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R

omadhon telah berlalu, gegap gempita, rasa bahagia dan alunan takbir menyambut
kemenangan setelah satu bulan umat islam bermujahadah dalam menjalankan ibadah
dalam rangka mendekatkan diri kepada allah. Kemenangan itu ditandai dengan masuknya
bulan syawal bulan ‘Idul Fitri, bulan kemenangan dan bulan kemuliaan.
Umat Islam diseluruh belahan dunia manapun saat ini merayakan “idul Fitri dengan segala
ragam cara sesuai tradisi dan budaya yang melingkupinya, termasuk saat ini umat islam di
Indonesia juga melakukan hal yang sama, umat islam Indonesia melakukan tradisi ‘Idul
Fitri dengan memeriahkan melalui yang disebut dengan halal bi halal.
Berbicara tradisi halal bi halal tentu tidak bisa lepas maksud dilaksanakan tradisi ini,
sebagai tradisi yang asli tradisi nusantara dimana keragaman menjadi karakter bangsa
ini maka menjaga keragaman itu tetap bisa indah dan tidak menimbulkan permusuhan
maka perlu dicari formula tradisi yangtidak lepas dari nilai dasar kultur namun juga
tidak meninggalkan esensi agama, dan jawabannya adalah halal bi halal.
Dengan momentum halal bi halalal pada saat orang bisa menanggalkan status
sosialnya dan keberanian untuk mengutarakan kesalahannya dan meminta maaf
kepada sesame tentu ini menjadi modal awal merajut kebersamaan dengan
semua orang dengan latar belakang yang berbeda.
Maraknya konflik atas nama agama, konflik karena
atas nama kepentingan politik dan lain sebagainya saat
ini gampang tersulut muncul di tengah masyarakat,
oleh kelompok tertentu keragaman yang dulu para
pendiri bangsa dijadikan modal kekuatan melawan
penjajah, sekarang oleh kelompok tertentu
justru dijadikan modal untuk adu domba demi
kepentingan sesaat.
Sebelum bangsa ini semakin terkoyak oleh
konflik saudara yang disulut oleh kelompok yang
tidak bertanggungjawab maka, melalui momen
‘Idul Fitri 1439 H dengan balutan tradisi halal bi
halal kita jaga rajutan persatuan dan kesatuan
bangsa, kita jaga juga ukhuwah islamiyyah, ukhuwah
wathoniyyah sehingga segala hantaman, terpaan dan
rongrongan orang-orang yang sengaja ingin merusak
sendi-sendi persatuan di tanah air tercinta bisa kita tangkal
bersama, sehingga bangsa ini akan tetap menjadi bangsa
besar di atas keragaman dan perbedaan. (Af).

Edisi II/Tahun IV/April - Juni 2018

3

Laporan UTAMA

INTROSPEKSI & AUDIT DIRI

Pasca Ramadan

R

amadan telah tiba dan telah mempersamaikan umat beriman,
yang rahmat dan berkahnya diperuntukkan kepada sesama.
Sebulan penuh keimanan dipupuk dan ditumbuhkembangkan
agar tercapai kriteria taqwa. Predikat taqwa adalah perihal luar biasa.
Untuk memperolehnya butuh perencanaan dan perhitungan-perhitungan
atasnya. Tiada satu kegiatan sepenting apa pun yang lebih dari kegiatan
melakukan hitung menghitung, mengerjakan pencatatan pemasukan dan
pengeluaran, mengkalkulasi keuntungan atau kerugian. Ramadan, dengan
seluruh amaliyahnya dalam hitungan hari pun pasti akan meninggalkan
semua. Kecuali ruh kebaikan di dalamnya yang mesti selalu digenggam erat
sebagai bekalan sebelas bulan ke depan, bila berkesempatan dijumpai dan
menjumpainya. Karena nyatanya kehidupan manusia, hanya sementara saja,
bagaikan berjalan samar sesaat di atas panggung sandiwara, naik turun
panggung bergantian dengan aktor sebelum dan sesudahnya.
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Pernahkah terpikirkan untuk mencatat dan menghitunghitung setiap perbuatan baik atau kurang baik yang telah
terkerjakan atau yang tertinggalkan? Sehingga pada waktu
tertentu dapat diketahui seberapa banyak perbandingan
tabungan kebaikan dan keburukan, evaluasi atas perencanaan
keberuntungan atau malah kerugiannya. Menghitung dan
menimbang amalan sendiri sebelum pribadi kita kelak dihitung
dan ditimbang amalannya oleh malaikat-Nya.
Seandainya dalam sebulan ramadan, ada insan
menyelenggarakan aktivitas ramadannya dengan gegabah,
sesuka-sukanya tanpa ada rasa perasaan melakukan
perhitungan, maka pemborosan dan kesia-siaan akan
muncul sebagai sebuah keniscayaan. Mubazirnya ramadan
dalam waktu yang berlalu. Mafsadatnya harta yang
tersiakan. Tercabutnya kemuliaan ilmu dan orang-orang
yang menjaganya. Bahkan terhinakannya manusia secara
umum dalam seluruh sisi kemanusiawiannya. Di mana hasil
akhirnya hanyalah seremonial tanpa makna belaka. Wujud
fisiknya cuma lapar dan dahaga semata.
Secara khusus ditinggalkan ramadan, tidak sepatutnyakah
mulai memulai mengenal dan mengamalkan menghitunghitung banyak sedikitnya kesalahan dan kebenaran yang telah
dilakukan? Sebab, tentu akan berakibat fatal bila justeru yang
dihadirkan perilaku-perlakuan ketidakpedulian. Mengikuti
para ahli pendidikan Islam yang telah bersepakat bahwa
perlunya seseorang mengoreksi dirinya dalam setiap
amalannya. Melakukan koreksi diri untuk diri sendiri
itu lebih utama sebelum seorang pribadi melakukan
koreksi diri atas orang lain. Terlalu banyak individu
berhasrat merubah diri orang lain pada sebuah
proses kebaikan, sementara sangat sedikit
pribadi berkemauan melakukan proses
perubahan kebaikan untuk dirinya sendiri.
Para alim banyak menuliskan babbab spesial yang membahas tentang
keutamaan aktivitas pengoreksian diri.
Ibnul Muqaffa berpendapat bahwa perlu
sekali agar orang mencatat semua
aktivitas yang dilakukannya, sebelah
kanan untuk kebaikan dan sebelah
kiri untuk keburukan. Subhanallah,
eloknya teori akuntansi modern
adanya pendebetan (lajur sebelah
kiri) dan pengkreditan (lajur sebelah
kanan). Justru yang ekstrim,
pendapat dari Dale Carnegie yang
menganjurkan hanya mencatat
kesalahan-kesalahan
saja.
Penulis sepakat, bahwa

