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Siaran Pers
Selenggarakan Berbagai Kegiatan Positif, BPKP Maknai HUT ke-47 KORPRI
Rabu, 28 November 2018
Sejak dilahirkan 47 tahun yang lalu, KORPRI selalu meneguhkan fungsi sebagai
perekat pemersatu bangsa serta berkomitmen untuk tegak lurus pada kepentingan
bangsa dan negara. Hari ulang tahun KORPRI selalu diperingati dengan penuh makna
setiap tahunnya. Tahun ini tepat pada 29 November 2018 KORPRI mencatat usia
ke-47.
Tema yang diangkat dalam memaknai pertambahan usia KORPRI tahun ini adalah
“KORPRI: Melayani, Bekerja, dan Menyatukan Bangsa”. Tema ini dipilih karena
euforia perayaan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden mulai
menggema, sehingga diharapkan serangkaian kegiatan perayaan HUT ke-47 KOPRI
dapat berimplikasi pada penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai bagian dari keluarga besar KORPRI, BPKP dari tahun ke tahun selalu
memaknai HUT KORPRI melalui kegiatan-kegiatan positif dan meriah. Tahun ini,
untuk meningkatkan kesehatan jasmani, BPKP menyelenggarakan berbagai
pertandingan olahraga antara lain bulu tangkis, panahan, tenis lapangan, tenis meja,
hingga memancing. Sementara itu, untuk mengasah pengetahuan intelektual, BPKP
menyelenggarakan Cerdas Cermat (Kahoot) dan berpartisipasi dalam kompetisi
Cerdas Cermat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berkompetisi dengan 33 Kementerian/Lembaga/Pemda, BPKP berhasil masuk dalam
babak final bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Agraria dan Tata
Ruanga, serta Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, sebagai penyeimbang
jasmani, di sisi rohani BPKP juga mengajak para pegawai untuk olah ruh melalui
kompetisi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Umrah Award.
Yang berbeda dari perayaan HUT KORPRI tahun ini adalah kegiatan apresiasi seni
melalui lomba stand up comedy dan permainan angklung. Stand up comedy
dikompetisikan antarpegawai BPKP, sementara itu permainan angklung
dikompetisikan antarkementerian/lembaga. BPKP berhasil masuk ke babak final dan
menyabet Juara Favorit I ketika bertanding angklung secara live pada 22 November
2018, bersaing dengan tim angklung dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, TVRI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
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Selain kegiatan-kegiatan di atas, BPKP selalu mendorong para pegawainya untuk
memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui pengadaan
sumbangan baju laik pakai yang disalurkan ke panti asuhan serta kegiatan donor
darah yang diselenggarakan bersama Palang Merah Indonesia (PMI).
Lalu, BPKP bekerja sama dengan PT Pegadaian, mengajak para pegawai untuk
belajar mengelola keuangan melalui Seminar Persiapan Purnabhakti dengan
Investasi Emas. Selain itu, BPKP bekerja sama dengan Satlantas POLRI memberikan
kemudahan bagi para pegawai BPKP untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)
secara kolektif. BPKP juga bekerja sama dengan BNN memfasilitasi tes urin untuk
memudahkan proses pemberkasan CPNS BPKP 2017.
Untuk meningkatkan kinerja di bidang pelayanan publik, BPKP ikut serta mendirikan
stand pameran pada Pasar Rakyat dan Expo Layanan Publik KORPRI di Plaza Timur
Senayan selama enam hari pada 24 s.d. 29 November 2018.
Puncak acara perayaan HUT ke-47 KORPRI adalah upacara bendera di halaman
kantor BPKP di seluruh Indonesia dan upacara bendera di Plaza Timur Senayan yang
dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo selaku pembina KORPRI. Upacara di Senayan
berlanjut ke acara apresiasi seni yang salah satunya menampilkan pertunjukan
angklung dimana 29 pegawai BPKP ikut serta.
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