kantor BPK Jateng. Setiap tim diwakili oleh tiga 
orang yang berusaha membuat racikan bumbu 
rujak yang lezat dan istimewa. Karena tampilan 
sajian juga menjadi salah satu aspek yang dinilai 
oleh dewan juri, para peserta berusaha menya-
jikan rujak dengan tampilan semenarik mungkin. 
Tim Sekretariat berhasil menjadi juara dalam 
lomba nge-rujak ini.

Adapun fun games diselenggarakan di area 
parkir samping Kantor BPK Perwakilan Provinsi 
Jateng. Pada pekan olahraga kali ini,  fun games 
terdiri dari lomba makan kerupuk, lomba mema-
sukkan pensil ke dalam botol, lomba menendang 
bola dengan terong, dan lomba membawa keler-
eng menggunakan sendok di mulut peserta. 

Fun games berlangsung meriah dan riuh 
oleh sorak sorai pendukung setiap tim. Para pe-
serta juga bersemangat mengikuti permainan. 

Lomba membawa kelereng dengan sen-
dok dimenangkan oleh Tim Sekretariat. Lomba 
memasukkan pensil ke botol dimenangkan Tim 
Subauditorat Jateng 4. Lomba menendang bola 
dengan terong dimenangkan oleh Tim Subaudi-
torat Jateng 4. Sedangkan lomba makan kerupuk 
dimenangkan oleh Tim OBK.

Pada Jumat siang tersebut, dilangsungkan 
juga penutupan Pekan Olahraga dan Fun Games. 
Acara penutupan  diisi dengan pemberian hadiah 
kepada masing-masing tim pemenang perlom-
baan dan fun games. Acara penutupan semakin 
terasa semarak dan guyub ketika para pejabat 
dan pegawai ramai-ramai menikmati rujak yang 
dibuat para peserta lomba nge-rujak. (JEx)

juguransyafaat.com

ataupun kisah-kisah Menak. Pengaruh agama Islam 
sangat terasa pada kesenian ini. Pada awal pemen-
tasan, biasanya dibacakan shalawat Nabi. Selain itu, 
beberapa suluk dalam pementasan pun mengambil 
syair dari shalawat badar dan nariyah.

 
(https://wayangku.id)
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Tim OBK; Sang Juara Umum Pekan Olahraga

( Lanjut ke hal. 4 )

( Dari  hal. 3 )



Lanjut ke hal. 4
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Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jateng 
Sembelih Hewan Qurban

Foto 1: Kalan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali (berpeci hitam, kedua dari kiri) menyerahkan hewan Qurban se-
cara simbolis kepada panitia sekaligus membuka acara penyembelihan hewan Qurban, Foto 2: Prosesi penyembelihan 

salah satu hewan Qurban, Foto 3: Para pegawai memotong daging qurban untuk dibagi kepada masyarakat.

Memperingati Idul Adha 1440 H, para 
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jateng melak-
sanakan penyembelihan hewan qurban. Di-
saksikan para pegawai dan shohibul qurban, 
penyembelihan hewan qurban diselenggara-
kan di Taman Sinergi Kantor BPK Perwakilan 
Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (13/08) yang 
bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1440 H.

Acara ini merupakan kegiatan yang rutin 
dilaksanakan setiap tahun oleh para pegawai 
dengan pengurus Masjid Baitul Hasib BPK Per-
wakilan Provinsi Jateng sebagai koordinator. 
Pada Idul Adha 1440 H ini, pegawai BPK Per-
wakilan Provinsi Jateng menyembelih tiga ekor 
sapi dan lima ekor kambing.

Dimulai pukul 07.30 WIB, acara dibuka oleh 

Dinamis - Jujur - Terkini
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Quote

Kirimkan jawabanmu ke Redaksi Jateng Expose 
paling lambat tanggal 8 November 2019.

Tersedia hadiah menarik bagi tiga pemenang terpilih.

Quiz

2

3

Hadiah dapat diambil di Redaksi Jateng Expose 
pada setiap jam kerja

losariumG
Viral

Kata viral merupakan kata berbahasa Inggris yang digunakan 
dalam beberapa konteks penggunaan. Menurut Cambridge, 
kata viral  terbagi ke dalam dua pengertian, yaitu terkait dengan 
bidang kesehatan dan bidang internet. 

Terkait dengan bidang kesehatan, Viral adalah “kata sifat 
yang berhubungan dengan penyakit terkait dengan/ disebabkan 
oleh virus”. Sedangkan di bidang internet, viral adalah “kata si-
fat untuk menggambarkan fakta di mana sebuah materi (berita, 
gambar, video) yang sangat cepat menjadi populer disebabkan 
publikasi atau penyebarluasan di kalangan pengguna internet”. 

