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Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah (Jateng) kembali menye-
lenggarakan acara Pemantauan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
(TLHP) dan Kerugian Daerah un-
tuk Semester I 2020. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk memenuhi 
mandat Undang-Undang No. 15 
Tahun 2004 tentang Pemerik-
saan dan Pengelolaan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara.

Berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, Pemantauan TLHP 
dan Kerugian Daerah Semester I 
2020 dilaksanakan secara online 
melalui aplikasi zoom meeting 
sebagai upaya menaati protokol 
kesehatan dalam meminimal-
kan risiko dan memperlambat 
penyebaran wabah COVID-19. 

Kegiatan ini dibuka secara 
resmi oleh Kepala Perwakilan 
(Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub 

Amali. Pembukaan acara se-
cara online ini diikuti Inspektur 
Provinsi Jateng Hendri Santosa, 
inspektur dari 35 kabupaten/
kota se-Jawa Tengah, serta para 
pejabat struktural dan peja-
bat fungsional BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng.

Acara Pemantauan TLHP dan 
Kerugian Daerah ini akan dilak-
sanakan selama 13 hari kerja, 
dari tanggal 17 s.d. 3 Juli 2020.

Kalan BPK Provinsi Jateng 
berharap kegiatan pemantauan 
dapat berjalan dengan baik mes-
ki dilaksanakan tanpa bertatap 
muka. “Walaupun dilaksanakan 
secara virtual, kami harap acara 
ini dapat berjalan dengan lancar 
dan tetap menghasilkan laporan 
yang berkualitas,” katanya.

Ayub Amali menyampaikan, 
bahwa rata-rata tingkat penyele-
saian tindak lanjut di Jateng su-
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dah di atas rata-rata persen-
tase penyelesaian tindak 
lanjut secara nasional. Ia 
berharap, Pemda-Pemda di 
Jateng terus bersemangat 
dalam menyelesaikan TLRHP 
dan memproses penyele-
saian kerugian daerah yang 
ada. “Semoga kesempatan 
diskusi dalam pembahasan 
ini dapat dimanfaatkan un-
tuk menyelaraskan data-da-
ta pemantauan TLRHP dan 
kerugian daerah,” katanya.

Menyampaikan sambu-
tan sebagai perwakilan dari 
inspektur Pemda se-Jateng, 
Inspektur Provinsi Jateng 
Hendri Santosa menyambut 
baik pelaksanaan kegiatan 
pemantauan TLRHP dan 
Kerugian Daerah Semester 
I 2020 ini. Menurut Hen-
dri, selain dapat membantu 
Pemda dalam percepatan 
penyelesaian rekomenda-
si hasil pemeriksaan BPK, 
kegiatan tersebut juga ber-
manfaat dalam mewujudkan 
tata kelola keuangan daerah 
yang semakin baik. “Kese-
riusan penyelesaian tindak 
lanjut sejalan dengan upaya 
peningkatan opini atas LK. 
Bagi Pemda yang menindak-
lanjuti rekomendasi dengan 
baik, tentu LK tahun berikut-
nya juga menjadi lebih baik,” 
jelasnya. 

Pada kesempatan terse-
but, Hendri juga berharap 
BPK dan inspektorat daerah 
dapat selalu bersinergi un-
tuk mewujudkan tata kelola 
keuangan pemerintah yang 
lebih baik. (JEx)

Kabar Perwakilan

Qurban

Salam
Expose!

Bulan ini, umat muslim merayakan ibadah Qurban. Kita ingat 
dan renungkan kembali teladan Ibrahim, Ismail, dan kisah penyem-
belihan. Kita mencoba mengambil pelajaran untuk diterapkan da-
lam hidup, bermasyarakat, dan bekerja. Tentang ketundukan Ibra-
him, tentang keteguhan Sarah, tentang kerelaan Ismail, dan banyak 
lagi. Juga tentang pentingnya kredibilitas personal dan kepercayaan.

Bila Ismail tak yakin pada kredibilitas Ibrahim, akankah Ismail 
ikhlas untuk ‘disembelih’? Bila Ibrahim bukan ayah yang jujur dan 
layak dipercayai, bisakah Ismail percaya bahwa perintah penyembe-
lihan itu bukan karena niat jahat Ibrahim pribadi?