proses kebaikan ternyata tidak pernah lepas dari belajar dari
banyaknya kesalahan yang pernah diperbuat. Sepanjang tidak
menyengaja berbuat kesalahan. Bahkan faktanya, sederetan
orang besar ternama pun ternyata tidak selamanya mereka
hidupnya langsung sukses sedemikian, sejumlah kegagalan
demi kegagalan sejarah mencatatnya sebagai sebuah piagam
pengalaman paling berharga dalam kehidupannya.
Pasca ramadan, jujur terhadap diri sendiri, banyak di
laci kerja, di rak-rak buku dan dokumen, di antara file-file
sekian banyak folder, bahkan tersimpan di memori otak kita
dipenuhi banyak hal/peristiwa yang sesungguhnya hanya
sampah dan menjadi salah satu sebab negatifnya polah
tingkah dalam mensikapi banyak hal. Saat membaca catatancatatan kesalahan yang telah lama dilakukan dan rela ikhlas
menerima kritik-kritik akan kesalahan tersebut. Maka akan
muncul sikap sanggup menerima dan menghadapi problema
dengan mengambil contoh beberapa peristiwa lalu yang
telah dicatatnya. Tak perlu ada manusia yang disalahkan atas
kesalahan sendiri kecuali diri pribadi.
Bila setiap orang sangat menginginkan perubahan
baru di dalam perjalanan hidupnya, maka perubahan yang
diinginkannya tidak akan berguna bila sekadar hanya
dihubungkan dengan momentum tertentu saja. Banyak
manusia berharap banyak perubahan kebaikan dalam
hidupnya setelah dibersamai dan membersamai ramadan.
Sesungguhnya ramadan pun akan meninggalkan semuanya.
Selama bersamanya sebagian manusia memaksakan dirinya
untuk melayani dengan sebaik-baiknya, maka setelah bulan
mulia itu sirna akan banyak orang kembali kepada kebiasaan
lamanya. Mari membuka kembali catatan-catatan diri pribadi.
Di sana ada lembaran nyata atas tingkah perilaku. Langkah
introspeksi dan mengaudit pribadi sendiri atas semua amalan
ramadan perlulah dibiasakan. Karena senyatanya kitab
mulia masih selalu terbuka untuk senantiasa dibaca, rumah
persujudan selalu menanti orang-orang yang hendak bersuci
hati, dan alam semesta masih terbentang siap bersaksi atas
setiap langkah niat melakukan perbaikan dan kebajikan sebagai
bekalan kesejahteraan panjang di era sesudah kehidupan.
Sehingga dalam doa dan usahanya senantiasa dipanjatkan
kepada Yang Maha Kuasa, Ya Robb sampaikanlah kembali
kami kepada ramadan. Ya, bulan ramadan yang di dalam
setiap detiknya keseluruhannya bertebarkan keberkahan,
kasih sayang, dan api asa perubahan mutu kehidupan yang
lebih baik. Semoga! (*)
Muslikun, S.E, M.Si, Ak, CA.
ASN Seksi Bimas Islam Kankemenag Kab. Wonosobo, Akuntan Holistik,
dan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
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Laporan KHUSUS

NETRALITAS ASN DI TAHUN POLITIK

T

ahun ini tahun politik karena semua partai politik (parpol)
yang telah resmi menjadi parpol sesuai dengan undangundang pemilu akan mengajukan calon kepala daerah
sebanyak 171 daerah di seluruh negeri ini dalam rangka
Pilkada 2018. Secara khusus di Jateng akan digelar pilgub
Jateng, pilbub Banyumas, pilbub Karanganyar, pilbub Kudus,
pilbub Magelang, pilbub Temanggung, pilbub Tegal, dan
pilwakot Tegal. Setahun kemudian, tahun 2019, berlangsung
pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres).
Pilkada Jateng menghadirkan dua pasang kandidat.
Ganjar Pranowo yang berpasangan Taj Yasin diusung oleh
Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai
Demokrat, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan,
dan Partai Golkar. Pasangan ini akan menghadapi calon
dari koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN),
dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung
pasangan Sudirman Said dengan Ida Fauziyah.
Sejak masa kampanye pilkada serentak 2018 dimulai
15 Februari lalu, dua pasangan calon yang berkontestasi di
pilkada gubernur Jateng, Ganjar Pranowo-Taj Yasin ataupun
Sudirman Said-Ida Fauziyah, langsung terjun ke masyarakat.
Mereka praktis tidak pernah absen menyapa warga, sambil
menyerap aspirasi dan menyampaikan program-program
kerja jika terpilih. Dalam kampanyenya, masing-masing
calon dan partai koalisinya berupaya mengoptimalkan semua
potensi yang dimiliki. Selain kader partai, sejumlah relawan
juga dilibatkan untuk menarik perhatian calon pemilih.
Pasaangan Ganjar-Yasin, dengan slogannya “(Tetep)
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dalam kampanyenya,
menyatakan, secara garis besar ingin mengedepankan
pembangunan, khususnya bagi rakyat kecil. Hal itu dilakukan
dengan memberikan pendidikan gratis dan pelayanan
kesehatan yang murah serta dalam jumlah yang cukup. Kami
juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku ekonomi
mikro, kata Agustina Wilujeng dari tim pemenangan GanjarYasin.
Sementara itu, pasangan Sudirman-Ida, dengan slogan
“Mbangun Jateng, Mukti Bareng”, jika terpilih memimpin
Jateng, menawarkan 22 janji kerja. Program prioritas pasangan
ini adalah menurunkan angka kemiskinan Jateng dari 12,23
persen menjadi 6 persen, menyediakan lima juta lapangan
kerja dalam lima tahun, serta membangun pemerintahan yang
bebas korupsi. Ketua Tim pemenangan Sudriman Said-Ida,
Abdul Wachid, mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan
waktu yang ada, sebelum pemungutan suara pada 27
Juni 2018, untuk terus bergerak menyampaikan semua
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program. Program Sudirman-Ida juga akan bertemu dengan
kelompok-kelompok yang lebih spesifik, seperti tokoh-tokoh
ulama dan masyarakat, dalam dua bulan ke depan.
Selama sebulan terakhir, kata Wachid, 70 persen dari
target kampanye telah dilakukan. Dari informasi yang
diterima, elektabilitas Sudirman-Ida juga sudah meningkat.
Pada akhir April, diharapkan target kampanye telah mencapai
seratus persen. Sementara itu, Sekretrais DPD PDI-P Jateng
Bambang Kusriyanto mengemukakan, selain Ganjar-Yasin
aktif menyambangi langsung masyarakat, mesin partai
juga terus bergerak. Di tingkat partai, kami terus melakukan
konsolidasi ke sejumlah daerah, melakukan deklarasideklarasi. Mesin partai terus bergerak, ujarnya.
Netralitas ASN Terkendala
Setelah pemungutan suara pilkada gubernur Jateng, pilbub
dan pilwakot pada 27 Juni 2018 nanti, setahun kemudian,
2019, berlangsung pemilu legislatif (pileg) dan pemilu
presiden (pilpres). Lalu dimana posisi aparatur sipil negara
(ASN) di tahun politik ini? ASN, menurut UU-nya, bukanlah
organisasi politik, melainkan organisasi aparatur negara
yang profesional dan netral dari politik. Profesionalitas dan
netralitas itu sama dengan kedudukan polisi dan TNI sebagai
aparatur negara yang profesional dan tidak berpolitik praktis
di tahun politik seperti sekarang ini dan tahun-tahun yang
akan datang. Sesuai data Kementerian Dalam Negeri, saat
ini ada 154 ASN yang mendaftar sebagai bakal calon kepala
daerah dalam pilkada 2018. Kemendagri juga mencatat
ada 1.256 laporan dan 878 temuan pelanggaran ASN pada
pilkada serentak 2017 lalu.
UU dari tiga aparatur negara itu jelas menyatakan
kenetralan dan keprofesionalan itu. Namun, di tahun-tahun
politik seperti ini, parpol selalu mencari alasan dan cara
untuk mengintervensinya agar ASN terlibat di arena
politik. Banyak cara yang dilakukannya, mulai
dari menafsirkan sendiri UU atau
peraturan lainnya sesuai dengan
keinginan politiknya, sampai pada
menggunakan dana fasilitas dan
sumber daya aparatur pemerintah
dalam program
kampanye.

