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PERUTUSAN PENGERUSI KOR 

SEMPENA HARI KAGAT KE-35 TAHUN 2020M/ 1441H 

16 APRIL 2020 

 

“MEMBUMI PERIBADI DAIE ASKARI,  

BERJUANG BERAKHLAK MEMBENTENGI DIRI” 

 

راكتهبو اهلل مةحوركم يعل مالسلا  
 

Dimulakan dengan Doa Rabitah. 
 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa 

hati–hati ini telah berkumpul atas dasar kecintaan hanya 

kepada-Mu, bersua atas dasar ketaatan kepada-Mu, bersatu 

dalam rangka menyeru (di jalan)-Mu, dan berjanji setia untuk 

membela syari’at-Mu, maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, 

Ya Allah, abadikanlah kasih sayang-nya, tunjukkanlah jalannya 

dan penuhilah ia dengan cahaya-Mu yang tidak pernah 

redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan 

keindahan tawakkal kepada-Mu, hidupkanlah dengan 

ma’rifat-Mu, dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-

Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-

baik penolong. 
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16 Apr antara tarikh bersejarah dalam perkembangan 

organisasi besar seperti ATM, iaitu dengan tertubuhnya Kor 

Agama Angkatan Tentera (KAGAT) pada 16 April 1985 dan 

sesungguhnya ia merupakan kejayaan besar orang-orang 

yang terdahulu dari kita semua.  Atas kejayaan itu, marilah 

bersama kita anugerahkan hadiah Al-Fatihah kepada 

mereka semua samada yang masih hidup ataupun yang 

telah meninggalkan kita semua (Al-Fatihah - Dibaca).    

Tanggal yang sama juga pada hari ini, telah 

mencatatkan sejarahnya yang tersendiri apabila kita 

menyambutnya bukan sebagaimana biasa saban tahun, 

tiada perbarisan, tiada perhimpunan, tiada aktiviti yang 

tujuannya saling mempererat hubungan dan jalinan 

ukhuwwah sesama kita warga Kor.  Ini kerana atas asbab 

yang kita semua maklum  iaitu Perintah Kawalan Pergerakan 

(PKP) Fasa ke-3 yang akan mungkin akan berakhir pada 28 

April 2020 nanti.  

Para Perwira, Bintara, Petanda dan Perajurit KAGAT yang 

dikasihi sekalian! 

  



3 
 

Sesungguhnya, selaku Pengerusi Kor melalui  tinjauan 

sendiri serta perkhabaran yang disampaikan ke telinga saya 

dan pengurusan atasan, saya cukup berbangga 

mempunyai para pegawai dan anggota yang berdiri sama 

tinggi dan duduk sama rendah dengan warga ATM lain 

khususnya dalam menunaikan penugasan semasa Perintah 

Kawalan Pergerakan (PKP) yang sedang berlangsung 

sekarang ini.  Penglibatan saudara-saudari berada di barisan 

hadapan atau Frontliner  amat memberi kesan kepada 

seluruh warga tentera khususnya dan barisan Frontliner yang 

lain.  Bahkan kekuatan yang ada pada kita warga Kor 

Agama Angkatan Tentera (KAGAT) yang bermodalkan hati 

budi kita sebagai ’Da’ie Askari’ serta keutuhan modal insan 

pada cogan kata kita iaitu “Berjuang Berakhlak” menjadi 

suatu medium dakwah yang cukup berharga.   

  

Dalam keadaan penugasan yang cukup mencabar, 

kita tampil dengan video tazkirah dari kepimpinan dan juga 

pegawai serta anggota di pelbagai tingkat, kita hadir 

dengan peringatan-peringatan bercetak dan media siber, 

penglibatan khusus dalam penugasan dalam membendung 
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wabak COVID-19 yang melanda negara, menjadi suri 

contoh memperteguh amalan beribadah di medan Sekatan 

Jalan Raya (SJR) seluruh negara telah memberi kekuatan 

dan motivasi kepada seluruh yang lain.   

  

Dalam ruangan yang terbatas ini, bahkan mungkin 

sebagai pengganti ucapan perutusan dalam perbarisan 

Hari KAGAT ke-35 yang mana adalah sambutan Hari Kor 

yang terakhir bagi saya, ingin saya memperingatkan semula 

semua warga Kor kepada pesanan semasa mula-mula saya 

mengambil alih jawatan sebagai Ketua Pengarah iaitu 

tentang konsep 5T (Ta’lim, Ta’dib, Tarbiyyah, Tadris, tahzib 

dan 1I (Irsyad) yang saya kira sentiasa relevan untuk terus 

dipegang dan menjadi azimat kepada kita semua sebagai 

warga kerja dakwah dalam ATM.   

