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Bismillah i rra hmani rrah i m, 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 


Salam sejahtera bagi kita semua, 


Segenap anggota KORPRI yang saya cintai dan saya 


banggakan, 


Hadirin sekalian yang saya muliakan, 


Pada hari yang bersejarah ini, dengan penuh rasa 

syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, 

kita dapat melaksanakan Upacara Peringatan Hari 

Ulang Tahun ke-42 IKorps Pegawai Republik Indonesia 

(KORPRI). 

Atas nama Pemerintah, Negara, dan rakyat 

Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati hari 

jadi ke-42 kepada Keluarga Besar KORPRI, baik yang 

bertugas di seluruh tanah air maupun di mancanegara. 

Saya berharap, peringatan hari jadi KORPRI tahun 

ini dapat meningkatkan dedikasi, profesionalisme, 



PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 


2 

integr,itas, dan semangat reformasi birokrasi dari 

segenap anggota KORPRI dalam pengabdian saudara

saudara kepada masyarakat, bangsa, dan negara 

tercinta. 

Pad a kesempatan yang membahagiakan dan insya 

Allah penuh berkah ini, saya juga ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas 

pengabdian segenap anggota . KORPRI baik yang 

bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Secara khusus, saya ingin menyampaikan 

apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara anggota 

KO'RPRI yang bertugas di pedalaman, daerah terpencil, 

perbatasan negara, dan pulau-pulau terdepan. Saudara

saudara telah menunjukkan dedikasi yang tinggi 

melebihi panggilan tugas dalam mengemban amanah 

sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi 

pemerintah. 
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Saudara-saudara, 

Tema yang diangkat pada Hari Ulang Tahun ke-42 

KORPRI tahun 2013 adalah: "Dengan Profesionalisme 

dan Netralitas, KORPRI Mendukung Keberhasilan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga 

Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". 

Tema itu saya nilai tepat, karena saat ini, 

profesionalisme dan netralitas dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi sangat penting bagi tercapainya 

keberhasilan pembangunan nasional, utamanya dalam 

menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh 

tanah air. 

Melalui tema itu, saya mengajak segenap anggota 

KORPRI untuk meningkatkan profesionalisme dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur 
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pemerintahan. Saya juga mengajak segenap anggota 

KORPRI untuk tetap netral dalam proses demokrasi 

yang sedang tumbuh dan berkembang di tanah air. 

Para anggota KORPRI harus berdiri di tengah-tengah 

masyarakat, baik itu dalam proses Pemilukada, maupun 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014 mendatang. Sekali lagi, saya minta 

keberpihakan segenap anggota KORPRI hanya tegak 

lurus kepada bangsa dan negara. 

Segenap anggota KORPRI yang saya cintai dan 

saya banggakan, 

Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

Sejarah mencatat, lebih dari empat dekade 

KORPRI tampil sebagai organisasi profesi yang tetap 

menunaikan tugas kedinasannya secara lebih 

profesional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. 

KORPRI, dapat menampilkan postur organisasinya 

sebagai penopang birokrasi pemerintahan untuk 
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mendukung suksesnya agenda pembangunan. Berkat 

dedikasi dan komitmen para anggota KORPRI bersama

sarna segenap elemen bangsa, kita mampu bertahan 

dari krisis keuangan global. Ekonomi kita tetap tumbuh, 

kesejahteraan rakyat terus meningkat, dan pelayanan 

publik berjalan lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. 

Sebagaimana saya tegaskan pad a Hari Ulang 

Tahun Ke-41 KORPRI tahun lalu, menjadi tugas kita 

semua untuk meningkatkan kon1itmen pemberian 

pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. 

Saya berharap dalarrl satu tahun ke depan, segenap 

anggota KORPRJ dapat terus meningkatkan komitmen 

itu untuk menuntaskan agenda pembangunan nasional 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. 

Saya tidak ingin mendengar adanya pelayanan 

publik yang masih lambat. Kita telah menjalankan 

reformasi birokrasi dalam sembilan tahun terakhir inL 
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Esensi dari reformasi birokrasi yang kita jalankan 

adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. 

Rakyat harus mendapat perlakukan dan pelayanan dari 

segenap aparatur pemerintahan dengan sebaik

baiknya. 

Saya mengapresiasi Pemerintah Daerah, baik 

Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, yang telah 

menjalankan sistem telang jabatan untuk menghasilkan 

pejabat yang benar-benar mampu bekerja keras dan 

memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Sistem 

lelang' jabatan ini, insya Allah dapat memfasilitasi 

percepatan pembentukan tatanan pemerintahan yang 

makin bersih, makin transparan, dan makin berwibawa. 

Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

Mengakhiri sambutan ini, selaku Penasihat 

Nasional KORPRI saya ingin menyampaikan beberapa 
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pesan dan harapan kepada segenap anggota KORPRI 

dimanapun saudara bertugas dan berada. 

Periama, tingkatkan profesionalisme sebagai 

aparatur negara agar masyarakat benar~benar dapat 

merasakan manfaat dari reformasi birokrasi yang kita 

jalankan bersama. 

Kedua, wujudkan birokrasi yang bersih, efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel. Tingkatkan budaya 

anti korupsi. Laksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi. Ciptakan birokrasi yang cerdas, cepat, 

profesional, dan responsif. 

Ketiga, tunjukkan keteladanan sebagai aparatur 

negara yang bersih dan berwibawa. Jangan cederai 

kepercayaan rakyat dan sumpah jabatan. Kita nlemiliki 
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amanat dan tanggung jawab yang besar dalam 

menjalankan tugas kepada Tuhan, bangsa, dan negara. 

Keempat~ dla'lam menghadapi Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 

mendatang, sekali lagi .saya minta saudara-saudara 

para anggota KORPRI untuk menjaga netralitas. 

Bebaskan . tatanan organisasi kepegawaian dari 

kepentingan politik. Sebagai aparatur pemerintahan, 

segenap anggota KORPRI diwajibkan untuk bersikap 

netral dan adil. 

Kelima~ mari kita tunjukkan kepada rakyat bahwa 

jajar.an aparatur pemerintahan di era reformasi saat ini 

merupakan pe1layan masyarakat. Kedepankan 

kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi 

atau golongan. 

http:jajar.an
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Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari 

Ulang Tahun ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia. 

Selamat bertugas. Insya Allah, Tuhan bersama kita. 

DIRGAHAYU KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA. 

Terima kasih, 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Jakarta, 29 November 2013 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



