LAPORAN KETUA PANITIA
PERINGATAN HARI AMAL BAKTI
KEMENTERIAN AGAMA KE-67
PADA ACARA MALAM TASYAKURAN
JAKARTA, 3 JANUARI 2013
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Assalamu ’Alaikum Wr. Wb.
Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swastyastu

Yth. Bapak Menteri Agama beserta Ibu Indah Suryadharma Ali;
Yth. Bapak Wakil Menteri Agama beserta Ibu Helmi Nasaruddin
Umar;
Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat;
Yth. Pimpinan Komisi VIII DPR-RI;
Yth. Pimpinan Komite III DPD-RI;
Yth. Para Mantan Menteri Agama RI; Bapak Dr. H. Maftuh Basyuni
Ibu Hj. Joesma Tatmizi Tahir
Yth. Bapak-bapak Gubernur, Bupati dan Walikota;
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI;
Yth. Para Mantan Pejabat Eselon I, II, dan III;
Yth. Para Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian
Agama;
Yth. Pengurus Persaudaraan Pensiunan Kementerian Agama;
Yth. Para Tokoh Agama, Pimpinan Ormas Keagamaan, Pimpinan
Majelis-majelis Agama, serta hadirin undangan yang
berbahagia.
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Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji
dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas
curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita
dapat hadir dalam acara Malam Tasyakuran peringatan Hari Amal
Bakti (HAB) Kementerian Agama RI yang ke-67, di Auditorium
Haji Mohammad Rasjidi, nama yang diabadikan sebagai Menteri
Agama pertama (3 Januari 1946-2 Oktober 1946), 67 tahun yang
lalu.

Selanjutnya, perkenankan kami selaku Ketua Panitia HAB ke67 menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Menteri, Bapak Wakil
Menteri, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta Saudara sekalian dalam
memenuhi undangan kami.
Dalam pada itu, perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri,
bahwa acara Tasyakuran malam ini kami mengundang beberapa
pihak yang terkait dengan Kementerian Agama, yaitu pimpinan
Komisi VIII DPR RI, pimpinan Komite III DPD RI, para tokoh
agama, pimpinan majelis-majelis agama, ormas keagamaan, para
mantan pejabat, dan para pejabat serta karyawan aktif di
lingkungan Kementerian Agama. Hal ini dimaksudkan untuk
mempererat silaturrahim dan semangat persatuan serta
kebersamaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
kemitraan dan peran Kementerian Agama di masa mendatang.
Bapak Menteri dan Hadirin yang kami Muliakan

Kondisi umat beragama yang semakin dinamis dan tuntutan
profesionalisme tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
mendorong kita untuk terus merefleksi dan meningkatkan peran
Kementerian Agama di tengah masyarakat. Peringatan Hari Amal
Bhakti (HAB) yang kita peringati setiap tanggal 3 Januari ini
merupakan momentum penting untuk meremajakan paradigma
dan budaya kerja positif dalam meningkatkan peran Kementerian
Agama pada pembangunan bidang agama.
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Mencermati tugas dan fungsi Kementerian Agama yang
memiliki ranah yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat,
maka diperlukan upaya yang sistematis dan konsisten dalam
membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berangkat dari pemikiran tersebut dan didasari oleh
semangat untuk menjadi lebih baik, penyelenggaraan peringatan
HAB ke-67 tahun ini diberikan tema: “Meningkatkan Kinerja
Kementerian Agama dengan Profesionalitas dan Integritas”.
Tema ini sengaja kami angkat dalam rangka untuk menjawab
dinamika dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik, disertai kerja keras dan kerja cerdas
yang mengedepankan kehati-hatian, taat azas, profesional,
disiplin, pro-aktif, inovatif, kreatif, responsif, dan memiliki
integritas tinggi. Sekaligus juga sebagai wujud komitmen dalam
mendukung dan mengimplementasikan pelaksanaan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan
Kementerian Agama, yang telah dilaunching oleh Bapak Menteri
Agama pada tanggal 18 Desember 2012.
Selain itu, kami juga menyelenggarakan berbagai jenis
kegiatan pendukung sebagai rangkaian panjang peringatan HAB
Kementerian Agama ke-67, antara lain:

1. Upacara Bendera. Dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 3
Januari 2013, jam 07.30 waktu setempat di semua kantor
Kementerian Agama: Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
Perguruan Tinggi Negeri dan Madrasah Negeri seluruh
Indonesia. Untuk di Kementerian Agama Pusat, dirangkaikan
dengan penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana
Karyasatya 30 Tahun, 20 Tahun, dan 10 Tahun oleh Menteri
Agama, dilanjutkan dengan Donor Darah yang disponsori oleh
Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama.
2. Tasyakuran. Untuk tingkat pusat sebagaimana kita
selenggarakan pada malam ini dan di berbagai daerah yang
dilaksanakan secara sederhana sebagai ungkapan rasa syukur
dan terimakasih kepada stakeholders Kementerian Agama.
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3. Penyerahan Penghargaan. Kegiatan ini sebagai apresiasi
atas dedikasi dan pencapaian prestasi dalam memajukan dan
memotivasi jajaran Kementerian Agama, yaitu diberikan
kepada kepala daerah, para tokoh, pegawai, pensiunan
pegawai, guru, dosen, siswa dan/atau lainnya sesuai kriteria
dan persyaratan yang telah ditentukan. Yang pada
kesempatan malam ini, Bapak Menteri Agama akan
memberikan penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam (API)
Kategori Pemerintah Daerah Peduli Pendidikan Agama dan
Keagamaan kepada 2 (dua) orang Gubernur, 2 (dua) orang
Walikota, dan 5 (lima) orang Bupati.
4. Pertandingan Olahraga. Berbagai cabang olahraga
diperlombakan dalam rangka meningkatkan keakraban dan
semangat sportivitas antar aparatur, baik di pusat maupun di
daerah.
5. Bakti Sosial. Diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan
kesetiakawanan sosial dan semangat berbagi kepada pihakpihak yang membutuhkan, baik di bidang kesehatan,
pendidikan, dan lainnya yang dilaksanakan sesuai kondisi dan
kemampuan satuan kerja masing-masing.
6. Perlombaan Seni. Sebagai apresiasi terhadap karya seni,
kecerdasan emosi dan estetika dalam rangka untuk
menyeimbangkan tugas-tugas formal dan bersifat kognitif.
7. Lomba
Kreativitas
Pegawai.
Dimaksudkan
untuk
mendorong kreativitas pegawai, guru, dan siswa dalam
membuat kerasi dan inovasi baru yang bernilai, dan dapat
menunjang kinerja dalam proses belajar-mengajar, seperti
lomba membuat alat peraga bagi guru, inovasi ilmiah bagi
siswa, dan kreativitas pegawai lainnya.
8. Lomba Kebersihan KUA. Kegiatan ini diharapkan dapat
mendorong seluruh KUA untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dengan suasana kantor yang
bersih, rapi, dan menyenangkan, sehingga ada motivasi dan
gairah bagi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di
Balai Nikah KUA.
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9. Seminar dan Lokakarya. Kegiatan ini diharapkan dapat
memperluas cakrawala jajaran Kementerian Agama serta
mendiseminasi berbagai gagasan dan pemikiran terkait misi
dan tusi Kementerian Agama.
Bapak Menteri dan Hadirin yang kami Mualiakan

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Kiranya
apa yang kami rencanakan dan selenggarakan dapat berjalan
dengan baik dan menghasilkan hal-hal positif demi meningkatkan
dan memajukan Kementerian Agama dalam membina, melayani,
dan melindungi umat beragama.
Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Menteri untuk
berkenan memberikan arahan dalam acara Tasyakuran malam ini.
Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga
kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan
tenaga serta pikirannya demi penyelenggaraan rangkaian
peringatan HAB Kementerian Agama ke-67. Demikian juga, kami
memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang ada.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan

perlindungan, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua untuk
terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dalam
memajukan Kementerian Agama, yang sama-sama kita cintai. Amin
ya Rabbal-‘Alamin.

Wallahul-Muwaffiq ila Aqwamith-Thariq
Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 3 Januari 2013
Ketua Panitia HAB Kementerian Agama ke-67
Tahun 2013
ttd
Muhammadiyah Amin
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