Contohnya, banyak calon kepala daerah petahana yang
melakukan kampanye secara diam-diam atapun terangterangan di dukung oleh aparatur sipil di pemerintah daerahnya
dan dikhawatirkan juga menggunakan dana operasional
jabatannya. Pemberian bahan kebutuhan pokok, sertifikat
tanah, pemberian bantuan kesehatan sekolah dan lain
sebagainya dilakukan oleh ASN di bawah pemerintahannya.
Aparatur negara kita ini terdiri dari aparatur militer (TNI/
Polri) dan sipil (ASN). Aparatur militer semenjak reformasi
tidak lagi melakukan kegiatan politik praktis seperti yang
dilakukan parpol. Politik militer adalah politik negara kata
Jenderal Gatot Normantyo, mantan Panglima TNI. Dengan
demikian, untuk kebaikan demokrasi, parpol jangan coba
menarik-narik aparatur militer dengan alasan hak
asasi manusia dan demokrasi.
Demikian pula seharusnya bagi
ASN sebagai aparatur sipil negara
tidak lagi bermain-main di arena
politik praktis ini. Para anggota
TNI, Polri, dan ASN bisa
menduduki jabatan politik jika
mereka sudah mengakhiri
atau pensiun dari jabatan
aparatur militer dan sipil
tersebut. Mereka yang
baru pensiun diberi waktu
“idah”, 2-3 tahun setelah
itu baru bisa merealisasikan
hak politik individu masingmasing.
Profesionalitas dan netralitas
TNI dan Polri dengan tegas
menyatakan semua anggota dan
keluarganya tidak ikut dipilih dan memilih
dalam pemilu, termasuk pilkada. Lain lagi
dengan ASN. Meski sama-sama aparatur negara, semua
aparatur sipil dan keluarganya boleh ikut berpartisipasi
memilih calon pejabat politik dari parpol dalam pemilu
dan pilkada. Memilih calon pejabat politik berarti ASN dan
keluarga tidak bisa dikatakan netral dari pilihan politik
praktis. Ada baiknya pemerintah, atau lebih tepatnya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) melakukan perbaikan
melalui peraturan pemerintah atau revisi UU ASN agar
memperbaiki celah-celah intervensi politik bagi ASN.
Celah intervensi politik yang sangat mengganggu
netralitas ASN adalah pejabat pembina kepegawaian ASN.
Secara nasional, tugas pembina kepegawaian ASN berada di
dalam posisi jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Konstitusi kita memang menegaskan bahwa Presiden itu
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai
kepala pemerintahan, Presiden dibantu para menteri di
pemerintah pusat, dan gubernur, bupati dan walikota
di pemerintah daerah. Secara administratif-struktural,

pelimpahan kewewenangan Presiden sebagai pembina karier
ASN tidak salah kalau dilimpahkan kepada para menteri,
gubernur, bupati, atau walikota.
Namun, pejabat-pejabat itu, mulai dari Presiden hingga
bupati atau walikota adalah pejabat politik. Mereka itu
dicalonkan oleh partai-partai politik untuk menduduki
jabatan-jabatan tersebut. Maka disinilah rawannya jabatan
tersebut dari netralitas. Netralitas ASN masih menjadi salah
satu persoalan serius dalam penyelenggaraan Pilkada 2018.
Tindakan tegas bagi ASN yang berkampanye untuk pasangan
calon diharapkan bisa menjadi peringatan agar tidak semakin
parah.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam kurun waktu
lebih kurang tiga pekan sejak masa kampanye
pilkada serentak 2018 dimulai, menemukan
indkasi 425 dengan keterlibatan ASN,
pejabat badan usaha milik daerah,
polisi, TNI, serta perangkat
desa. Indikasi pelanggaran
yang di dominasi ASN itu ada
76 kabupaten dan kota di
14 provinsi. Tiga provinsi
dengan dugaan keterlibatan
ASN ataupun profesi lain
yang dilarang UU terbanyak
adalah Provinsi Jabar
(163), Nusa Tenggara Barat
(85), dan Jatim (57). Dalam
jumpa pers paparan hasil
pengawasan Bawaslu, jumlah
425 temuan itu masih jauh lebih
kecil dari pada kondisi riil karena
semua daerah melaporkan temuan
indikasi pelanggaran netralitas ASN.
Sudah ada klarifikasi. Sebagian besar terkena
hukuman peringatan ringan dan sedang dari Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN). Ada yang dalam klarifikasi
mengaku terjebak situasi, ada yang mengaku tidak tahu, dan
ada yang mengaku harus mendukung atasan (Kompas, 13
Maret 2018).
Oleh karena itu, agar konsep netralitas itu bisa
dilaksanakan dengan baik dan tidak sama sekali terkena
imbas politisi ASN, maka dipandang perlu Menteri PAN dan
RB dapat memperbaikinya melalui peraturan atau keputusan
menteri. Bahkan lebih jauh lagi, kiranya merivisi UU ASN.
Sebagai seni meraih peluang politik di Jateng, kabupaten
dan kota yang menggelar pilkada akan jauh lebih menguras
strategi calon pasangan gubernur dan wakil gubernur, calon
bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil
walikota Tegal. Namun, waktu sekitar 3,5 bulan ke depan
akan memperlihatkan garis finis jadi milik petahana atau
penantang. Sejumah kemungkinan tetap terbuka. Selamat
berlaga dengan fastabiqul khairat.
(Mohammad Bisri)
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Bidang PENMAD

Dua siswa MAN Demak saat foto bersama, Navika Artiari (Kelas X), dan Muhammad Fadhil (Kelas XII - IPA) peraih Medali Perak dan
Perunggu di ajang Thailand International Mathematical Olympiade (TIMO), tahun 2018.

