
Menyampaikan pidato sambutan pada aca-
ra tersebut, Anggota V BPK Bahrullah Akbar 
mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H kepa-
da pimpinan sidang dan seluruh hadirin Sidang 
Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Bahrullah juga 
menyampaikan selamat atas keberhasilan Pe-
merintah Provinsi Jateng mempertahankan 
opini WTP untuk kesembilan kalinya. 

Bahrullah Akbar menyampaikan apresiasi 
kepada Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran, 
atas kerja sama yang baik selama proses pe-
meriksaan berlangsung. “Kami berharap agar 
hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan 
dorongan atau motivasi untuk terus memper-
baiki serta meningkatkan kualitas pengelolaan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Jateng,” 
tambahnya.

Namun, meski LKPD Provinsi Jateng TA 2019 
telah memperoleh opini WTP, masih ada be-
berapa permasalahan yang perlu diperhatikan 

Pemerintah Provinsi Jateng, antara lain pajak 
kendaraan bermotor yang belum ditetapkan 
secara tepat. Selain itu, terdapat kekurangan 
volume atas tujuh pekerjaan pada lima OPD. 
Permasalahan tersebut dimuat di Buku II dan 
Buku III dari LHP BPK.

Selain menyampaikan LHP atas LKPD TA 
2019, dalam acara tersebut BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng juga menyerahkan buku Ring-
kasan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 di Provinsi 
Jawa Tengah. 

Menurut Anggota V BPK RI, buku ini dapat 
menjadi salah satu referensi untuk memotret 
kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah 
di Jateng secara umum. “Dengan adanya buku 
tersebut, nantinya Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah dapat memanfaatkannya dalam peru-
musan kebijakan serta dalam pembinaan kepa-
da pemerintah kabupaten/kota terkait”, jelas 
Bahrullah Akbar. (JEx).
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Sebagai hasil pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2019, 
BPK Perwakilan Jateng menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP). 
Sampai akhir Mei lalu, dari 36 entitas yang ada, sudah 34 LHP atas 
LKPD TA 2019 yang selesai disusun dan disampaikan ke DPRD dan 
kepala daerah masing-masing entitas. Diharapkan, sampai dengan 
akhir Juni ini, semua LHP telah tuntas disusun dan disampaikan.

Pemeriksaan atas LKPD untuk TA 2019 ini terasa sangat ber-
beda akibat Covid-19. Proses pemeriksaan dilakukan dengan 
sangat memperhatikan prosedur pencegahan wabah dan banyak 
memanfaatkan sarana internet ataupun telepon. Meski demikian, 
BPK Jateng tetap mematuhi prosedur dan standar yang ada dalam 
pemeriksaan. BPK juga menjaga kualitas hasil pemeriksaan melalui 
quality control dan quality assurance yang dimulai dari Ketua Tim, 
Pengendali Teknis, Penanggung Jawab, sampai kepada Kepala Per-
wakilan. Semoga, BPK Perwakilan Jateng semakin dapat berperan 
dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Jateng. 
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Meski mungil, semut ternyata mampu mengang-
kat beban puluhan kali berat tubuhnya. Seekor semut 
pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 
kali beratnya sendiri. Beberapa jenis semut bahkan 
mampu mengangkat beban hingga 20 kali berat tu-
buhnya. Selain itu, semut juga dapat menarik benda 
yang beratnya 20-50 kali berat tubuhnya.

Melansir Entomology Today, Asisten Profesor 
Teknik Mesin dan Kedirgantaraan di The Ohio State 
University, Carlos Castro mengatakan, semut mem-
punyai sistem mekanis luar biasa. 

Semut sangat kuat dalam skala kecil karena tu-
buh semut sangat ringan. Di dalam eksoskeleton 
kerasnya, otot semut tidak harus memberikan ban-
yak dukungan. Sehingga semut bebas menerapkan 
semua kekuatannya untuk mengangkat benda lain.

Mengutip How It Works, alasan mengapa semut 
dapat mengangkat beban berat adalah karena konsep 
fisika yang disebut penskalaan (scaling). Sebenarnya, 
otot semut tidak lebih kuat dari otot manusia. Tetapi 

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengikuti acara Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2019 
secara virtual menggunakan aplikasi zoom.

semut diuntungkan dengan ukuran tubuhnya yang 
kecil. Semut dapat mengangkat banyak beban karena 
rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. 

