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Pada masyarakat Jawa, ruwat/ruwatan digunakan untuk 
penyucian, baik untuk pribadi maupun lingkungan. Pemilihan 
waktunya ditentukan melalui perhitungan hari dan pasaran. 
Ruwat untuk pribadi jadi sarana penyucian para Janma Suker-
ta, yaitu segolongan manusia yang karena sesuatu hal menja-
dikan hidupnya selalu mendapat celaka, kesialan, atau berisiko 
membawa celaka bagi lingkungannya. Mereka ini terdiri dari 
beberapa golongan, misalnya: Ontang-anting (anak tunggal), 
Wungkus (lahir dalam keadaan terbungkus), Jempina (lahir se-
belum waktunya/prematur), dan lainnya.

Dalam ritual ruwatan, digelar wayang dengan cerita (la-
kon) Murwakala yang berkisah tentang Batara Kala – dewa 
raksasa putra Batara Guru dan Dewi Uma yang tak dikehenda-
ki. Dikisahkan, setelah dewasa, raksasa ini menghadap ayahnya 
untuk menyantap manusia. Batara Guru menyebut bahwa 
Batara Kala hanya boleh memakan manusia yang masuk 
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golongan penyandang sukerta. Agar terhindar 
dari ancaman Batara Kala inilah, golongan ma-
nusia penyandang sukerta ini harus diruwat.

kemdikbud.go.id

Pemerintah mempertimbang-
kan untuk membatalkan cuti 
bersama akhir tahun meng-
ingat risiko peningkatan jum-
lah kasus positif Covid-19
~ Hmmm... angel wisss...angeelll....

Redaksi Jateng Expose 
mengucapkan Selamat Natal 

untuk rekan-rekan BPK Jateng 
yang merayakan.
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Prokrastinasi

Prokrastinasi adalah tindakan menunda pekerjaan/tugas 
yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Prokras-
tinasi berasal dari bahasa Latin, yakni ‘pro’ yang berarti ‘for-
ward’ atau maju dan ‘crastinus’ yang berarti belonging to 
tomorrow atau milik hari esok, sehingga prokrastinasi adalah 
‘forward it to tomorrow’ yang berarti ‘lakukan besok’.

Prokrastinasi bukan sinonim kemalasan. Orang yang 
melakukan prokrastinasi meletakkan hal penting yang se-
harusnya dia lakukan pada saat deadline terakhir setelah 
melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Beberapa penyebab 
orang melakukan prokrastinasi adalah bingung menentu-
kan prioritas, kurang menghargai waktu dan kurang disiplin. 

Alasan yang sering digunakan untuk menunda pekerjaan antara lain masih memiliki banyak waktu dan 
menunggu mood. 

Prokrastinasi dapat mengakibatkan tugas tidak selesai atau selesai dengan tidak memuaskan, stres, 
rasa bersalah, dan kehilangan produktivitas pribadi.

(Disarikan dari berbagai sumber) 
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BPK Jateng Dukung Keterbukaan .... (sambungan halaman 1)

prosedur yang harus dipenuhi,” jelas Ayub.
Uji Publik ini merupakan penilaian tahap 

keempat dan sekaligus tahap akhir dari 
serangkaian penilaian yang dilaksanakan 
KIP. Sebelumnya, KIP Jateng telah melaku-
kan tiga tahap penilaian, yaitu penilaian 
website, kuesioner penilaian mandiri, dan 
verifikasi visitasi. Berdasarkan penilaian ini, 
KIP Jateng nantinya menentukan pemering-
katan keterbukaan informasi tahun 2020 
atas badan-badan publik yang ada di Jateng. 
BPK Jateng mengikuti penilaian pada kate-
gori instansi vertikal di wilayah Jateng.

Mematuhi protokol pencegahan 
Covid-19, Uji Publik tersebut digelar secara 
virtual menggunakan aplikasi zoom. Dimu-
lai pukul 09.00 WIB, penilaian pada tahap 
Uji Publik tersebut juga ditayangkan secara 
live oleh KIP Jateng melalui youtube. Secara 
khusus, Ayub Amali menyampaikan apresia-
si karena tahap penilaian juga ditayangkan 

melalui channel youtube sehingga bisa diak-
ses oleh masyarakat secara luas. “Ini bisa 
jadi ajang promosi bagi badan publik untuk 
memperkenalkan instansinya masing-masing 
secara gratis,” ujarnya.

