Kapolres Bantul Hadiri Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Ke-73

Kapolres Bantul diwakili Kabag Ops Kompol Doni Yulianto Nugroho ST. SH menghadiri
upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-73, di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul,
Kamis (3/1/2019).
Dalam sambutan Menteri Agama RI yang dibacakan Bupati Bantul mengatakan, Tujuh puluh tiga
tahun silam, pada 3 Januari 1946 Pemerintah membentuk Kementerian Agama sebagai bagian
dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama merupakan keputusan yang bersejarah dan
memberi pengaruh besar sepanjang perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia hingga
kini.
Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara, sekaligus
mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat kian naik peringkat. Agar tetap dan
terus terjaga kerukunan hidup antar umat beragama yang kian rekat. Dan pada akhirnya agar
kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat.
Melalui peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita diingatkan kembali arti pentingnya
jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama
sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Dalam negara kita berdasar Pancasila, bukan hanya jaminan untuk
mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama.
Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini, yaitu “Jaga Kebersamaan
Umat”, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, apalagi di tahun politik sekarang ini,
mari senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di
atas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan. Ajakan yang sama kepada semua
elemen bangsa, mari jaga kebersamaan, keutuhan sesama anak bangsa. Segala ujaran, perilaku,
dan sikap yang bisa menimbulkan luka bagi sesama saudara, mari kita hindari. Mari jauhi saling
menebar benci, saling melempar fitnah keji, saling menyuburkan penyakit hati, dan saling melukai
hati antar sesama anak negeri.
Menteri Agama RI menambahkan, penghargaan dan terima kasih kepada jajaran Kementerian
Agama pusat dan daerah, atas sumbangsih dan kontribusinya selama ini, dalam upaya
membangun birokrasi modern, bersih dan profesional melayani umat.
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Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan prestasi nasional, internasional dan trophy
kejuaraan lomba dalam rangka HAB-73 Kemenag 2019.
Hadir dalam upacara tersebut Bupati Bantul Drs.H Suharsono, Dandim 0729/Bantul diwakilkan
mayor inf Agus Priyadi Se (Danramil 01/Bantul), Sekda Bantul Drs. Helmi Jamhari SH. Mm, kepala
kemenag kab. Bantul Drs. H Bukhori muslim, Jajaran Forkopinda kab. Bantul, Jajaran Ka OPD seKab. Bantul, Perwakilan Anggota DPRD komisi D kab. Bantul dan para tamu undangan.
Adapun peserta upacara yaitu kelompok paduan suara, 5 SSK dari Guru dan pengawai kemenag
kab.Bantul dan 3 SSK siswa/i dari MTSN dan MAN. Upacara selesai dalam keadaan aman tertib
dengan pengamanan dari personil Polse Bantul. (Humas Polsek Bantul)