Bukan Lagi Jadi Pilihan,

Kini Madrasah Jadi Tujuan

P

erkembangan jumlah madrasah di Jawa Tengah dari
tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti data
statistik pendidikan madrasah TP.2016/2017 yang
dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provisi Jawa
Tengah menunjukan bahwa jumlah RA/madrasah di Jawa
Tengah telah mencapai angka 10.988 lembaga sangat
berbeda dengan tiga tahun sebelumnya yang berjumlah
10.572. Jumlah RA mencapai 4.583 lembaga. Sedangkan
6.405 lembaga adalah mulai dari tingkat MI (4.049), MTs
(1.685) dan MA (671). Itu berarti jumlah madrasah swasta
di Jawa Tengah telah mengalami penambahan sebanyak 416
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lembaga dalam kurun waktu tiga tahun. Dari jumlah 10.988
RA/madrasah tersebut tercatat 97.3% berstatus swasta dan
2.7% berstatus negeri.
Meningkatnya jumlah madrasah swasta dari tahun ke tahun
menunjukkan meningkatnya peran serta masyarakat dalam
mengembangkan pendidikan Islam di Jawa Tengah yang nota
bene bahwa madrasah di Jawa Tengah bahkan di Indonesia
mayoritas didirikan oleh masyarakat. Besarnya partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah
menjadi sebuah potensi yang baik dalam penyediaan
lembaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan

dalam
memberikan
pelayanan
pendidikan. Dahulu madrasah dipilih
karena sudah tidak diterima di sekolah
negeri yang ada, kemudian madrasah
meningkat statusnya menjadi pilihan,
tetapi saat ini, madrasah telah
menjadi tujuan utama orang tua siswa
menyekolahkan putra-putrinya.

anak bangsa dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Selain
besarnya
partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan madrasah, potensi lain
yang dimiliki oleh madrasah adalah
kualitas pendidikan di madrasah secara
umum dapat mengimbangi atau bahkan
mengungguli kualitas pendidikan di
sekolah umum. Hal tersebut juga
bisa dibuktikan bahwa madrasah
sebagai lembaga pendidikan formal
yang berciri khas Islam sekarang ini
telah menunjukan banyak prestasi
akademik baik di tingkat kabupaten/
kota, provinsi, nasional maupun di
kancah internasional. Sehingga oleh
masyarakat, madrasah sekarang telah
menjadi tujuan utama dan kepercayaan

Realita
menunjukkan
minat
dan keinginan masyarakat untuk
mempercayakan pendidikan anakanaknya kepada madrasah juga
meningkat dari tahun ke tahun. Bahwa
madrasah kini menjadi tujuan para orang
tua siswa memang tidak bisa dipungkiri
terbukti dengan meningkatkan jumlah
siswa madrasah di Jawa Tengah. Data
statistik penidikan madrasah tahun
2013/2014 sampai dengan 2016/2017
menunjukkan bahwa jumlah siswa
madrasah meningkat dari 1.305.887
menjadi 1.440.811 dengan rata-rata
peningkatan sebesar 3,2%.
Beberapa alasan kenapa madrasah
sekarang menjadi tujuan utama para
orang tua siswa adalah,
Pertama, pasca terbitnya UU No.20
tahun 2003 tentang Sisdiknas telah
memposisikan madrasah terintegrasi
ke dalam sistem pendidikan nasional,
sehingga ijazah madrasah mempunyai
nilai yang sama dengan ijazah sekolah
umum yang setingkat.
Kedua,
madrasah
memiliki
keunggulan
selain
mengajarkan
kurikulum mata pelajaran umum juga

mengajarkan kurikulum bidang agama.
Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat ini yang memerlukan
pendidikan agama dan budi pekerti
bagi putra-putrinya sebagai benteng
terjadinya dekadensi moral yang terjadi
akhir-akhir ini.
Ketiga, banyak madrasah dalam
hal ini adalah Madrasah Aliyah
yang
mengembangkan
program
keterampilan, sebagai pilihan bagi
siswa yang ingin membekali diri dengan
life skill dan mempersiapkan diri masuk
ke dalam dunia kerja.
Keempat, bagi siswa yang ingin
mendalami ilmu agama madrasah
juga membuka program keagamaan
di jenjang MA. Program pendidikan
madrasah dengan sistem pondok
pesantren (islamic boarding school) ini
merupakan perpaduan antara 3 model
pendidikan Islam, yaitu madrasah
(sekolah Islam), pondok salaf, dan
pondok modern. di Jawa Tengah,
program khusus MAN 1 Surakarta yang
ada sekarang ini merupakan kelanjutan
dari Madrasah Aliyah Program Khusus
(MAPK) yang dirintis oleh menteri
agama KH. Munawir Sadzali, pada
tahun 1990 sebagai proyek madsarah
keagamaan percontohan.
Dan Kelima, keunggulan/prestasi
madrasah saat ini tidak kalah dengan
prestasi sekolah umum, artinya prestasi
madrasah sekarang dapat mengimbangi
atau bahkan mengungguli sekolah
umum.
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Catatan yang kami miliki beberapa prestasi siswa
madrasah tahun ini adalah:
Pertama, keberhasilan 4 siswa madrasah menjadi duta Jawa
Tengah dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN)
Tingkat Nasional Bidang Fisika (MAN Demak), Biologi
(MAN 2 Kudus), Astronomi (MAN IC Pekalongan), dan
Kebumian (MAN Purbalingga).
Kedua, sebanyak 65 siswa madrasah mendapatkan nilai 100
pada Ujian Nasional (UN) TP. 2017/2018 untuk 8 mata
pelajaran, yaitu bahasa Indonesia (2 siswa), matematika
(4 siswa), kimia (2 siswa), biologi (3 siswa), ekonomi (1
siswa), bahasa asing (3 siswa), tafsir (21 siswa), dan
hadits (29 siswa).
Ketiga, sebanyak 3.002 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa tes, jumlah
tersebut baru dari madrasah negeri belum termasuk yang
swasta.
Keempat, Meina Tri Kurniasih, siswa MAN Kendal berhasil
menjadi juara pertama di ajang Audisi Duta Muda
Antinarkoba Jateng, mengalahkan peserta dari SMA/SMK
dan bahkan Perguruan Tinggi.
Kelima, siswa MAN 2 Kudus menorehkan prestasi sebagai
juara 1 kompetisi ICT tingkat Asia Tenggara yang
diselenggarakan oleh SEAMEO (Southeast Asian Ministers
of Education Organization).
Keenam, dua siswa MAN Demak berhasil mengukir prestasi
(meraih medali perak dan perunggu) di olimpiade
Matematika Thailand atau Thailand Internasional
Mathematical Olympiad (TIMO) 2018.
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Ketujuh, kesuksesan siswa-siswa MAN 2 Surakarta yang
mendapatkan sekaligus 3 emas, 1 perak, 1 perunggu
dalam Ajang Kejuaraan Pencak Silat Asia Eropa tingkat
Pelajar di Bandung.
Kedelapan, tim robotic MAN 1 Surakarta berhasil menyabet
juara III Kompetisi Robot Nasional Technovorner di UGM.
Selain beberapa prestasi diatas, tahun ini madrasah telah
melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Untuk jenjang MA yang melaksanakan UNBK mencapai
99,25%, sedangkan MTs telah mencapai 65% dari jumlah
MTs yang ada.
Prestasi-prestasi tersebut adalah sebagian kecil dari
segudang prestasi yang ditorehkan oleh madrasah yang
berhasil kami catat. Bagi madrasah, prestasi menjadi sebuah
dakwah dalam rangka melahirkan generasi yang profesional,
terampil dan agamis serta menciptakan calon-calon ilmuwan
yang agamis dan agamawan yang berilmu.
Slogan baru, madrasah hebat bermartabat memiliki arti
bahwa hebat tidak lagi dilihat dari bentuk bangunan saja,
tapi tercermin pada siswa lulusan madrasah, hebat dalam
gurunya mengajar, hebat dalam menyalurkan ilmunya ke
masyarakat, hebat prestasi, hebat kualitas siswa dan hebat
dalam tata kelola kelembagaan.
Sedangkan martabat, identik dengan pembangunan
karakter peserta didik guna menghasilkan siswa yang
berakhlakul karimah.[]

