Sambutan
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA Ke-68
“Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

Jakarta, 17 Agustus 2013

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat,
-

Bapak, Ibu Anggota Dewan Komisioner;

-

Para Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

1. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya atas nama Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri-1 Syawal 1434 H kepada
Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Minal aidzin wal faidzin --- Mohon maaf
lahir dan batin.
2. Rasa syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena seluruh bangsa Indonesia pada pagi hari ini memperingati Hari
Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, yang dicapai
dengan

penuh

pengorbanan

para

pahlawan

bangsa.

Sepatutnyalah

kita

menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
perjuangan mereka, para pahlawan bangsa yang telah memberikan kemerdekaan
kepada kita semua.
3. Sebagai generasi penerus, mari kita jadikan momentum peringatan Proklamasi
Kemerdekaan dan Hari Raya Idul Fitri kali ini sebagai hari kemenangan, dengan
semangat untuk mewujudkan cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan yaitu Negara
yang adil dan makmur.
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Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian,
4. Dengan tema perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia tahun ini,
yakni: “Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita
Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, Otoritas Jasa Keuangan sebagai
lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan seluruh lembaga
jasa keuangan, memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas

ekonomi

untuk peningkatan Kesejahteraan Rakyat, melalui terwujudnya Stabilitas Sistem
Keuangan.
5. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat ini, harus terus kita pupuk dan
kembangkan, meskipun saat ini tantangan ekonomi global dan domestik yang kita
hadapi cukup berat. Saya meyakini, dengan semangat kebersamaan serta
dengan niat yang baik dan tulus, segala tantangan dapat kita hadapi dan
akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.
6. Dalam kesempatan ini, saya sangat mengharapkan agar setiap insan Otoritas Jasa
Keuangan senantiasa saling bahu membahu untuk menghasilkan kreativitas positif,
dan berperan aktif dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Otoritas
Jasa Keuangan. Dengan demikian, akan timbul semangat kebersamaan untuk
mencapai dan mewujudkan tujuan kita sebagaimana ditetapkan dalam Undangundang. Saya juga mengharapkan agar kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas
keseharian, mengimplementasikan nilai-nilai strategis yang telah kita sepakati
bersama yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner.
Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang berbahagia,
7. Melalui sambutan ini, dan dalam kesempatan yang baik ini pula, saya sekali lagi
mengingatkan betapa besar harapan masyarakat, bahwa keberadaan
Otoritas Jasa Keuangan akan membawa perubahan pada perekonomian
negeri ini terutama kepada peningkatan kegiatan lembaga jasa keuangan.
Kita sebagai bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang terpilih dan dipercaya
untuk melakukan tugas-tugas sesuai bidang kita, wajib memenuhi harapan
masyarakat tersebut.
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8. Saya meminta, kepada setiap insan Otoritas Jasa Keuangan, untuk melihat apakah
kita sudah melakukan pekerjaan kita sesuai dengan harapan masyarakat tersebut?
Karena itu, kita harus senantiasa mempertanggungjawabkan dan menjaga
kepercayaan tersebut melalui perubahan-perubahan budaya kerja yang lebih baik
lagi, dengan etos kerja yang lebih tinggi, dan semangat patriotisme serta tetap
mengedepankan prinsip-prinsip good governance.
9. Saya juga menghimbau, agar kita semua di dalam kehidupan sehari-hari, tetap
menerapkan prinsip hidup sederhana, jujur dan bertanggungjawab, sehingga kita
tetap hidup selaras dengan lingkungan di sekitar kita.
Bapak Ibu dan Saudara-Saudara sekalian,
10. Saya yakin, dengan pengetahuan dan keahlian kita masing-masing, didukung
profesionalisme dan integritas serta semangat kebersamaan dan loyalitas yang kita
miliki, kita akan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk
lebih meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat. Saya kira dengan cara inilah kita
memaknai Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 ini.
11. Akhir kata, mari kita tingkatkan hal-hal baik yang telah kita lakukan selama
ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan rahmat dan
hidayahnya kepada kita semua dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.
Dirgahayu Republik Indonesia.
Sekian dan terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 17 Agustus 2013

Dr. Muliaman D. Hadad
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
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