
Berdasarkan data di laman
www.covid19.go.id tanggal 29 Juli
2020, perkembangan penyebaran
Covid-19 Provinsi Jambi menunjukan
data bahwa Provinsi Jambi memiliki
kasus paling sedikit yaitu 139 orang
yang terkonfirmasi positif dan
menempati urutan buncit dari
seluruh provinsi yang ada di
Indonesia. Namun per tanggal 1
September 2020, Jambi merangkak
naik ke urutan 31. Ada peningkatan
jadi 302 orang yang terkonfirmasi
positif. Bayangkan 163 orang
penambahan dalam satu bulan!

Yakin sudah New Normal?
New Normal merupakan istilah
untuk menggambarkan tatanan
baru untuk beradaptasi dengan
Covid-19, Istilah ini dibuat oleh
pemerintah dengan tujuan untuk
mendorong angka pertumbuhan
ekonomi Indonesia ke arah yang
positif dengan mengkondisikan
masyarakat untuk bisa beraktifitas
normal namun tetap mematuhi
protokol kesehatan dalam
pencegahan penyebaran Covid 19.

Sekitar awal Juni 2020, Pemerintah
Kota Jambi sudah menerapkan
sanksi denda Rp50.000 untuk
setiap individu yang berkendara
tanpa menggunakan masker
dengan menempatkan petugas di
beberapa titik lalu lintas di Kota
Jambi, and it works. Banyak
masyarakat yang terkena razia
masker ini dan mereka pun jera.
Namun ketika penjagaan
berangsur dikurangi, masyarakat
pun tidak peduli lagi dengan
masker. Virus Corona masih ada,
vaksin dan penawarnya belum
ditemukan, saat ini cara terbaik
untuk mencegahnya adalah
dengan menerapkan perilaku
hidup sehat dengan menggunakan
masker, menerapkan physical
distancing, mencuci tangan dengan
sabun dan makan dan minum yang
bergizi. Tidak hanya melindungi
diri sendiri, kita juga turut bantu
melindungi saudara kita yang lain.
(HS)

Lalu bagaiman di Kota Jambi?
Di pinggir-pinggir jalan di Kota
Jambi banyak tempat ‘kongkow’
yang kembali beroperasi, tetapi
banyak masyarakat yang asik
mengobrol dengan jarak yang
dekat tanpa menerapkan physical
distancing dan tidak menggunakan
masker, seolah olah tidak ada
bahaya virus yang mengintai
mereka. Lalu lintas sekitar Tugu
Juang kembali padat karena
banyaknya pengguna kendaraan,
baik  itu mobil dan motor yang
menikmati car free night. Wajar
saja dalam satu bulan terjadi
peningkatan 163 orang positif
Covid-19.
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Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini banyak perubahan yang
terjadi. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bagaimana
cara menjaga kesehatan dengan cuci tangan menggunakan
masker hingga sistem kerja yang mengharuskan pegawai
untuk bekerja dari rumah. Banyak kegiatan yang harus
dibatalkan karena melibatkan orang banyak dan
menghindari berkumpulnya orang untuk menghindari
transmisi virus covid-19. Namun bagaimana dengan
Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi terutamanya
pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Daerah yang telah
diterima sejak bulan Maret 2020 yang merupakan
“mandatory” menjadi kewajiban BPK untuk melakukan
pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada wakil rakyat.
“The Show Must Go On” kira-kira itulah kata-kata yang tepat
untuk menggambarkan kondisi saat ini. BPK tetap harus
melaksanakan kewajiban dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat dan melakukan strategi pemeriksaan
yang efektif.

Bukan hanya saat pemeriksaan yang harus menyesuaikan 
namun proses penyerahan LHP pun turut melakukan
penyesuaian di masa pandemi covid-19.  Dari 12 entitas di
BPK Perwakilan provinsi Jambi terdapat 11 entitas yang
penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah daerahnya dilakukan secara daring
melalui media zoom. Penyerahan LHP secara daring
merupakan kali pertama dilakukan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Jambi sehingga banyak persiapan yang harus
dilakukan agar pelaksanaan penyerahan pelaporan tetap
berjalan lancar. 

Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan dibantu oleh Subbag umum selaku pelaksana teknis kegiatan
penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2019 turut melakukan persiapan dan penyesuaian
diantaranya:

1. Menambah dukungan bandwith Internet Penambahan dukungan
bandwith untuk memastikan saluran komunikasi berjalan lancar sangat
diperlukan dalam penyerahan LHP secara daring sehingga dilakukan
kerja-sama dengan provider internet untuk menambah bandwith. 

2. Persiapan gladi sebelum penyerahan dilaksanakan Beberapa jam
sebelum dilaksanakan penyerahan LHP, telah dilakukan kordinasi dengan
humas dari masing-masing entitas untuk memastikan saluran komunikasi
baik berupa audio dan video dapat tersambung dengan baik.

3.  Tim Pelaksanaan Zoom Sebagai pelaksana kegiatan penyerahan LHP,
tim zoom dibentuk mulai dari persiapan teknis, penyajian data dan
menjaga kelancaran acara sehingga acara tetap terkendali.

Selanjutnya, mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung dan sistem komunikasi rapat jarak
jauh yang semakin intens, diperlukan sistem manajemen khusus agar pelaksanaan kegiatan seperti ini
menjadi lebih tersiapkan. Tampaknya subbag Humas dan TU kepala perwakilan mulai menyiapkan
sistem ini, kita tunggu saja. (EGP)

BERITA PERWAKILAN

PENYERAHAN LHP LKPD VIA ZOOMPENYERAHAN LHP LKPD VIA ZOOMPENYERAHAN LHP LKPD VIA ZOOM
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                                                Resmi menjadi keluarga besar BPK RI sejak tahun 2008 dengan penempatan
aaaaaaaaaaaaaaaaaaapertama kali di Subbagian Sekretariat Anggota III Biro Sekretariat Pimpinan sebagai
aaaaaaaaaaaaaadministrasi umum, kemudian pindah ke Auditorat Keuangan Negara VI tahun 2012 s.d. 2014
aaaaaaaaaadan Auditorat Keuangan Negara IV dari tahun 2014 s.d 2018, kemudian diangkat menjadi Kepala
Subbagian Sekretariat Anggota IV dari Juni 2018 s.d Oktober 2019.   Kemudian Jambi menjadi tujuan
penempatan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI tentang Pemindahan Tempat
Tugas bagi Pejabat Pengawas Nomor 315/K/X-X.3/11/2019 tanggal 13 November 2019.
Sejak resmi menjadi Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata usaha Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan Provinsi Jambi mulai Akhir November 2019 sampai dengan saat ini telah banyak kegiatan yang
diikuti maupun dilaksanakan oleh Bapak dari dua orang anak ini. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan
antara lain pelayanan pimpinan/pendampingan Kepala Perwakilan dalam rangka tugas pemeriksaan
maupun non pemeriksaan, melaksanakan kegiatan penyerahan LHP atas LKPD TA 2019, serta melaksanakan
kegiatan lain sesuai perintah atasan.
Motto dalam hidupnya Permudahlah urusan orang selagi bisa dibantu dan Kalo punya Utang bayarlah ketika
sudah punya uang. (YKP)

Menjadi  Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata
Usaha Kepala Perwakilan di Provinsi Jambi adalah hal baru bagi
Bapak yang mempunyai hobi menyanyi ini. Mempunyai nama
lengkap Hendra Saputra, S.S., lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Mei
1979 telah menghabiskan masa SD sampai dengan sekolah
menengah atas di Tasikmalaya, menyelesaikan pendidikan
sarjana sastra di Universitas Padjadjaran tahun 2005 kemudian
mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS BPK RI tahun 2008.