Bidang PD. PONTREN
sistem seleksi khusus bagi santri, serta
pemberian bantuan pembiayaan yang
diperlukan bagi santri yang memenuhi
syarat, sampai dengan pembinaan
masa studi dan pembinaan pengabdian
setelah lulus.

Kanwil Kemenag Prov. Jawa
Tengah Menggelar Seleksi

PBSB 2018

B

idang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah menggelar Seleksi Program Beasiswa Santri Berprestasi
(PBSB) di MAN 1 Semarang mulai tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2018
dan diikuti oleh 800 santri. Seleksi PBSB Jawa Tengah yang biasanya dilaksanakan
di UIN Walisongo Semarang tahun ini dlaksanakan di MAN 1 Semarang. Hal ini
dimaksudkan agar pelaksanaan tes seleksi PBSB dengan sistim Computer Based
Test (CBT) dapat berjalan lancar karena MAN 1 Semarang telah melaksanakan Ujian
Nasional Berbasis Komputer sehingga dianggap memadai dan representatif dari
sisi perangkat CBTnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Farhani di
sela-sela pemantauan peserta seleksi mengungkapkan bahwa program PBSB ini
sangat bagus sehingga jumlah pendaftarnya secara nasional membludak hingga
12.385 pendaftar dan yang lolos administrasi 6.910 peserta akan memperebutkan
kuoata yang hanya 290. Sehingga seleksi PBSB tahun 2018 sangat ketat. Lebih
lanjut Farhani menegaskan ” Soal CBT PBSB dari pusat sehingga santri yang tidak
menguasai materi tes seleksi dengan baik saya yakin tidak akan lolos dan yang
lolos itu memang layak lolos”.
Farhani menyampaikan bahwa Kanwil Kemenag Prov. Jateng akan mengusulkan
ke pusat agar kuota PBSB tahun depan ditambah, pertimbangannya program ini
sangat bermanfaat dan dirasakan masyarakat luas, terutama mereka (santri) yang
berprestasi tetapi terkendala keterbatasan ekonomi keluarga.
Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) merupakan program afirmatif
yang diperuntukkan bagi santri lulusan Madrasah Aliyah swasta di bawah naungan
pondok pesantren/ santri dengan ijazah paket C atau Muadalah. Kepala Bidang
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ahyani menjelaskan PBSB merupakan
program perluasan akses santri untuk melanjutkan studi sarjana dan profesi
melalui suatu program yang terintegrasi mulai dari proses kerjasama, pengelolaan,

Program beasiswa santri ini adalah
kerjasama
Direktorat
Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI dengan
13 Perguruan Tinggi Negeri dan 1
Perguruan Tinggi swasta di Indonesia
dengan berbagai program study yang
bisa dipilih baik agama maupun umum
termasuk program study kedokteran.
Perguruan Tinggi kerja sama dimaksud
meliputi : Institut Pertanian Bogor (IPB),
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS) Surabaya, Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas
Airlangga
(UNAIR)
Surabaya,
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Bandung, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Universitas
Cenderawasih Jayapura; Universitas Al
Azhar Indonesia.
Para santri yang mengikuti seleksi
PBSB 2018 sangat berharap bisa masuk
dan lolos untuk melanjutkan studi di
perguruan tinggi negeri di Indonesia
sehingga mereka mampu meningkatkan
kapasitas keilmuannya, tidak hanya
ilmu agama tetapi juga ilmu sains dan
tekologi. PBSB merupakan bentuk
kehadiran pemerintah kepada para
santri dan diharapkan setelah lulus nanti
para santri dapat mendarmabaktikan
ilmunya di pondok pesantren asal.
Tujuan jangka panjang program PBSB
ini adalah sebagai ikhtiyar yang didesain
dalam rangka akselerasi agar komunitas
santri tampil pada garda terdepan untuk
mengisi estafet kepemimpinan bangsa
setelah menyelesaikan studinya.
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Bidang PHU