BPK Jateng mendapat jadwal uji bersa-
ma Bawaslu Jateng, BPS Provinsi Jateng, dan 
Kemenkumham Jateng. Pada tahap ini, BPK 
Jateng dan tiga lembaga tersebut diminta 
menyampaikan presentasi tentang imple-
mentasi keterbukaan informasi di instansi 
masing-masing. Selanjutnya, para kontes-
tan dari badan publik ini harus menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 
oleh Tim Penilai Independen yang berasal 
dari kalangan masyarakat umum. 

Sesi presentasi dan tanya jawab ini di-
pandu perwakilan dari LSM Pattiro Sema-
rang selaku moderator acara. Acara yang 
berlangsung secara interaktif tersebut 
diakhiri jelang Zuhur. (JEx)

Oktober, ketika gerimis mulai sering 
turun menandai tibanya musim penghujan di 
Semarang, BPK kembali menerbitkan beber-
apa SK mutasi pegawai. Sesuai SK, dua awak 
redaksi Jateng Expose menjadi bagian pega-
wai yang harus bersiap menjalankan tugas di 
unit kerja baru. 

Acep Mulyadi, yang sebelumnya merupa-
kan Kepala Sekretariat Perwakilan (Kasetlan) 
BPK Provinsi Jateng sekaligus Penanggung 
Jawab Jateng Expose, mendapat tugas baru 
sebagai Kasetlan BPK Provinsi Sumatera Sela-
tan. Tak berselang lama, salah satu juru warta 
Jateng Expose, Risa Trihastuti, juga mendapat 
penugasan baru di Biro Humas dan Kerja 
Sama Internasional. Risa merupakan juru war-
ta buletin ini sejak pertama kali terbit. 

Selalu ada yang menggurat perasaan saat 
tiba perpisahan. Ada keharuan saat kita mes-
ti melepas para rekan kerja, sahabat yang 
bahkan telah seperti keluarga, berangkat ke 
tempat baru. Bahkan ketika kita paham bah-
wa mutasi merupakan hal lumrah sebagai ba-
gian dinamisasi organisasi atau perkembangan 
para pegawai sendiri. 

“Bukan tentang di mana, tapi dengan sia-
pa”, begitu sebuah ungkapan lama mencoba 

menjelaskan arti orang-orang di sekitar kita. 
Di mana pun kita berada, hidup selalu lebih 
membahagiakan ketika kita dipertemukan 
dengan orang-orang yang menyenangkan 
dan membuat nyaman. 

Celoteh, perdebatan, kecerewetan, atau 
sesekali omelan adalah bumbu yang wajar 
dalam setiap pertemanan. Senyum, tawa, 
mungkin juga tangis, akan menyempurnakan 
pengalaman dan menegaskan kesan. Selanjut-
nya, semua itu menjadi kenangan ketika tiba 
waktunya masing-masing diri mesti ‘melanjut-
kan perjalanan’. 

Tak pernah ada yang sia-sia. Bagaimana-
pun, selalu lebih banyak hal yang pantas 
disyukuri daripada yang mesti disesali. Kare-
nanya, perpisahan pun jadi sebuah bagian 
perjalanan yang selayaknya dirayakan. Se-
bab kita melepaskan, bukan untuk hilang 
dari ingatan dan hati, tapi untuk memberi 
kesempatan terbang lebih jauh dan lebih 
tinggi lagi. 

Pada akhirnya adalah doa dan harapan. Se-
moga Pak Acep dan Risa dapat cepat beradap-
tasi di lingkungan kerja yang baru. Tetaplah 
semangat, selalu berprestasi, dan mencapai 
hal-hal yang lebih baik lagi.

Setiap tiba bulan Desember, ketika kalender lama itu ber-
siap ditanggalkan, kita seolah diingatkan akan batas. Pada lem-
bar kalender, Desember adalah penanda akhir sebuah tarikh. 
Tahun ini akan lekas pergi, tahun yang baru segera tiba. Dan 
kalender pun mesti kembali diganti.