Arena MTQ Provinsi Jambi sempat menjadi primadona
masyarakat Jambi sekitar tahun 1997 saat Provinsi Jambi menjadi
tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional. Kawasan
tersebut terbentang luas di pusat Ibukota Provinsi Jambi dan
lokasinya sangat strategis berada dekat dengan bandara dan juga
taman rekreasi taman rimbo atau kebun binatang Jambi serta
terdapat  “Anjungan Provinsi Jambi”  rumah adat dari tiap
kabupaten/kota. Anjungan Provinsi Jambi yang menyajikan
Rumah Adat Melayu, Rumah Betiang atau Rumah Sepucuk Jambi
Sembilan Lurah, mulai dibangun April 1974 dan diresmikan
setahun kemudian. Singkat cerita, Pada tahun 1979 dibangun
sebuah panggung berbentuk perahu angsa, perahu tradisional
daerah Jambi, dinamakan kajang lako. Dibelakang rumah betiang
terdapat bangunan berupa lumbung (blubur), yakni tempat
penyimpanan hasil pertanian beserta peralatannya. Sedangkan,
disampingnya berdiri bangunan balai digunakan untuk kantor
pengelola anjungan dan ruang pameran berbagai jenis hasil alam,
industri, serta kerajinan kayu dari 10 kabupaten/kota.

Di sekitar kawasan tersebut juga dikenal dengan sebutan Taman Mini Jambi karena menghadirkan miniatur
budaya yang ada di Provinsi Jambi, misalnya seperti rumah tradisional yang mencirikan daerah
kabupaten/kota di Jambi. Taman mini yang memiliki luas 18 Ha ini didalamnya terdapat berbagai macam
arsitektur Jambi Kuno. Namun kini kawasan Exs Arena MTQ Provinsi Jambi kondisinya tak terawat, banyak
yang rusak, taman-taman di kawasan anjungan itu dipenuhi dengan rumput liar akibat tidak tersentuh
penyiangan dan pembersihan. Selain itu kondisi bangunan yang tidak terawat dan tidak tersentuh rehab,
menyebabkan estetika rumah tradisional tersebut menjadi berkurang dan tidak dapat dikunjungi. Kawasan
tersebut saat ini dimanfaatkan sebagian masyarakat Jambi untuk berolahraga, belajar mengemudi
ataupun berjualan. (SF)

HENDRA SAPUTRA, S.S.
BIOGRAFIBIOGRAFIBIOGRAFI

SEJARAH EKS TAMAN MTQ; RIWAYATMU KINI
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Penyemprotan desinfektan di lingkungan gedung kantor perwakilan setiap minggu pada hari Sabtu; 
Pemberian bekal peralatan pencegahan wabah pandemi Covid-19 bagi seluruh pemeriksa yang akan
ditugaskan ke seluruh kabupaten/kota, seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, vitamin, dan
desinfektan; 
Bantuan rapid test bagi seluruh staf dan pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi
Jambi. 

Status darurat bencana di Indonesia ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2020 oleh Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Keputusan Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Dampak pandemi
Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya penyelamatan
kesehatan dan perekonomian nasional. Dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas
keuangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan relaksasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran
untuk kegiatan tertentu (refocusing) atau penajaman dan penyesuaian/perubahan alokasi (realokasi). 

Di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Sekretaris Jenderal BPK RI
mengeluarkan Nota Dinas Sekjen Nomor 553/ND/X/06/2020 tentang Penajaman Kegiatan dan Anggaran TA
2020. Pergeseran anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Jambi terjadi pada akun biaya perjalanan dinas yang
turun sebesar 21,05% dan belanja bahan yang turun sebesar 21,83% dimana diperkirakan tidak dapat terserap
sampai dengan akhir tahun 2020 karena pandemi Covid-19 dan mengalihkan dana tersebut untuk beberapa
kegiatan baru yang berkaitan dengan penanganan internal pandemi Covid-19 serta demi menunjang
kesehatan pegawai. Beberapa kegiatan tersebut, meliputi: pelaksanaan pemeriksaan rapid test untuk seluruh
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang dilakukan dalam tiga tahap; 

1.
2.