Jateng Siap Melayani
Jamaah Haji 2018

P

enyelenggaraan ibadah haji segera dimulai. Ribua
petugas haji se-Tanah Air, termasuk petugas dari
Provinsi Jateng, sudah disiapkan. Mereka kini
tengah siap-siap melayani para tamu Allah Swt tersebut
guna menunaikan rukun Islam kelima atau ibadah haji di
Kota Makkah Al-Mukarromah dan Madinah, Arab Saudi.
Kesiapan Jateng dalam melayani jamaah haji tahun
2018 ini, misalnya tercermin dari berbagai kegiatan
pendahuluan yang telah digelar oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) bersama
instansi terkait selama ini. Mulai dari pelatihan
para petugas haji, pemantapan pembagian
kloter, pengurusan paspor dan visa, sampai
dengan persiapan Asrama dan Erbarkasi Solo.
Berdasarkan pantauan terakhir, semua lini sudah
siap untuk melayani jamaah haji tahun ini.
Kanwil Kemenag Jateng menggelar
pelatihan bagi para petugas haji pada 30
April sampai dengan 9 Mei 2018 di di
Asrama Haji Donohudan Boyolali.
Tujuannya,
memberikan
pelayanan prima kepada para
tamu Allah tersebut.
Kakanwil
Kemenag
Jateng Drs H Farhani SH MM
menjelaskan, petugas haji
Jateng hasil seleksi resmi
berjumlah 172 orang.
Mereka terdiri atas Tim
Pemandu Haji Indonesia
(TPHI) sebanyak 86 orang
dan Tim Pembimbing
Ibadah Haji Indonesia
(TPIHI) 86 orang. ‘’Para
petugas
haji
tersebut
mengikuti pelatihan intensif
bersama-sama dengan Tim
Kesehatan Haji Indonesia
(TKHI). Mereka mengikuti
pelatihan
bersama-sama
dengan tim petugas haji dari
Provinsi DIY di Asrarama Haji
Donohudan,’’ tandasnya.
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Melalui
pelatihan
tersebut,
diharapkan
para petugas
haji mampu
melaksanakan
a m a n a h
U n d a n g undang No 13
Tahun
2008,
yaitu memberikan
pembinaan,
pelayanan
dan
perlindungan
terhadap
jamaah
haji. Di samping

itu, membekali para petugas haji agar dapat meningkatkan
indeks kepuasan jamaah haji dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Kakanwil, indeks kepuasan jamaah haji tahun
lalu sebesar 84,5 poin. Pada musim haji tahun ini indeks
kepuasan jamaah haji diharapkan meningkat menjadi 85
poin. ‘’Para pihak terkait harus bekerja keras. Kegiatan
pelatihan bagi petugas haji ini adalah bagian dari upaya ke
arah sana, yakni perbaikan indeks kepuasan jamaah haji.
Intinya, seluruh petugas haji harus mempunyai semangat
yang sama, yakni meningkatkan indeks kepuasan jamaah haji
tahun ini,’’ ujarnya.
Pada kesempatan itu Kakanwil Kemenag juga
menyampaikan bahwa pihaknya akan berusaha memberikan
pelayanan haji secara maksimal. Tujuannya, seluruh jamaah
haji Jateng merasa puas dan nyaman.
Pada penyelenggaraan haji tahun lalu, Jateng mendapatkan
Penghargaan (Award) Bidang Pembinaan Petugas dan
Manasik Haji. ‘’Ini adalah penghargaan bergengsi yang
diberikan kepada Jateng. Karena tidak semua embarkasi
memperoleh penghargaan seperti ini,’’ tandasnya.
Sepenuh Hati
Penghargaan dalam hal pelayanan haji tersebut, menurut
dia, akan terus dipertahankan. Salah satunya dengan
cara peningkatan pelayanan kepada jamaah haji.
Jangan sampai pada penyelenggaraan haji tahun
ini ada jamaah haji Jateng merasa kecewa.
Seluruhnya harus merasa puas
karena kesiapan panitia sudah
benar-benar matang. “Karna
itu saya mengingatkan kepada
seluruh panitia, layani jamaah
haji dengan sepenuh hati dan
secara optimal.’’
Dalam kaitan ini, Farhani
mencontohkan pendampingan
terhadap jamaah haji sejak
pengurusan
paspor.
Sesuai dengan ketentuan,
pengurusan
paspor
mestinya
menjadi
tanggung jawab tiap
jamaah
haji.
Tetapi
demi kelancaran proses
pengurusan
dokumen
haji,
para
petugas
di lapangan bersama
Kemenag Kabupaten/Kota
tetap mendampingi jamaah

haji dalam mengurus paspor. ‘’Sebab, masyarakat ngertinya
itu semua, termasuk mengurus paspor, tanggung jawab
Kemenag. Padahal, paspor tanggung jawab tiap jamaah
haji,’’ tuturnya.
Terkait dengan manasik haji, jelas dia, Kemenag tetap
memberikan pelayanan itu. Instansinya telah berkoordinasi
dengan penyelenggara manasik haji, baik Kelombok
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun ormas. Dengan
demikian, penyelenggaraan manasik haji tidak tumpang
tindih.
Sementara itu Kabid Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng Drs H Sholikhin
MM menjelaskan, kelompok terbang (Kloter) jamaah
haji Jateng tahun ini terbanyak se Tanah Air, yakni
sebanyak 95 kloter. Tiap kloter terdiri atas 360 orang,
termasuk di dalamnya para petugas haji dan tim
kesehatan haji.
Sesuai dengan keputusan Kemenag Pusat,
pada tahun 2018 Jateng mendapat kuota jamaah
haji sebanyak 30.471 orang. Pemberangkatan
seluruh tamu Allah Swt tersebut akan dibarengkan
dengan jamaah haji asal DIY sebanyak 3.112
orang, melalui Embarkasi Adisumarmo Solo.
Berdasarkan jadwal, jamaah kloter
pertama akan masuk Asrama Haji Donohudan
Boyolali pada tanggal 16 Juli 2018. Setelah
cukup istirahat, mereka akan terbang
atau diberangkatkan melalui Bandara Adi
Sumarmo Solo pada tanggal 17 Juli 2018.
‘’Setelah jadwal resmi pemberangkatan
kloter haji ini keluar, kami berharap
kepada seluruh jamaah haji Jateng untuk
mempersiapkan diri dengan baik. Jaga
kesehatan, siapkan perbekalan jauhjauh hari sebelumnya. Persiapan haji
jangan sampai mendadak,’’ tuturnya.
Menurut
Sholikhin,
pemberangkatan
jamaah
haji
asal Jateng dibagi menjadi dua
gelombang,
dengan
masa
pemberangkatan dan pemulangan
selama dua bulan. Dengan
demikian, kloter terakhir akan
kembali ke Tanah Air pada
tanggal 26 September 2018.
(Mohammad Saronji)
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Bidang URAIS

Dakwah di Era Digital
(Memaknai pesan Menteri Agama)

