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Wirid Pengajian Agama Terpadu Perdana dengan Gubernur
Irwan Prayitno
Jumat, 19 Februari 2016 11:38 WIB
Mesjid Raya Sumatera Barat, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat
(KORPRI SUMBAR) - Wirid Pengajian Agama Terpadu Perdana dengan Gubernur Terpilih
Setelah lebih 6 bulan setelah meletakkan jabatannya selaku Gubernur dan maju dalam Pilkada Serentak 9
Desember 2015 untuk menjadi Gubernur serta telah ditetapkan sebagai pemenang pilkada dan dilantik
pada 12 Februari 2016 yang lalu di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Irwan
Prayitno yang enerjik ini telah banyak melakukan aktifitas tugasnya selaku Gubernur dan Kepala
Pemerintahan di Sumatera Barat. Wirid Pengajian yang telah menjadi tradisi selama masa
pemerintahannya terdahulu kembali digelar sebagai bagian dari aktifitasnya selaku Umara dan sekaligus
juga sebagai ulama. Bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wirid
PengajianTerpadu ini adalah kewajiban yang dikaitkan dengan pemberian tunjangan Kinerja.
Turut hadir dalam Wirid ini Wakil Gubernur Drs. H. Nasrul Abit, Sekretaris Daerah DR. H. Ali Asmar, M.Pd,
Staf Ahli. Asisten serta seluruh Kepala SKPD dan PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sumatera Barat. Hadir juga Pimpinan BUMD dan pimpinan Bank Nagari.
Wirid Pengajian Agama Terpadu Perdana tahun 2016 ini dimulai pada tanggal 19 Februari 2016 dan untuk
seterusnya kembali direncanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Jum at, mulai pukul 07.30
sampai 08.30 WIB dengan tempat di Mesjid Raya Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman Padang.
Pada Wirid Pengajian Agama Terpadu Perdana ini mengangkat topik tentang Urgensi Belajar Islam yang
menekankan kepada kita untuk selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan kita selaku umat manusia
yang lebih berkualitas disisi Allah SWT. Jadikanlah Al Qur an sebagai berita dan sumber ilmu untuk
menjadikan motivasi bagi kita dalam menuntut ilmu serta mengupayakan untuk
mengabarkan/menginformasikan ilmu tersebut kepada orang lain.
Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan mempelajari dalil-dalil dalam Islam dan secara terus menerus
mempelajari Islam yang terkandung dalam Al Qur an akan menghindari kita dari perbuatan-perbuatan
taqlid atau mengikuti pendapat orang lain, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan tanpa
didasarkan pada argumen, baik sangka, dan pengesahan dalil yang benar. Al Qur an adalah sumber
ilmu yang perlu digali secara terus menerus yang akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan,
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan berilmu akan membawa kita kepada manusia yang lebih
tinggi derajatnya, dengan berilmu akan membawa kita kepada kemudahan-kemudahan serta diterimanya
amal ibadah kita nantinya oleh Allah SWT serta dengan berilmu akan memberi manfaat kepada orang lain.