3.

Dalam penajaman anggaran ini BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga melakukan penrgeseran anggaran untuk
pembelian barang-barang keperluan darurat karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang terjadi di Provinsi
Jambi setiap tahunnya, seperti masker N-95. Dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang lebih relevan dan
responsif terhadap pandemi Covid-19 dan keadaan darurat karhutla diharapkan mampu memberikan hasil
yang nyata dalam membantu menjaga kesehatan dan perekonomian bangsa. (SN)

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak ditetapkan oleh
WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 telah
menimbulkan dampak luar biasa terhadap sistem keuangan,
perekonomian nasional, kondisi sosial ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat.   Pertumbuhan ekonomi global,
khususnya Asia Timur dan Pasifik, diperkirakan turun dari
5,9% (lima koma sembilan persen) menjadi hanya 0,5% (nol
koma lima persen) sebagaimana tertuang dalam Global
Economic Prospects yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada
Juni 2020. Asian Development Bank (ADB) memprediksi
pertumbuhan Indonesia turun dari 5%  (lima persen) di Tahun
2019 menjadi -1% (minus satu persen) di Tahun 2020. Kondisi
tersebut dapat memicu terjadinya resesi terbesar sepanjang
sejarah yang murni disebabkan oleh pandemi sejak Tahun
1870. Di sisi lain, pada Kuartal II Tahun 2020, BPS menyatakan
angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami
kontraksi sebesar 5,2%. Sehingga, apabila pada Kuartal III
Tahun 2020 terjadi penyusutan PDB yang lebih besar,
Indonesia akan menghadapi resesi.

INFORMASI TERKINIINFORMASI TERKINIINFORMASI TERKINI
PENAJAMAN ANGGARAN DI BPK PERWAKILAN JAMBI
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SESUDAH BERSEPEDA
1. Usahakan melakukan pendinginan/relaksasi
sejenak guna mengendorkan otot2 agar tidak kaku,
serta minum secukupnya guna mengembalikan ion
tubuh (tidak disarankan untuk minum dingin/es pasca
bersepeda)

2. Jika dilanjutkan dengan makan bareng, tetap jaga
jarak & jaga protokol kesehatan

3. Bersihkan (cuci) sepeda dari kotoran-kotoran yang
menempel, jika diperlukan dapat menyemprotkan
disinfektan pada bagian sepeda yang sering dipegang
seperti Handlebar, Rem, Sadel, dll. (ACP & MRA)

SEBELUM BERSEPEDA
1. Periksa bagian-bagian sepeda guna
memastikan semua komponen terpasang dengan
baik & benar seperti presisi baut handlebar,
pompa ban, pelumas rantai, rem, dll.
2. Gunakan perlengkapan bersepeda seperti
(helm, pakaian sepeda lengan panjang (dryfit),
sarung tangan, sepatu, kacamata, kunci sepeda,
dll)
3.Bawa perlengkapan protokol kesehatan seperti
(masker yang tidak terlalu ketat, hand sanitizer,
botol air minum sendiri, boleh juga bawa
cemilan) dan kebutuhan standar P3K.
4. Sarapan & pemanasan/stretching secukupnya,
 yang paling penting jangan lupa Berdoa.