Ketika ukuran suatu organisme meningkat, mas-
sa tubuhnya meningkat pada tingkat yang jauh lebih 
besar daripada luas penampang ototnya. Sehingga 
otot-otot organisme yang lebih besar memiliki massa 
yang lebih besar untuk diangkat secara proporsional. 
Sebagai organisme berukuran kecil, semut memiliki 
lebih banyak otot secara proporsional (dalam hal luas 
penampang), yang dapat digunakan untuk mengang-
kat benda berat.

Selamat Merayakan
HUT Kemerdekaan ke-74
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Bucu Pendem adalah makanan khas Desa Kume-
jing, sebuah desa wisata di Kecamatan Wadaslintang, 
Wonosobo. Bucu pendem berbahan nasi yang diben-
tuk serupa tumpeng atau (‘bucu’ dalam istilah Jawa). 
Namun, berbeda dengan bucu umumnya, ada ayam 
ingkung yang ‘dipendam’ dalam bucu tersebut. 

Ingkung adalah ayam kampung yang dimasak 
utuh (termasuk bagian kepala dan ceker), dibum-
bui lengkap, dengan asin, manis, sedikit pedas, dan 
bertekstur empuk. Nasi untuk bucu pendem juga 
gurih dan wangi karena dicampur dengan taburan se-
rundeng kelapa. Biasanya, bucu pendem juga dileng-
kapi dengan aneka lauk seperti telur dadar, tempe 
bacem dan lainnya. Namun, kadang buci ini cukup 
disajikan dengan urap dan sayuran.

Biasanya, bucu pendem dibuat saat momen-
momen tertentu, seperti di ritual malam satu suro, (disarikan dari berbagai sumber)

ritual pernikahan, atau acara-acara besar lain. Pada 
ritual satu suro, biasanya bucu pendem digunakan 
sebagai salah satu simbol ritual dan nantinya akan 
dimakan secara bersama-sama oleh masyarakat 
desa setelah di do’akan sehingga menjadi alat pe-
mersatu atau tali silaturahmi sesama warga.
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(“BPK Perwakilan Provinsi Jateng Beri ...    Sambungan Dari  hal. 1) 
Semut Mampu 

Mengangkat Beban 
20 Kali Berat Tubuhnya

Tahukah
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Quiz

Kirimkan jawabanmu ke 
Redaksi Jateng Expose 

paling lambat 
tanggal 20 Juli 2020.

Tersedia hadiah menarik 
bagi tiga pemenang terpilih.

Isi kotak yang kosong 
dengan angka 1 - 9.

Tidak boleh ada angka 
berulang dalam baris, 
kolom, dan kotak 3 x 3.

S U D O K U

Hadiah dapat diambil 
di Redaksi Jateng Expose pada setiap jam kerja.
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BPK Jateng telah selesai 
melakukan pemeriksaan atas 
LKPD Provinsi, Kota, dan Ka-
bupaten se-Jateng. Sampai 
dengan 29 Mei 2020, BPK 
Jateng telah menyerahkan 
LHP dan memberikan opi-
ni WTP atas LKPD 34 pe-
merintah daerah di Jateng. 

~ Nek wis WTP kabeh ngene ki, ku-
dune rakyat soyo makmur yo, Luur...

pngdownload.id
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BPK Perwakilan Provinsi Jateng 
Beri Opini WTP untuk LKPD Provinsi Jateng TA 2019

Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali (kiri) menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2019 
kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Senin (29/05/20).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Per-
wakilan Jateng menyerahkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk 
TA 2019 pada Jumat (29/05/20) lalu. Laporan 
hasil pemeriksaan tersebut diserahkan secara 
langsung oleh Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub 
Amali kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng Bam-

bang Kusriyanto dan Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo dalam acara Sidang Paripurna DPRD 
Provinsi Jateng. Berdasarkan pemeriksaan yang 
telah dilakukan, BPK memberi opini Wajar Tan-
pa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan tersebut, Anggota V BPK 
RI Bahrullah Akbar turut hadir menyaksikan 
prosesi penyerahan melalui video conference. 

