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Jakarta, LPJK.net – Sepekan usahai hari raya Idulfitri 1449 Hijriah, LPJK Nasional menggelar hal bi halal di Half
Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Halal bi halal yang dihadiri segenap Pengurus dan Dewas
Pengawas LPJK Nasional, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, beserta jajaran direksi tersebut
diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi antar pegawai. Acara yang berlansung selama kurang lebih dua jam ini
berjalan dalam suasana yang akrab, sejumlah pegawai saling bersalaman dan berbincang hangat.
Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin yang dalam kesempatan ini hadir bersama istri mengungkapkan bahwa
momentum halal bihalal ini ia harapkan menjadi ajang menjalin silaturahmi antara keluarga besar LPJK dengan mitra
kerjanya.
“Dinamika organisasi itu bukan hanya tentang target kerja, persaudaraan itu juga penting,” ungkap Syarif dalam
sambutannya.
Syarif secara khusus juga menyinggung tentang fenomena penggunaan media sosial yang saat ini marak
berkembang. Menurutnya, penggunaan medsos banyak memberikan kontribusi positif, salah satunya menjadi media
silaturahmi. Namun di sisi lain, medsos menjadi pemicu kebencian antar sesama.
“Antara silaturahmi dan menyuarakan kebencian itu keduanya bisa sama-sama difasilitasi medsos. Oleh karena itu,
momen seperti halal bihalal ini penting untuk menjalin komunikasi antara mitra kerja. Seperti tema hari ini, menjalin
persaudaraan” tegas Syarif.
Sementara itu, ustadz Abu Fida yang memberikan siraman rohani mengungkapkan bahwa kehadiran nuansa religi,
keterbukaan, dan kekeluargaan di keluarga LPJK Nasional ini bisa menjadi modal bagus untuk memperkuat
komunikasi antar pegawai.

“Mari jadikan momentum halal bihalal ini untuk saling memaafkan, saling mengisi, berkomunikasi dan pada akhirnya
memberikan kontribusi yang baik untuk jasa konstruksi,” ujar Abu Fida.
Nuansa hangat halal bihalal kali ini juga diramaikan dengan alunan nasyid Tashiru. LPJK Nasional juga menggelar
penghargaan berjudul LPJKMemilih. Penghargaan yang dilakukan melalui metode polling online di internal LPJK
Nasional berhasil meramaikan suasana dengan beragam keseruan.
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