SAAT BERSEPEDA
1. Pilih rute bersepeda yang relatif aman dari penyebaran Covid-19 dan tidak termasuk dalam kawasan zona
merah, usahakan pilih jalanan yang sepi dan tidak terlalu ramai/ banyak kendaraan bermotor.
2. Jika ingin gowes bersama komunitas (berkelompok), buat satu barisan (satu lajur) jalanan sebelah kiri,
dengan jarak antar pesepeda sekitar 3-4 meter, jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan
menghormati pengguna jalan lainnya.
3. Perhatikan teknik-teknik dasar bersepeda, antara lain sebagai berikut:

a. Pedaling, mengayuh sepeda secara efektif dengan terlebih dahulu menyetel tinggi seatpost/sadel
sesuai tinggi badan. Gunakan telapak kaki ujung (setelah jari kaki) untuk mengayuh sepeda agar
mendapatkan tenaga optimal.
b. Shifting, shifter tangan kiri untuk pindahkan gir depan, shifter tangan kanan untuk memindahkan
gir belakang. Perpindahan gir dilakukan saat pedal dikayuh dan diberikan jeda, setidaknya atu
putaran pedal agar lebih halus. Pemindahan gir yang teralu cepat, berpotensi membuat rantai putus,
atau mata gir patah.
c.  Breaking, Letakkan jari telunjuk dan/atau jari tengah pada tuas rem, Pengendalian setang
menggunakan jempol, jari manis dan kelingking. Usahakan menggunakan perpaduan rem belakang
dan rem depan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

4.  Pelajari & pahami aba-aba atau isyarat/kode tangan pesepeda, sebagai sarana komunikasi bergowes ria.

Bersepeda di Era New NormalBersepeda di Era New NormalTIPS!TIPS!TIPS!

Halo Sobat Goweser, salam sehat selalu.
Ditengah pandemi Covid-19 ini, kita dituntut untuk senantiasa menjaga kebugaran tubuh salah satunya
dengan berolahraga. Salah satu olahraga yang lagi populer di tanah air adalah bersepeda, tentunya dengan
protokol kesehatan dan cara bersepeda yang baik & benar ya. Untuk sobat goweser hobi bersepeda bahkan
ditengah pandemi Covid-19, berikut beberapa tips bersepeda:
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Pada hari Kamis, 30 April 2020, BPK Perwakilan Provinsi 
Jambi   menghadiri   Sidang   Pertama  gugatan  Perdata 
dengan  nomor   perkara   6/Pdt.G/2020/PN.Srl,   dengan 
agenda Mediasi. Gugatan diajukan oleh  elanesia Corruption Watch (Penggugat) melawan Bupati Sarolangun
(Tergugat I) dan Manajemen Hotel Abadi (Tergugat II), dimana BPK Perwakilan Jambi sebagai Turut Tergugat
I. Hadir dari BPK Perwakilan Jambi,personil Subbagian Hukum selaku Tim Kuasa Hukum perwakilan. Mediasi
wajib dilakukan untuk mencari kesepakatan dan perdamaian dalam rangka penyelesaian perkara sebelum
masuk pemeriksaan pokok perkara. Mediasi diikuti oleh  Penggugat, Para Tergugat dan Para
Turut  Tergugat.  Namun  dikarenakan Prinsipal  dari  Tergugat I   dan Tergugat II tidak hadir, 
sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.1 Tahun  2016 tentang  Prosedur Mediasi 
di Pengadilan, mediasi ditunda sampai dengan  kehadiran pihak rinsipal.

Pada tanggal 9 Juli 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang diwakili oleh
personil Subbagian Hukum selaku Tim Kuasa Hukum, menghadiri sidang
lanjutan dalam perkara Gugatan Perdata dengan nomor perkara
6/Pdt.G/2020/PN.Srl. Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan
perdamaian selama proses mediasi, maka sidang dilanjutkan dengan agenda
Pembacaan Gugatan. Di dalam persidangan tersebut, hadir seluruh pihak baik
Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat.