A

da yang menarik dan unik saat Menteri Agama (Menag) menyampaikan pengarahan
pada Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Hotel
MG Setos beberapa bulan yang lalu, tidak biasanya Menag Lukman Hakim Saefuddin
melempar pertanyaan ke peserta Raker. Pada event ini Menag melempar pertanyaan
kepada kurang lebih 500 peserta Raker yang terdiri dari pejabat eselon IV, III dan Pejabat
fungsional di lingkungan Kementerian Agama se-Jawa Tengah, tentang adakah yang
mengenal nama Dilan dan Milea. Sebuah nama rekaan atau fiktif yang menjadi lakon
utama novel Dilan dia adalah Dilanku tahun 1990 yang ditulis oleh seorang
Pidi Baiq asal Bandung. Tentu semua peserta terhenyak dan terbengong
dengan dua nama itu. Karena hampir seluruh peserta tidak mengenali
nama itu, sedikit yang mengaku tahu dan mengenalnya, hanya yang
kebetulan jadi warganet saja yang familiar dengan nama itu.
Menag sengaja tidak menelisik tentang seberapa jauh
mereka mengenal nama itu. Menag hanya ingin melihat
fenomena yang ada di lingkungan pejabat Kemenag bahwa
ternyata mereka banyak yang tidak tahu. Padahal, lanjut pak
Menteri, nama Dilan dan Milea saat ini menjadi idola anak anak
muda. Ini artinya bahwa antara orang tua dan generasi muda
kita hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda, dalam sekat,
kotak dan rumah yang berbeda pula.
Di era digital ini anak anak muda sudah melesat jauh
melempaui generasi tuanya. sementara generasi tuanya
terseok seok ketinggalan zaman yang semakin jauh
dengan lompatan lompatan inovasi yang semuanya serba
digital. Saat ini hampir semua lini kehidupan tidak ada yang
luput dari sentuhan digital.
Menag memuqoddimahi pengarahan Raker ini dengan pertanyaan
seperti itu sesungguhnya ingin memberi ilustrasi konkret bahwa hidup di
era sekarang (baca : Jaman now) harus melek IT. Kalau pejabat Kemenag
yang mengemban tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang
Agama, tidak tanggap dan tidak menyesuaikan diri dengan era seperti ini, maka
sudah pasti akan ketinggalan di banyak hal.
Dalam bidang dakwah misalnya, inovasi yang tiada henti, profesionalitas,
serta metodologi penyampaian dakwah harus terus diupdate, Konten/materi
dakwah mungkin tetap dipertahankan, tapi cara menawarkan, cara menyajikan,
atau cara menghidangkan, serta metodologinya harus diframing ulang agar
sasaran dakwah bisa masuk dan mengenai sasaran dakwah dengan baik.
Dakwah di era serba digital ini butuh kemampuan lebih, perlu energy khusus,
dan keterampilan di bidang IT.
Tidak mudah memang, mendorong pejabat Kemenag yang seharihari sudah suntuk dengan tugas utama di bidang pelayanan umat dan
agama, untuk sedikit meluangkan waktunya berdakwah di dunia maya
seperti internet. Sebenarnya banyak keuntungan dakwah melalui media
social dan atau internet, sebagian diantaranya :
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1) Dakwah melalui media on-line, internet,
maupun medsos, tidak terbatas oleh
waktu dan ruang, kapan saja kita
menguntai kalimat dakwah, tanpa
terganggu oleh waktu, dan ruang serta
dapat dilakukan sepanjang hari. Materi
dakwahpun dapat diakses melalui media
yang sama maupun sumber rujukan
lainnya baik berupa kitab klasik maupun
kitab-kitab kontemporer,

cara dan teknik yang bagus, cantik, dan
memikat. sebab di internet ini pula beragam
konten kemaksiatan terus membanjiri.
Bahkan kalau diprosentase jumlahnya bisa
lebih banyak dari konten dakwah dan ajakan
menuju kebaikan. Jika tampilan dakwah itu
tidak menggugah rasa ingin tahu, serta tidak
memikat, maka orang akan segera menutup
laman dakwah tersebut, dan beralih ke situs
lain yang lebih “menggoda”

2) Wilayah coverage-nya sangat luas.
Materi dakwah yang diunggah di internet
dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan
orang di seluruh jagad raya ini. Materi
dakwah yang kita luncurkan tidak
berbatas kota atau negara maupun
benua, semua wilayah yang terjangkau
oleh jaringan internet bisa dengan
mudah mengakses. Tidak berbatas
usia, baik yang muda maupun yang tua
semua bisa mengakses.

Meski didapati banyak kelebihan dalam
berdakwah melalui media sosial/internet,
tetapi ditemukan juga beberapa kelemahan.
Diantaranya adalah :

3) Penyebaran yang cukup pesat dan cepat
Media Internet saat ini menjadi media
penyebar dakwah yang paling cepat
dan pesat, Hanya dalam hitungan menit
bahkan detik, informasi dakwah yang
kita tulis, video dakwah yang kita unggah
sudah bisa tersebar kemana-mana,
menjelajah seluruh pelosok negeri. Detik
ini diunggah, sedetik kemudian sudah
bisa diakses pengguna internet.
4) Keragaman cara menghidangkan Materi
Dakwah.
Ragam bentuk dakwah melalui internet
sangat bervariasi, mulai dari unggahan
ceramah yang ditampilkan dalam You
Tube, seperti yang dilakukan oleh Ustadz
Abdus Shomad, Ustadz Adi Hidayat,
KH. Anwar Zahid, maupun muballighmuballigh lainnya, serta dalam bentuk
tulisan lainnya, melalui media twitter,
Instagram dll.
Dakwah dalam media Internet tentu tidak
bisa dibuat serampangan dan main main,
harus dikemas dan disuguhkan dengan

1. Tidak semua elemen dai/muballigh
melek IT, baik cara menulis, teknik
menyampaikannya,
maupun
mengunggahnya di dunia maya
2. Belum semua mad’u (objek dakwah)
mampu mengakses konten dakwah
di internet, utamanya jika diingat
bahwa objek dakwah sebarannya jauh
lebih banyak di desa desa, meskipun
pengguna android sudah mewabah
dimana mana.
Meskipun dakwah dengan IT/digital
ini penting dan perlu di era sekarang,
tetapi rasanya tidak bijak kalau kemudian
meninggalkan dakwah bil-lisan (dakwah
konvensional, baik berupa ceramah umum
maupun kegiatan tatap muka melalui majelis
majelis taklim), serta dakwah bil-hal,
semua sesuai dengan maqomnya. Semua
ada tempat dan kapasitasnya masingmasing. Sebab sangat jarang menemukan
orang yang mahir berceramah sekaligus
punya kemampuan menulis dengan baik.
Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak.
Mari kita berkontribusi sesuai dengan
keahlian dan talenta kita masing masing.
Tidak perlu memaksakan diri dalam
wilayah yang bukan habitat kita. Semoga
bermanfaat.
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Bidang PENAIS ZAWA

GAJI PNS DISISIHKAN/
DIBAYARKAN UNTUK ZAKAT?

