
1 
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Peringatan HUT Proklamasi RI ke-68 Tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh pegawai di 

lingkup Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, di halaman Kantor 

BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Sabtu (17/8) berlangsung penuh hikmah. 

Bertindak sebagai inspektur upacara, Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, 

Darwin Wibawa sementara bertindak sebagai komandan upacara Kepala Sub Bagian SDM, 

Hukum dan Humas, Widya Pratama Kramadibrata. 

Peringatan HUT Proklamasi ke-68 tahun 2013 berlangsung dibawah sorotan tema 

“Dengan semangat 17 Agustus 1945, BPK menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi 

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”. 

Ketua BPK RI, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi Maluku, Darwin Wibawa menghimbau pegawaianya agar dapat mengingat kembali dan 

melaksanakan seruan para pendiri bangsa untuk bersatu padu dan bekerja keras demi kemajuan 

dan kesejahteraan bangsa. Walaupun telah terjadi banyak kemajuan, namun pembangunan 

infrastruktur Indonesia belum merata, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang murah 

masih sulit ditemukan, kemiskinan dan pengangguran masih mudah dijumpai dimana-mana. 

Sebagai lembaga negara yang berwewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan 

memastikan keuangan negarai yang tidak taat aturan, semaunya sendiri, untuk kepentingan 

pribadi maupun kelompok dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penganggarannya. 

Selain melakukan pemeriksaan keuanganii, BPK juga memprioritaskan pemeriksaannya pada 

bidang-bidang kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan/korupsiiii  dan bidang-bidang yang 
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menjadi prioritas pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan 

hidup, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. 

Sumber Berita : 

Siwalima, 19 August 2013 

                                                           
i
 Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2]. 
ii
 Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 
iii
 Korupsi, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara;      2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) 
untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana 
korupsi. 