Kita mengingat-ingat; Apa yang telah kita kerjakan selama 
setahun ini? Apa rencana yang mampu kita wujudkan? Apa 
pula yang berjalan tak sesuai harapan? Lalu.. mana yang bergu-
na, mana pula yang sia-sia? 

Barangkali, kita lantas sejenak diam, terpekur merenung-
kan umur. Paham bahwa setiap kalender itu berganti, bilangan 
usia kita akan bertambah, sementara jatah kesempatan menik-
mati dunia justru makin susut. Begitulah kodrat.

Semoga tahun ini bukan tahun yang gagal dan sia-sia. Dan 
di tahun baru yang akan segera tiba, semoga segala yang ter-
baik yang menanti kita.  

disarikan dari berbagai sumber
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BPK Jateng Dukung 
Keterbukaan Informasi Publik

Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali, memberikan pemaparan saat Uji Publik Badan Vertikal oleh Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Tengah melalui zoom pada Rabu (25/11).

BPK selalu mendukung terwujudnya 
keterbukaan informasi publik sebagaimana 
diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008. De-
mikian antara lain yang disampaikan Kepa-
la Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng 
Ayub Amali saat mengikuti Uji Publik yang 
diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi 
(KIP) Jateng pada Rabu (25/11). 

Komitmen BPK ini diwujudkan melalui 
dibentuknya Pusat Informasi dan Komunika-
si (PIK) baik di kantor pusat maupun kantor 
perwakilan BPK di setiap provinsi. Melalui 
PIK, BPK melayani pengaduan masyarakat 
dan pemberian informasi kepada publik, 
baik dari kalangan LSM, media, ormas, aka-
demisi, ataupun individu. “Tentunya melalui 
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Judul  : Kebohongan di Dunia Maya 
Penulis  : Budi Gunawan 
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia 
Tahun Terbit : Jakarta, 2018
Ukuran  : 14 cm x 21 cm 
Halaman  : xiv + 166 Hal.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa 
penanganan konten negatif seperti hoax, berita palsu dan ujaran kebencian 
pada 2017 meningkat 900 persen dibandingkan tahun 2016. Konten-konten 
negatif itu banyak yang menyinggung sentimen SARA sehingga menimbulkan 
berbagai keresahan sosial di masyarakat.

Buku ini menerangkan secara lengkap apa yang dimaksud dengan hoax dan 
berita palsu, baik di kalangan media massa maupun menurut pendapat para ahli. 
Buku ‘Kebohongan di Dunia Maya’ ini sangat bermanfaat bagi mereka yang se-
hari-hari melibatkan diri dengan media sosial sehingga tidak mudah tersesat oleh 
berita palsu atau hoax.

Koleksi 
Perpustakaan 

Quiz

TTS

Tanda-Tanda

DEPRESI
Sebagian orang mungkin sudah cukup mengenal beberapa gejala depresi, seperti suasana 

hati atau mood yang buruk dan merasa tidak bersemangat. Akan tetapi, depresi juga memiliki 
gejala-gejala lain yang mungkin jarang disadari. Setidaknya ada sembilan gejala depresi 

yang jarang diketahui oleh banyak orang. Berikut ini adalah sembilan 
gejala depresi sebagaimana dilansir WellbeingNews.
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Tahukah
Anda

Sulit Membuat Keputusan
Depresi dapat membuat area tertentu pada otak 
mengalami penurunan volume. Kondisi ini dapat 
menganggu "koneksi listrik" normal di otak. Hal ini 
dapat membuat fokus dan konsentrasi seseorang 
berkurang, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk 
membuat keputusan.
Perubahan Nafsu Makan dan Berat Badan
Ada perubahan nafsu makan yang bisa dialami oleh 
orang dengan depresi. Perubahan ini bisa berupa 
peningkatan atau penurunan nafsu makan. Kondisi 
ini dapat berujung pada perubahan berat badan.
Sulit Menjalin Hubungan dengan Orang Lain
Orang dengan depresi cenderung kurang tidur. Ku-
rang tidur dapat membuat seseorang menjadi lebih 
mudah marah. Di sisi lain, depresi juga dapat mem-
buat seseorang menarik diri dari orang lain. Peru-
bahan ini dapat mempengaruhi hubungan penderi-
ta depresi dengan orang-orang di sekitarnya.
Dorongan Seks Rendah
Gairah seksual akan bergantung pada kemampuan 
seseorang untuk merasakan kesenangan. Kemam-
puan ini cenderung menurun atau menghilang pada 
orang yang mengalami depresi. Hal ini yang kemu-
dian turut membuat dorongan seks pada orang de-
presi menjadi rendah.