Kualitas seseorang ditentukan dari kata dan tindakan. Kredi- 
bilitas pribadi menuntut pembuktian sepanjang hidup. Dan rasa 
percaya antarmanusia terbentuk melalui proses yang tak sederha-
na. Ibrahim dan Ismail telah mengajarkannya. Kita pun ingat ujaran 
lama, “Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.” 
Terutama bagi kita di BPK, ujaran itu akan selalu terasa relevansinya. BPK Jateng Gelar Pemantauan 

TLHP dan Kerugian Daerah
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Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali (kiri) dan Inspektur Provinsi 
Jateng Hendri Santosa (kanan) saat memberikan sambutan pada pembukaan 

acara Pemantauan TLHP dan Kerugian Daerah secara virtual pada Rabu (17/06)

Edisi 07 / Juli 2020

Tahun ajaran baru 2020/2021 
tetap akan dimulai tanggal 13 Juli 
2020. Namun karena pandemi 
Covid-19, sekolah masih tetap 
dilakukan dengan metode PJJ atau 
Pembelajaran Jarak Jauh.

~ Tahun ajaran anyar wis mulai. 
Kanggo poro wong tuo, selain 
nyepakno anak-anake, ojo lali kudu 
nyepakno awake dewe lo...
Semangaaat yoooo !!

Pakdhe
Jare

Dari  hal. 1

Cengklungan

quality control dan quality assurance yang 
dimulai dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, Pe- 
nanggung Jawab, sampai Kepala Perwakilan.

Atas LKPD Temanggung TA 2019, BPK mem-
berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
“Kami ucapkan selamat kepada Kabupaten 
Temanggung yang telah memperoleh opini WTP 
untuk ke sekian kalinya,” ucap Ayub Amali. Na-
mun, meskipun sudah memperoleh opini WTP, 
masih terdapat beberapa permasalahan yang 
perlu ditindaklanjuti, antara lain penganggaran 
belanja, penatausahaan aset tetap, dan pembe-
rian dana bantuan siswa. 

Ayub Amali juga menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih kepada Pemkab Temanggung 
beserta jajarannya atas dukungan yang telah 
diberikan kepada BPK selama pemeriksaan, se-
hingga setiap tahapan pemeriksaan dapat ter-
laksana dengan baik. Ia juga berharap hasil pe-
meriksaan BPK dapat menambah motivasi bagi 
Pemkab Temanggung untuk terus meningkatkan 
kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah. Dengan begitu, pelaksa-
naan APBD dan penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan di Pemkab Temanggung dapat lebih 
transparan dan akuntabel.

Menanggapi sambutan Kalan BPK Jateng, 
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunian-
to menyampaikan terima kasih dan apresia-
si atas kerja sama BPK selama ini. Yunianto 
mengatakan, DPRD dan Pemkab Temanggung 
berkomitmen untuk segera melaksanakan re-
komendasi hasil pemeriksaan BPK. Yunianto 
menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan 
dijadikan pedoman dalam pembahasan tindak 
lanjut ke depan. 

Dengan diserahkannya LHP BPK atas LKPD 
Kabupaten Temanggung, maka 36 LHP atas 
LKPD TA 2019 di wilayah Provinsi Jateng telah 
seluruhnya diserahkan oleh BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng. Dalam kesempatan tersebut, 
Kalan BPK Provinsi Jateng mengucapkan se-
lamat atas opini WTP yang telah diraih oleh 
seluruh Pemda. (JEx)
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Kesenian cengklungan merupakan kesenian 
asli Kabupaten Temanggung. Instrumen kesenian 
cengklungan terdiri dari empat payung krudhuk, 
sejenis penutup atau pelindung kepala yang digu-
nakan oleh para penggembala di jaman dahulu. 

Payung krudhuk dikembangkan menjadi suatu 
alat musik dengan menambahkan suatu rentangan 
rumput grinting atau rumput ijuk yang berfungsi se-
bagai sumber suara. Namun, belakangan ini peng-
gunaan rumput grinting diganti dengan senar gitar.

Dua payung krudhuk masing-masing berfungsi 
sebagai bass dan kendang. Sedangkan dua lainnya 
berfungsi sebagai melodi. Selain payung krudhuk, 
dalam kesenian cengklungan terdapat seruling 
yang dimainkan oleh satu orang. Tidak ada sistem 
nada khusus yang diterapkan pada instrumen ceng- 
klungan. Penalaan hanya mengandalkan rasa para 

pemainnya, dibantu dengan seruling. 
Dalam penyajian kesenian cengklungan juga 

terdapat penari yang merefleksikan gerakan-gera-
kan aktifitas pertanian. Ada gerakan mencangkul, 
menanam padi, menyiangi padi, menghalau bu-
rung, menuai sampai menumbuk padi.

