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“Dengan nama Allah Yang
Y
Maha Peengasih dan Penyayang.
P
”A
Aku bersaksi bbahwasanya tiada Tuhan sselain
Allah dan seesungguhnyaa Muhammad adalah Rasull Allah.”
Denggan penuh keesadaran dan tanggung jaw
wab, kami penngurus Perkum
mpulan Ahli B
Bimbingan dann
Konseling Islam (PAB
BKI) Periode 2017/2022 deengan ini berjanji dan berikkrar:
1. Bahwa kami dengan
d
kesungguhan hatti kami akan melaksanakkan ketetapann ketetapan ssesuai
deengan aturan yang telah diisahkan.
2. Bahwa kami akan
a
selalu menjaga
m
namaa baik Perkum
mpulan Ahli B
Bimbingan daan Konseling Islam
daan taat pada ketentuan -keetentuan yangg berlaku.
3. Bahwa
appa
yang
kami
kerjakan
dalam
kepengurusan
ini aadalah
unntuk untuk menjalin
m
ikatann profesionalitas sesama rumpun bidaang ilmu sertta untuk menncapai
keesejahteraan ummat dan bangsa
b
di dunia dan diakhirrat.

“Sesungguhhnya Sholatkuu, perjuangankku, hidup dann matiku
hanyaa untuk Allah Tuhan seru ssekalian alam.”
Billahittaaufiq wal hidaayah.

BERITA ACARA PELANTIKAN PENGURUS
PERKUMPULAN AHLI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (PABKI)
Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas telah dilaksanakan
kegiatan pelantikan kepengurusan Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam (PABKI) dari pukul
19.30 WIB s.d pukul 22.00 WIB dengan keterangan;
Jumlah peserta seluruhnya
: 135 orang
Jumlah peserta yang hadir
: 42 orang
Jumlah peserta yang tidak hadir
: ........... orang
Adapun proses kegiatan sebagaimana berikut;
1. Pembacaan SK Kepengurusan.
2. Pengurus semua berbaris ke depan.
3. Petugas yang melantik menanyakan kesiapan untuk dilantik, dan bertanggung jawab atas amanah
yang diterima.
4. Prosesi pembacaan kata pelantikan oleh yang melantik, diikuti oleh yang dilantik.
5. Hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada yang dilantik sambil mushofahah.
6. Amanat dari yang melantik untuk orang yang dilantik.
7. Do’a
Seluruh kegiatan prosesi pelantikan pengurus Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam (PABKI)
telah berjalan dengan lancar dan tertib. Berita acara ini sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pembina PABKI

Yogyakarta 10 Agustus 2017
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Prof. Dr. Bahri Ghozali

Prof Yahya Jaya
Presiden PABKI

Dr. Aep Kusnawan, M.Pd.

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Prof. Dr. Yahya Jaya
Pangkat/Gol
: IV E/ Pembina Utama
Jabatan
: Guru Besar
Dengan ini menyatakan bahwa: nama-nama yang telah dibacakan pada lampiran tersebut; Berdasarkan
keputusan dewan pembina nomor: …………………….. Telah diangkat menjadi pengurus PABKI untuk
periode masa jabatan 5 tahun terhitung mulai 10 Agustus 2017 sampai dengan 10 Agustus 2022.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari isi pernyataan ini
tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka kami bersedia menanggung kerugian
tersebut. Surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada semua pihak yang berkepantingan dengan
keberadaan PABKI.

Ketua PABKI

Dr. Aep Kusnawan
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