Pisah Sambut Kakan Kemenag Belitung Timur

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 10 Feb 2020
BELITUNG TIMUR - Pisah sambut Kepala Kantor Kemenag Belitung Timur dari Drs Masdar Nawawi
kepada H. Senadi S.Ag diruang pertemuan Kemenag Beltim Komplek perkantoran terpadu Pemkab Beltim
jalan raya Manggar - Gantung Beltim, Senin (10/2/2020).
Penjabat baru Kakan Kemenag H. Senaidi. S.Ag yang sebelumnya menjabat di Kanwil Pangkal Pinang,
pejabat lama Drs Masdar Nawawi pindah tugas menjadi Kakan Kemenag Belitung. Acara yang sederhana
dalam ruang lingkup Kemenag Beltim dihadiri oleh Ketua FKUB, KUA, Tokoh agama, Kepala Sekolah MI
MTs dan ASN dilingkungan Kemenag Beltim.
Drs Masdar Nawawi yang menjabat selaku Kakan Kemenag Beltim dalam kurun waktu yang hanya 1,6
bulan 3(tiga) ini sudah mengukir prestasi dengan dibangunnya 3(tiga) gedung kantor KUA yang cukup
megah, di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung dan Kecamatan Dendang.
Drs Masdar Nawawi mengatakan tidak pernah menyangka bahwa atas pindah tugas ini yang mendapat
undangan Kakanwil Kemenag Provinsi Bangka Belitung di tanggal 5 Februari merupakan ada mutasi di
5(lima) Kemenag dan satu diantaranya adalah dirinya.
"Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dimutasi di Kabupaten Belitung, ini adalah keputusan

Kakanwil yang harus dilaksanakan dan ini amanah negara, jabatan tidak perlu dicari diminta, namun wajib
dilaksanakan dimanapun kita. Kedepan semakin banyak tantangan namun tantangan semakin tantang kita
kerjakan akan semakin mudah" Ujar Masdar menerangkan.
Selanjutnya Masdar kembali mengatakan masih banyak PR yang belum dilaksanakan yang sudah menjadi
program kerjanya dan sudah mendapat respon dari pemerintah.
"Kita di Beltim ini Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sudah ada, untuk Madrasah Aliyah yang
selama ini belum ada, namun kita sudah mendapat restu dari pak Bupati dengan disediakannya 5(lima)
hektar tanah untuk membangun Madrasah Aliyah" Ujarnya.
Dikatakan Masdar keberhasilan yang ia raih tak terlepas dari dukungan dari semua pihak dan menyerukan
untuk terus bekerja tanpa pamrih.
"Ucapan terima kasih saya kepada semua pihak hususnya dari ASN dilingkungan Kemenag, tanpa adanya
dukungan tentunya pekerjaan akan lumpuh walau kita (Kemenag Beltim - red) pegawainya hanya 20 orang
dan seluruhnya dengan total 71 orang se Kabupaten Beltim" jelasnya
"Ahirnya saya ucapkan pula selamat bertugas Pak Kakan yang baru pak H.Senaidi S.Ag dan mari kita
dukung beliau. Kepada semua mohon maaf atas kekurangan serta hilaf dan salah saya" Ujar Masdar
mengahiri
Sementara itu pula H. Senaidi S.Ag selaku Kakan Kemenag Beltim yang baru mengatakan akan melanjutkan
program yang belum selesai serta mengajak kepada pegawai Kemenag Beltim untuk senantiasa bertugas
dengan hati atas ridho Allah SWT.
"Bekerjalah dengan hati atas ridho Allah SWT atas ridho Nya kita semuanya bekerja akan ringan, yang
sudah bagus mari kita tingkatkan lebih bagus lagi, kita di Beltim akan ada perhelatan besar yaitu kegiatan
MTQ tingkat Privinsi, memang ini kegiatan oleh Pemerintah namun ini kegiatan yang harus kita dukung
bersama" Ungkap Senaidi.
Senaidi melanjutkan bahwa pekerjaan yang sudah baik dan bagus yang sudah menjadi program akan
dilanjutkan dan dilaksanakan.
"Program beliau (Drs Masdar Nawawi - red) sudah bagus akan saya lanjutkan, mari kita bekerja sama
dengan baik jangan merasa hebat sendiri, kita bekerja jangan sombong, nanti semuanya akan kembali
kepada Nya (Allah SWT). Pro kontra itu biasa" tegas Senadi
Senadi juga kembali mengingatkan yang menjadi tugas pokok dari Kemenag itu perlu diperhatikan dan
dilaksanakan dengan sebaik-bainya agar nantinya akan membuahkan hasil yang berguna bagi bangsa dan
negara.
"Perlu kita ingat kembali bahwa kita mempunyai tugas yang tidak ringan yaitu untuk mencerdaskan
masyarakat tentang keagamaan dan tugas fungsi pendidikan dan ini merupakan tugas pokok dan fungsi kita.
Pak Masdar orang asli Belitung komonikasinya baik dan bagus" ungkap Senadi. (Helmi M Fadhil)
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