
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 16 Bantul 55714, Telepon/ Faximile (0274) 367411
Website : www.bantul.kemenag.go.id

Nomor : B- 2070 /Kk.12.01/1/HM/00/7/2021 9 Juli 2021
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Hal : Doa Keselamatan Bangsa

Kepada Yth. :
1. Kepala Subbagian Tata Usaha/

Kepala Seksi/Penyelenggara Zakat Wakaf
2. Kepala MAN/MTsN/MIN
3. Kepala Kantor Urusan Agama
4. Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

Assalamu’alaikum wr wb

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor B - 2748 / Kw.12.1/5/HM.00/7/2021 tanggal 8 Juli

2021 sebagaimana tersebut dalam pokok surat maka kami sampaikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Kami meminta ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk turut

serta mengheningkan cipta dan berdoa terkait pencegahan penyebaran covid-

19 pada Hari Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 10.00 WIB;

2. Pada Ahad, 11 Juli 2021 akan dilaksanakan Doa Bersama untuk Keselamatan

Bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden serta dipimpin oleh 6

tokoh agama secara daring dengan ketentuan peserta dalam meeting zoom

akan dibatasi sesuai ketentuan dari Kementerian Agama RI, sementara lainnya

dapat mengikuti melalui media streaming dan TV (jadwal menyusul);

3. Satuan/unit kerja wajib melakukan sosialisasi kegiatan dimaksud secara masif

melalui seluruh saluran informasi yang dimiliki dan dengan berbagai media

seperti: poster, banner, flyer, meme, video (maksimal 3 menit) dan lain-lain;
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4. Konten sosialisasi adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021;

b. Doa untuk keselamatan bangsa, kesembuhan yang sakit karena Covid 19,

agar wabah covid 19 segera berakhir dan sebagainya; dan

c. Masing-masing satuan kerja dapat membuat terobosan/inovasi kegiatan

dan atau kebijakan lainnya untuk mengurangi dampak gelombang

peningkatan penyebaran covid 19 saat ini;

5. Membuat tagar acara, meme, flyer menggunakan standar dari Kemenag RI

namun masing-masing satuan kerja tetap diperbolehkan berinovasi dalam

pembuatan medialsosialisasi di atas;

6. Silakan menggunakan twibbon #PrayFromHome untuk profil foto berbagai

akun media sosial;

7. Kepala satuan/unit kerja memastikan bahwa ketentuan-ketentuan ini dapat

dilaksanakan oleh ASN di tempat tugasnya.

Demikian hal-hal yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya

kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Kepala,

^

Aidi Johansyah
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