Merasa Bersalah
Orang-orang dengan depresi cenderung sulit untuk 
memiliki perspektif berbeda ketika dihadapkan pada 
kejadian yang negatif. Mereka kerap terdorong un-
tuk merasa bertanggung jawab dan bersalah atas 
kejadian tak menyenangkan yang terjadi.
Nyeri yang tak Bisa Dijelaskan
Depresi dapat membuat penderitanya merasakan 
masalah pada tubuhnya, salah satunya adalah 
nyeri. Seringkali rasa sakit ini muncul tanpa ada 
kondisi fisik yang mendasari.
Perubahan Siklus Menstruasi
Pada fase depresi, hormon kortisol akan mening-
kat. Peningkatan ini akan memberikan pesan kepa-
da otak dan sistem reproduksi untuk menunda atau 
menghentikan ovulasi. Kondisi ini akan membuat 
menstruasi terlambat atau absen.
Sembelit
Ketika nafsu makan terdampak oleh depresi, pi-
lihan asupan makan juga cenderung memburuk. 
Makanan yang dikonsumsi jadi tidak begitu bergizi 
dan kurang serat. Asupan makan yang tak baik ini 
akan berimbas pada masalah pencernaan seperti 
sembelit. Kadar serotonin yang rendah pada depre-
si juga dapat memperlambat pergerakan usus. 

Artikel disarikan dari republika.co.id
Ilustrasi dari theconversation.com

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.

~ William Shakespeare ~
(English Writer)

Quote
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1. Kata untuk ucapan HUT di Indonesia
6. Sertifikasi untuk akuntan profesional
8. Kembara/ kelana
10. Instruksi dinas
11. Sangga
12. Sembrono
13. Tanpa perhitungan
15. Cucu Arjuna dalam cerita pewayangan
17. Matahari (Sansekerta)
19. Hasil pemanasan air
20. Kalah telak
21. Peribahasa/ ungkapan
25. Rangkaian nada
26. Tim sepakbola kebangga Kota Malang
28. Menyebar untuk aroma
31. Jalur kereta
32. Mengambil sesuatu dari lubang
35. Lengan
36. Panggilan akrab untuk lelaki di Bali
37. Tempat minum-minum
38. Kode plat kendaraan Kalimantan Timur
39. Hubung/ sangkut
40. Tempat wisata di Kabupaten Semarang
42. Tolerable Error
43. Lawan Yin
44. Cahaya pemandu arah

1. Salah satu opini BPK atas LK
2. Campuran berbagai hal
3. Salam khas Hawai
4. Unsur  kimia utama pembuatan bom 

atom
5. Salah satu teknik memasak
6. Elok
7. Salah satu unsur TNI
9. Beragam
10. Varietas beras
11. Puncak
14. Poros
16. Sistem politik anti demokrasi
18. Kecamatan di Kota Semarang
22. Kata seru
23. Maskapai di Indonesia
24. Gunung di Jawa
26. Cara
27. Ikut (Jawa)
29. Manikam/ permata
30. Pelawak legendaris Indonesia (sudah 

meninggal)
33. Untuk menyembuhkan penyakit
34. Berdoa (Latin)
38. Kunci (Inggris)
41. Dalam (Inggris)

Pertanyaan Mendatar Pertanyaan Menurun

Kirimkan jawabanmu ke 
Redaksi Jateng Expose  

paling lambat 15 Januari 2020.
Tersedia hadiah menarik 

bagi tiga pemenang terpilih.