Selain dua bidang sesuai uraian di kamus Cambridge terse-
but, kata Viral juga digunakan dalam bidang ekonomi, yaitu 
“Strategi dan proses penyebaran informasi suatu produk kepada 
masyarakat secara cepat dan meluas melalui komunikasi elek-
tronik” atau biasa disebut dengan Viral Marketing.

(dikutip dari berbagai sumber) 
https://cdn2.iconfinder.com
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Do as You Told

1. Tulis kata PEMERIKSAAN

3. Tukar huruf  konsonan yang lebih awal dalam susunan abjad 
2. Hapus salah satu huruf  vokal yang berhimpitan

(A-Z) dengan huruf  vokal yang lebih awal dalam susunan abjad 
4. Pindahkan huruf  pertama (paling kiri) dan letakkan di antara

huruf  ‘I’ dan ‘A’
5. Hilangkan huruf  ‘E’ yang kedua

7. Pindahkan huruf  vokal pertama dari kiri ke paling kanan

6. Tukar huruf  konsonan pertama dari kiri dengan huruf  konso-
nan kedua dari kanan

8. Pindahkan huruf  yang di tengah kumpulan huruf  tersebut ke
posisi kedua dari kiri

10. Pindahkan huruf  konsonan kedua dari kiri ke paling kiri

9. Hapus huruf-huruf  yang merupakan inisial dari surat kabar
(harian) terbesar di Jawa Tengah

11. Tukar huruf  ‘P’ dengan huruf  kesepuluh dalam susunan abjad
12. Tukar posisi huruf  ke-4 dan ke- 5 dari kiri
13. Tukar posisi huruf  konsonan yang berdempetan dlm. susunan abjad
14. Pindahkan huruf  vokal kedua berdasarkan susunan abjad ke

ke posisi tengah
15. Tukar posisi grup tiga huruf  pertama dengan grup tiga huruf  terakhir

Ikuti setiap instruksi yang ada. Jawaban pada setiap langkah menentukan jawaban Anda di lang-
kah selanjutnya. Bila setiap instruksi Anda ikuti dengan tepat, Anda akan menemukan sebuah kata 
baru. Selamat mencoba!

Pemenang Quiz 
Edisi 05 / Agustus 2019

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness.

~ Ralph Waldo Emerson ~
(American Writer, Lecturer, and Philosopher,)
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Judul  : Master Your Time, Master Your Life 
Penulis  : Brian Tracy
Penerbit : Elex Media Komputindo 
Tahun Terbit : April 2018, Cet. 2
Ukuran  : 15 x 23 cm
Halaman  : 237 Hal.

Pengelolaan waktu yang baik menentukan produktivitas, kiner-
ja, hasil, dan penghasilan Anda secara pesat. Ada tiga hal yang menjadi 
kuncinya, yaitu:  Membuat Daftar Tugas, Menetapkan Prioritas, dan “Hu-
kum Tiga”, yaitu hanya tiga pekerjaan dari sekian banyak pekerjaan anda 
yang akan mendatangkan 80-90 persen hasil.

Menurut Tracy, yang terpenting bukan banyaknya waktu yang Anda 
luangkan, melainkan nilai pekerjaan dan hal-hal yang Anda capai dalam 
waktu itu. Orang-orang sukses dalam pekerjaan adalah orang-orang 
yang berorientasi pada hasil. Karenanya, pertanyaan “Hasil apa yang di-
harapkan?” akan membantu meningkatkan kejelasan. 

Koleksi 
Perpustakaan 

Abrisam Muhammad Rasendriya
(19 September 2019)

Putra kedua   Ariffian Lousma (Subaud Jateng II) 
dan Novita Nugraheni (Subaud Jateng IV)

Sabrina Amira Cahyaning Sigit
(23 Agustus 2019)

Putri ketiga dari Sigit Cahyono S. (Subaud 
Jateng II) dan Suryaningsih

Ayasha Zia Farzana
(5 September 2019)

Putri pertama Nani Ardiyah (Subbag Humas) 
dan Ahmad A. Supriyanto

atas Kelahiran
Selamat...

~ Ari Triono 
~ Ayu Dwi Nurani 
~ Sigit Pambudi 
~ Alwintoro 
~ Pandu Yarmanto 
~ Titik Wijayanti
~ Dwi Rakhmadi

to You...
yang lahir di bulan September

~ Candra Auromiqo 
~ Herlaut T. Arya Bima 
~ Istiqamah Fitri R.  
~ Suryadi 
~ Adrian S. Budiyatmo 
~ Nurudin Hanif  
~ Agung Setyaji 
~ Sri Pudji Handayani

Quote

- Elly Tri Wahyuni (Subbag Umum dan TI) 
- Vickey Rizki Noer (Subaud Jateng II)
- Dimaz Okky Primandita (Subbag TU Kalan)


