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UNTUK DITERBITKAN SEGERA 

Jakarta, 13 Agustus 2021 

 
KY Gelar Syukuran HUT ke-16 Secara Virtual 

 
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 

yang jatuh pada Jumat, 13 Agustus 2021. Pandemi Covid-19 yang masih meluas menjadikan 

peringatan kembali digelar secara virtual. Meski demikian, semangat perayaan HUT KY ke-16 

tetap tetap semarak yang diikuti oleh Pimpinan KY, pejabat struktural, tenaga ahli, pegawai 

Sekretariat Jenderal KY dan Penghubung KY.  

 

Dalam berkiprah selama 16 tahun menjalankan amanat konstitusi, KY menghadapi sejumlah 

dinamika. Namun, KY berkomitmen mengawal tegaknya keadilan, dan memberi terang bagi jalan 

terwujudnya peradilan yang agung.  

 

"Kita semua telah berupaya mewujudkan amanat tersebut, walaupun dalam perjalanannya, tidak 

sedikit hambatan dan rintangan datang, salah satunya pandemi Covid 19 yang tengah melanda 

negeri ini. Namun dengan semangat untuk terus berjuang dengan penuh doa dan harapan dari 

bangsa Indonesia, kita semua telah melewatinya hingga terus eksis dan bekerja sampai pada 

saat ini," buka Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat memberikan pengarahan di hadapan 

seluruh keluarga besar KY.  

 

Tahun ini, lanjut Ketua KY, peringatan HUT KY mengangkat tema "KY Tumbuh untuk Indonesia 

Tangguh". Hal itu bermakna KY sebagai lembaga produk reformasi harus dinamis, berkemajuan, 

berinovasi, berbenah diri dan senantiasa bertumbuh, serta memiliki nilai-nilai ketangguhan dan 

semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Oleh karena itu, KY akan 

terus meningkatkan diri dengan memperkuat manajemen internal dan menjalin sinergitas dengan 

lembaga-lembaga eksternal dan masyarakat luas.  

 

"Besar harapan saya, semua merayakan dengan menggenggam mimpi bangsa ini, serta 

mengucap syukur. Semoga pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini memberikan 

kesejahteraan kepada seluruh pencari keadilan," pungkas Mukti Fajar.  

 

Dalam perayaan tersebut juga dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan 

syukur.  
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Rangkaian ulang tahun KY ini dimeriahkan dengan berbagai acara, di antaranya lomba cerdas 

cermat online, berbalas pantun online, catur online, karaoke online, serta  membuat desain 

pakaian dinas harian dan adlips pencegahan penyebaran Covid-19. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

 

Juru Bicara KY 

Miko Ginting 

Hp: 087822626362 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 
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