BERITA SUBBAG HUKUM

persidangan di PN Sarolangun
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GALERI KEGIATAN PERWAKILAN

Pengambilan Sumpah JFP
Gowes-er BPK Jambi



   
Dalam rangka kepedulian dan partisipasi dalam penanganan
pandemic COVID-19 yang tengah melanda seluruh dunia,
pada tanggal 14 April 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jambi
telah melaksanakan pemberian Alat Pelindung Diri (APD)
kepada tenaga kesehatan yang terjun langsung dalam
penanganan COVID-19 di lapangan. Pembelian APD berasal
dari sumbangan dana seluruh pegawai BPK Perwakilan
Provinsi Jambi. APD yang diberikan berupa pakaian Hazmat,
face shield, masker N-95, hand sanitizer, dan  vitamin Im-
Boost. Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bapak
Yuan Candra Djaisin memberikan APD kepada Laboratorium
Kesehatan (Labkes) Provinsi Jambi yang diterima langsung
oleh Kepala Labkes Provinsi Jambi, Ibu Nurlaini di Kantor
BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Semoga APD yang diberikan
dapat bermanfaat secara maksimal bagi tenaga kesehatan
dalam penanganan COVID-19. (DS)

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melaksanakan Santunan
Tunjangan Hari Raya kepada dhuafa dan anak yatim piatu
pada tanggal 18 Mei 2020. Santunan ini berasal dari
sumbangan dari seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi
Jambi yang diterima sejak tanggal 5 s.d. 10 Mei 2020. Dalam
kesempatan ini, Kepala Perwakilan membagikan santunan
kepada Panti Asuhan Darul Musthofa dan Rumah Asuhan Umi
Ikhlas. Selain itu, santunan juga diberikan kepada para Office
Boy dan Tenaga Tidak tetap di Lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Jambi.

Semoga kegiatan ini dapat menjadi kegiatan
rutin yang dilakukan setiap tahun di bulan
Ramadhan, serta menjadi ladang pahala dan
keberkahan bagi keluarga besar BPK
Perwakilan Provisi Jambi. Aamiin Ya Rabbal
Alamin. (DS)

KEGIATAN SOSIAL BPK PERWAKILAN JAMBIKEGIATAN SOSIAL BPK PERWAKILAN JAMBIKEGIATAN SOSIAL BPK PERWAKILAN JAMBI

DONASI APD UNTUK TENAGA KESEHATAN

SANTUNAN HARI RAYA
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Di saat new normal, selama masuk kerja
terdapat beberapa protokol kesehatan yang
harus kita patuhi dalam memulai kegiatan di
kantor. Pasti teman-teman sudah familiar
dengan beberapa protokol kesehatan
tersebut. Yuk bantu susun puzzle di samping,
kira-kira apa saja ya protokol kesehatan yang
dimaksud?
Contoh jawaban : A2 - B3 - C4 - D5 - E6 - F7 - G1

Jawaban dapat dikirimkan ke email:
humastu.jambi@gmail.com

PUZZLE TIME!PUZZLE TIME!

: Siapa artis yang kebanyakan mikir? 
: Ayu Thinking

: Siapa pemain bola yang beratnya 3kg?
: Bambang Tabung Gas

: Siapa artis yang kerja di rumah sakit?
: Cici Paramedis

: Siapa artis yang suka ngitungin duit?
: Aura Kasir

: Siapa artis yang emosian?
: Anjasmaramara

: Siapa artis yang paling sopan?
: Shiren Sungkem

: Siapa artis yang belum siap nikah?
: Agnes Gamonica

PENANGGUNG JAWAB
Hendra Saputra

KONTRIBUTOR
Andrie Cahyo Purnomo
Ristika Pra Dewi
Yunita Kurnia Putri
Sandra Fitriasari
Eko Gemini PF
Dewi Sartika
Sherlita Nurosidah
M. Rustam Aji
Islami Intan Sari

LAYOUT & DESIGN
Nahlia Pertiwi
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TIM REDAKSITIM REDAKSITIM REDAKSI

ALAMAT REDAKSIALAMAT REDAKSIALAMAT REDAKSI
Subbagian Humas & TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Jl. Pangeran Hidayat km. 6,5 

No. 65
Sukakarya, Kec. Kota Baru

Kota Jambi. 36129
(0741) 445386 ext 211