 

a. Proses Ta’lim.   Warga KAGAT seharusnya pada 

sebilang masa ampuh sebagai Mu’allim yang menjadi 

ejen memberi pengetahuan, pemahaman dan 

pengertian serta tanggungjawab sehingga manusia 

(anggota tentera) menjadi suci atau bersih dari segala 
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kotoran (dosa) dan bersedia menerima hikmah 

(kebaikan) dan juga perkara bermanfaat untuk diri 

mereka.  (Abdul Fattah Jalal). 

 

b. Proses Ta’dib.  Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Sayed Muhammad An-Nuquib Al-Attas, Ta’dib 

merupakan suatu proses  pengakuan secara berangsur-

angsur ditanamkan kepada manusia (anggota tentera) 

melalui empat keadaan iaitu Ta’dib Adab al-Haq, 

Ta’dib Adab al-Khidmah, Ta’dib Adab al-Syariah dan 

juga Ta’dib Adab al-Syari’ah.  Selaku warga kor agama, 

hal ini sepatutnya difahami secara baik dan teratur 

sebagaimana digariskan oleh para ulama terdahulu. 

 

c. Proses Tarbiyyah.  Warga KAGAT seharusnya terus 

memahami bahawa mereka sedang bekerja 

memproses mendidik warga ATM bukan sahaja dari segi 

jasmani (Tarbiyyah Khalaqiyyah) tetapi juga 

merangkumi Tarbiyyah Diniyah Tahzibiyyah iaitu 

membina manusia dengan akhlak dan agama.  

(Mustafa al-Maraghi). 
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d. Proses Tadris.  Warga KAGAT sebagai pemangkin 

atau wasilah supaya warga ATM sentiasa menjadi 

mutadarris (pelajar) yang sentiasa belajar, 

membudayakan semangat membaca agar tidak lupa 

dan budaya ini mestilah dimulakan sendiri oleh warga 

KAGAT itu sendiri. 

 

e. Proses Tahzib.  Proses peradaban akhlak berterusan 

dari seorang Muhazzib (Guru Agama - KAGAT) dengan 

Mutahazzib (Murid - Warga ATM) dari sebarang 

penyimpangan dengan kadar segera sehingga 

mewujudkan anggota tentera muslim yang berhati 

nurani bersih dan berperilaku baik sesuai dengan 

kehendak Allah SWT.  

 

f. Proses Irsyad.  Warga KAGAT seharusnya menjadi 

mursyid atau penunjuk jalan (irsyad) kepada seluruh 

warga ATM di mana sahaja anda berada tidak kira di 

darat, laut atau udara namun sejujurnya mereka 

sedang bercerminkan kita semua.  Andaikan kita 

adalah sebuah cermin yang molek dan cantik maka 
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itulah yang sedang dipertontonkan kepada warga, 

namun jika sebaliknya maka itulah biasan hodoh yang 

kita pamirkan mewakili Islam yang kita kendong dan 

dokong. Ingatlah kita sedang mengendong watak 

“Da’ie Askari” juga sedang mendokong wajah 

“Berjuang Berakhlak” untuk menzahirkan rupa sebenar 

warga “KAGAT Pemangkin Kerohanian ATM”. 

Oleh itu, seruan akhir saya marilah bersama membina 

keperibadian kita sebagai warga KAGAT sejalan 

dengan qudwah Rasulullah SAW.  Biarlah kita semua 

menjiwai kalimah; 

 
 
 ب   ر  ي ن  ب  د   أ

 َ  
 
 ي  ب  ي  أد  ت   ن  س  ح  أ

Maksudnya, “ Tuhanku telah mendidikku dan telah 

membuat pendidikankku sebaik-baiknya.”   

 

Sebelum ia kita lontarkan ke dalam jiwa-jiwa mereka 

yang lain.  Semoga dengannya kita warga KAGAT 

dapat MEMBUMI PERIBADI DA’IE ASKARI, BERJUANG 

BERAKHLAK MEMBENTENGI DIRI.   
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Selamat menyambut Hari KAGAT ke-35.  Sekian dan 

salam untuk seluruh Mujahid dan Mujahidah KAGAT di 

mana sahaja anda berada. BERJUANG BERAKHLAK.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh! 

  

 