Dinamis - Jujur - Terkini
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“Dunia boleh menghiburku, dunia boleh memujaku, tetapi aku yang 
tahu, apa yang kurasakan dari sejak perkawinan hingga saat ini. Dan aku 
tidak sepakat dengan ketidakadilan yang dibebankan kepadaku. Hukum 
yang kalian bentuk meminta perempuan sebagai istri untuk setia, untuk 
taat atas segala apa pun yang kalian nyatakan sebagai kebenaran.“

Begitu sebagian suara Sita dalam Sitayana. Meski berakar pada kisah 
Ramayana, sebuah epos mahakarya Walmiki, kita akan tetap menemukan 
hal-hal baru dan berbeda ketika membaca novel ini. Melalui Sitayana, Cok 
Sawitri ‘mendongengkan’ kisah Rama dan Sita dari perspektif personal  
para tokohnya. Membaca novel ini, kita diajak menyimak Ramayana se-
bagai cerita yang lebih manusiawi dan kompleks dari sisi psikologi.

losariumG
Eksoskeleton

Kata ini berasal dari bahasa Yunani éxō yang berar-
ti “luar” dan skeletos yang berarti “kerangka”. Dalam 
penggunaan populer, beberapa jenis yang lebih besar 
dari eksoskeleton dikenal sebagai “cangkang”. Con-
toh hewan eksoskeleton adalah jenis serangga seperti 
semut atau belalang dan krustasea seperti kepiting dan 
lobster. 
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You don’t have to see the whole staircase, just take the first step

~ Marthin Luther King Jr. ~
(American Civil Rights Activist)

Quote

Judul  : Sitayana
Penulis  : Cok Sawitri 
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama 
Tahun Terbit : Jakarta, Juni 2019
Ukuran  : 13,5 cm x 20 cm 
Halaman  : 372 Hal.

Koleksi 
Perpustakaan 
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Pancasila terumuskan sebelum ke-
merdekaan Indonesia. Pertama mencuat dalam 
pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, Pancasila 
kemudian ditetapkan sebagai dasar negara In-
donesia merdeka pada sidang PPKI tanggal 18 
Agustus 1945.

Kisah bermula menjelang akhir Perang Pa-
sifik. Jepang mulai merasakan melemahnya 
kedudukannya. Tentara pendudukan Jepang 
di Indonesia pun berusaha menarik dukungan 
rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu 
Junbi Cosakai atau “Badan Penyelidik Usaha Per-
siapan Kemerdekaan” (BPUPK), yang kemudian 
berubah nama menjadi BPUPKI. 

Badan ini mengadakan sidang pertamanya 
tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945. Sidang ini men-
coba merumuskan segala dasar ketatanegaraan 
sebagai persiapan Indonesia Merdeka. Rapat 
pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In 
(di Jalan Pejambon 6 Jakarta) yang kini dikenal 
dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman 
Belanda, gedung tersebut merupakan gedung 
Volksraad (Perwakilan Rakyat). 

Selama beberapa hari, sidang berlangsung 
alot karena kukuhnya pendirian masing-masing 
tokoh. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat 

giliran menyampaikan gagasannya tentang 
dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidato 
inilah Soekarno menawarkan apa yang diistilah-
kannya dengan “Pancasila”. Pidato yang dilaku-
kan tanpa persiapan tertulis terlebih dahulu itu 
diterima secara aklamasi oleh segenap anggota 
Dokuritsu Junbi Cosakai. 

Selanjutnya, dibentuklah semacam ‘panitia 
kecil’ untuk merumuskan dan menyusun Un-
dang-Undang Dasar dengan berpedoman pada 
pidato Bung Karno. Panitia kecil ini terdiri dari 
sembilan orang yang kemudian disebut dengan 
Panitia Sembilan, yaitu: Soekarno, Mohammad 
Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, 
Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soe-
bardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin. 

Setelah melalui proses persidangan dan 
lobi-lobi, rumusan Pancasila sebagaimana diu-
tarakan Bung Karno dalam pidatonya pun ber-
hasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam 
Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Hasil 
kerja Panitia Sembilan ini kelak dinyatakan sah 
sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 
sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 

Kisah
DOELOE
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Pancasila
Dirumuskan

Sebelum Indonesia Merdeka

Eksoskeleton  adalah  kerangka  eksternal  yang 
mendukung, menyangga, dan melindungi tubuh hewan 
atau sebuah organisme. 

Manusia termasuk dalam jenis makluk berkerang-
ka internal (endoskeleton). Beberapa hewan memiliki 
keduanya, yakni endoskeleton sekaligus eksoskeleton, 
misalnya saja kura-kura. 