 (disarikan dari berbagai sumber)
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Kelelawar adalah satu-satunya mamalia (bi-
natang menyusui) bersayap dan mampu terbang. 
Meski begitu, anatomi tubuh kelelawar lebih 
dekat dengan manusia daripada burung. Sayap 
kelelawar pun berstruktur mirip dengan lengan 
dan tangan manusia.

Sayap kelelawar sangat unik, dengan mem-
bran yang tipis dan fleksibel. Selain kerangka, 
terdapat lebih dari dua lusin sendi independen 
di sayap kelelawar. Namun, sayap kelelawar tidak 
dirancang untuk lepas landas. Untuk terbang mer-
eka harus menjatuhkan diri dari lokasi yang tinggi. 
Posisi tidur mereka yang terbalik dianggap salah 
satu posisi yang mempermudah di awal terbang.

Sebuah studi tim interdisipliner dari Brown 
University, Providence, Amerika Serikat menjelas-
kan bahwa dengan menganalisis dinamika gera-
kan sayap kelelawar ketika terbang, para ilmuwan 
dapat mengetahui bahwa hewan itu bisa melipat 
sayap mereka ke dalam tubuh mereka. 

Kelelawar adalah Satu-Satunya 
Mamalia Bersayap

Gerakan lipatan tersebut dipercaya oleh para 
ilmuwan sebagai sebuah jeda atau istirahat, se-
hingga mampu menghemat hingga 65 persen 
energi. Kemudian, energi yang tersimpan itu di-
gunakan untuk kepakan selanjutnya sehingga 
kelelawar bisa terbang lebih lama dan lebih tinggi.

 

Tahukah
Anda

disarikan dari techno.okezone.com
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TUNTAS!! 
BPK Jateng Telah Serahkan 36 LHP LKPD 2019

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali memberikan sambutan sekaligus menyerahkan LHP atas LKPD 
Kabupaten Temanggung secara virtual melalui aplikasi zoom pada Jumat (26/06)

Jumat (26/06) lalu, BPK Perwakilan Provinsi 
Jateng tuntas menyampaikan Laporan Hasil Pe-
meriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Peme- 
rintah Daerah (LKPD) TA 2019 kepada seluruh pe-
merintah daerah (Pemda) se-Jawa Tengah. 

Kabupaten Temanggung merupakan Pem-
da terakhir yang menerima LHP BPK atas LKPD 
TA 2019. Penyerahan LHP digelar secara online 
melalui aplikasi zoom pukul 09.00 WIB. Kalan BPK 
Provinsi Jateng Ayub Amali menyerahkan LHP ke-
pada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yuni-

anto dan Bupati Temanggung HM Al Khadziq 
dengan menunjukkan dokumen LHP melalui 
share screen zoom dan disaksikan semua pihak 
secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Ayub Amali men-
jelaskan bahwa walaupun kegiatan pemeriksaan 
BPK dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19, 
namun tidak mengurangi kualitas Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK. “Kami tetap menjaga prosedur 
dan standar yang harus kami penuhi,” ujarnya. 
BPK menjaga kualitas hasil pemeriksaan melalui 
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Dinamis - Jujur - Terkini
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A moment of patience in a moment of anger,
 saves a thousand moments of regret

~ Ali bin Abu Talib ~
(American Writer)

Quote

Judul  : Kosmos 
Penulis  : Carl Sagan 
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia 
Tahun Terbit : Jakarta, 2019
Ukuran  : 15 cm x 23 cm 
Halaman  : xxxi + 454 Hal.

Dalam buku ini Sagan seolah menceritakan sebuah dongeng sebelum ti-
dur kepada seorang anak tentang perjalanan Alam semesta. Tentang bagaima-
na Ia terbentuk sekitar 15 miliar tahun yang lalu kemudian awal mula tata surya 
kita dan bagaimana bumi ini pada awalnya, bagaimana sejarah manusia dulun-
ya, sekarang, dan bagaimana kedepannya. 

Kita diajak untuk bersama-sama berimajinasi “bagaimana jika” dan “kalau 
seperti ini, akan seperti apa kehidupan manusia ke depan” dan sebagainya. 

Sejak terbit pertama kali, Kosmos telah membantu jutaan orang mema-
hami alam semesta nan luas yang telah diungkap sains, menunjukkan betapa 
jauhnya kini umat manusia bisa memandang, dan betapa banyak hal yang ma-
sih menunggu ditemukan di alam semesta kita.

    (sebagian dikutip dari medium.com)

Koleksi 
Perpustakaan 

losariumG
Etimologi

Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang 
mempelajari asal-usul kata. Etimologi dalam Baha-
sa Indonesia diserap dari bahasa Belanda ‘etymolo-
gie’, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘etymos’ 
(arti kata) dan ‘logos’ (ilmu).

Etimologi mencoba untuk merekonstruksi asal 
usul dari suatu kata, dari sumber apa, dan bagaima-
na bentuk dan arti dari kata tersebut lahir atau 
berubah. Etimologi juga mencoba merekonstruksi 
informasi mengenai kata, istilah atau bahasa untuk 
memendapatkan informasi langsung mengenai arti 
atau makna istilah atau bahasa tersebut.

‘Pancasila’ misalnya, secara etimologi berasal 
dari bahasa Sansekerta ‘panca’ yang berarti lima 
dan ‘syila’ yang berarti batu sendi atau alas atau 
dasar. Sehingga, bisa diketahui makna dari kata Pan-
casila adalah ‘alas bersendi lima’ atau secara harfi-
ah ‘dasar yang terdiri dari lima unsur’.

(Disarikan dari  berbagai sumber)

panca syila

Pancasila

Autobiografi
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Pilih Tempat Belajar
Tempat yang nyaman menjadi kunci dalam 
melakukan belajar secara virtual. Pilih tempat 
yang membuat anak nyaman belajar. Bila per-
lu, manfaatkan ruangan luar rumah, halaman, 
taman rumah dengan sirkulasi udara yang baik. 
Hindari belajar di tempat tidur atau di depan 
televisi sebab mudah merusak konsentrasi anak.

Tetapkan Waktu  Belajar
Terapkan waktu belajar. Latih mereka untuk 
konsisten dengan batas waktu belajar. Buat 
kesepakatan-kesepakatan bila perlu. Dengan 
begitu,  anak tidak terlalu merasa terpaksa atau 
tertekan selama belajar

Kenali Tipe (Belajar) Anak
Anak-anak memiliki karakteristik dan cara bela-
jar efektif yang berbeda. Pilih cara belajar yang 
paling nyaman untuk mereka. 

Kenali Gangguan yang Merusak Konsentrasi
Kenali gangguan yang mungkin merusak kon-
sentrasi belajar anak kemudian jauhkan. Gang-

guan ini bisa datang dari mana saja, termasuk 
dari orang tua sendiri. Beberapa hal yang kerap 
mengganggu proses belajar di rumah adalah 
gadget, televisi, mainan  dan lainnya.

Tetap Dampingi Anak Selama Belajar
Tetap dampingi mereka belajar sehingga lebih 
dapat membantu dan mengarahkan saat mere-
ka menemui kesulitan.

Jaga Komunikasi dengan Guru
Terus lakukan komunikasi dengan para guru se-
hingga lebih memahami proses belajar si anak. 
Jangan sungkan untuk menanyakan hal-hal 
teknis terkait pelajaran yang akan diberikan. 

Ulangi Pelajaran dan Latihan
Ulangi pelajaran yang sudah dipelajari anak se-
cara virtual dengan para guru. Lakukan juga be-
berapa latihan. Dengan begitu anak akan terus 
mengingat dan semakin memahami apa yang 
disampaikan.  

Disarikan dari  kelaspintar.id  
foto ilustrasi  diambil dari  ruangmom.com

Covid-19 ‘memindah’ aktivitas belajar anak dari sekolah ke rumah. Proses belajar pun banyak 
dilakukan secara virtual. Orang tua pun seolah turut mendapat ‘PR’ baru untuk memastikan proses 
belajar anak di rumah. Berikut adalah tips agar proses belajar di rumah berjalan efektif dan tetap 

menyenangkan, terutama di tengah suasana pandemi saat ini.

di Rumah
Belajar

ketika Pandemi
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