B

eberapa waktu yang lalu media massa menyoroti
Kementerian Agama yang tengah membahas aturan
mengenai pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil
(PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin juga mengatakan bahwa
pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen sebagai
zakat, bukan paksaan dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan
untuk mengoptimalisasikan potensi zakat Indonesia yang
sangat besar. Bagi PNS yang keberatan dengan adanya
potongan tersebut, dapat mengajukan atau menyampaikan
permohonannya kepada kementerian masing-masing. Jika
rencana tersebut berjalan dengan baik, maka diperkirakan
potensi zakat dari PNS muslim bisa mencapai Rp 10 triliun
per tahun. Rencana pemotongan gaji PNS muslim sebesar
2,5 persen untuk zakat penghasilan bergulir awal Februari ini.
Program ini sebenarnya bukan hal baru karena rencana
pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat ini merupakan
kelanjutan dari Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang
optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/
lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS). Seluruh PNS muslim yang
dianggap telah bisa berzakat, gajinya
dipotong tiap bulan dan masuk ke Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) dan lalu
diserahkan ke BAZNAS. Namun
di tempat lain seperti
BUMN memiliki
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mekanisme berbeda, yaitu dikelola sendiri dan disalurkan
untuk pegawai yang golongannya rendah. Berawal dari
permasalahan yang ada, maka aturan pemotongan gaji PNS
2,5 persen untuk zakat ini sedang digodok dalam bentuk
Peraturan Presiden (Perpres), maka diharapkan dapat
semakin kuat dalam hal petunjuk dan pelaksanaannya lebih
spesifik, optimal, efektif dan kuat. Sehingga melalui Prespres
tersebut nantinya akan memudahkan ASN (Aparatur Sipil
Negara), juga bagi pengumpulan zakat, selain optimalisasi
zakat melalui kementerian/lembaga.
Namun demikian, kita masih bertanya-tanya apakah
bentuk dari aturan pemotongan gaji PNS untuk zakat berbentuk
Perpres atau Keppres. Karena pertimbangan dari segi hukum
juga harus didengar. Diperlukan koordinasi intensif dengan
lembaga-lembaga lain, seperti Kemenkumham dan lembaga
terkait lainnya. Kementerian Agama juga ingin mendengar
masukan dari tokoh-tokoh ormas, karena berkaitan dengan
hukum Islam. Nantinya, pengelolaan zakat dari PNS tidak jauh
berbeda dari praktik yang ada saat ini. Namun, yang pasti
lebih baik karena lebih transparan dan akuntabel.
Kementerian Agama bersama BAZNAS masih
membahas aturan dari sisi subtansi.
Menteri
Agama

Lukman Hakim Saifuddin juga sempat menyampaikan
Perpres tersebut dalam rapat terbatas di Istana dengan
Presiden Jokowi.
Mekanisme Pemotongan Zakat
Aturan yang tertuang dalam Perpres ini masih dalam
tahap pembahasan. Sehingga belum bisa dipastikan PNS
dari golongan apa yang gajinya akan dipotong. Begitu pula
mengenai apakah gaji pokok atau gaji pokok ditambah
tunjangan yang dihitung. Sebab saat ini gaji ASN terus
mengalami perubahan, salah satunya munculnya remunerasi.
Yang diutamakan bukanlah golongan tetapi yang
memenuhi syarat dengan hitungan zakat. Zakat profesi PNS
tetap disesuaikan hukum Islam, yaitu bila mencapai haul
(terkumpul satu tahun) dan nisab (memenuhi batas) hitungan
85 gram emas. Misalnya emas Rp 600 ribu, dikali 85 maka
hasilnya sekitar Rp 51 juta. Kemudian dibagi 12 (1 tahun),
hasilnya Rp 4.250.000 juta. Sehingga, ketika sudah ketemu
formulasi Rp 4,250 juta, siapapun PNS yang memenuhi
pendapatan 4 juta itu dikenakan zakat,” kata dia. Dengan
adanya zakat 2,5 persen dari Rp 4,2 juta- Rp 4,5 juta, maka
gaji yang dipotong adalah Rp 112 ribu per bulan. Jadi 112 ribu
dipotong untuk tiap bulan, termasuk kecil. Kalau akumulasi 1
tahun mencapai Rp 1,6 juta. Karena jika mengeluarkan Rp
1,6 juta setahun sekaligus terasa berat berat. Kementerian
Agama telah berusaha memberi kemudahan dalam zakat
profesi, memberikan ketenangan bagi PNS karena sudah

tidak ada beban lagi mekanisme berzakat.
Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS Irfan Syauqi Beik
memaparkan, Inpres Nomor 3 Tahun 2014 kurang efektif
dalam pengumpulan zakat, sehingga diperluas menjadi
Perpres. Perpres dinilai memiliki daya ikat lebih kuat. Proses
pembahasan Kepres masih berlangsung. Karena Perpres,
maka yang mengusung adalah Kementerian Agama karena
memang bolanya di pemerintah. Irfan mengatakan, pasti ada
pro kontra dalam aturan pemotongan gaji PNS 2,5 persen
untuk zakat. Namun, pemotongan gaji untuk zakat sudah
berlangsung di beberapa kementerian/lembaga setelah
adanya Inpres. Misalnya BUMN potongan langsung, BRI,
PLN, memang awalnya ada riak-riak, tapi setelah edukasi,
semua bisa menerima dan menjadi muzakki (orang yang
wajib mengeluarkan zakat).
Zakat adalah kewajiban bagi golongan warga yang mampu.
Zakat juga termasuk ibadah yang bila tidak dilaksanakan, ada
pihak yang dirugikan yaitu mustahik (orang yang berhak
menerima zakat). Bila harta sudah mencapai nisab-nya wajib
ditunaikan. Karena itu merupakan kewajiban, maka ada tata
caranya. Selama ini banyak orang menganggap enteng zakat.
Pertanyaannya adalah sudah benarkah penyaluran zakat kita?
Persoalan ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang
perlu diluruskan di masyarakat.
(Yusuf Muhammad – Penaiszawa)
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Bidang PENAIS ZAWA

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ)
SEBAGAI MEDIA SYIAR DAKWAH
UMAT ISLAM

I.

SEJARAH MTQ

M

usabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) telah ada di Indonesia
sejak tahun 1940-an sejak berdirinya Jami›iyyatul
Qurro wal Huffadz yang didirikan oleh Nahdlatul
Ulama, Ormas terbesar di Indonesia.
Sejak tahun 1968, saat Menteri Agama dijabat K.H.
Muhammad Dahlan (salah seorang ketua Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama) MTQ dilembagakan secara nasional.
MTQ pertama diselenggarakan di Makassar pada
bulan Ramadhan tahun 1968. Kala itu hanya melembagakan
Tilawah Dewasa saja dan melahirkan Qari Ahmad Syahid dari
Jawa Barat dan Muhammadong dari Sulawesi Selatan. MTQ
kedua diselenggarakan di Banjarmasin tahun 1969. Tahun
1970 MTQ ketiga diselenggarakan di Jakarta dengan acara
yang sangat meriah. MTQ kini sudah berlangsung 26 kali.
Medan akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke 27. Kini,
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tidak hanya lagu yang dilombakan, juga termasuk cerdas
cermat, pidato, kaligrafi, dan lain sebagainya.
MTQ juga diselenggarakan antar dan di dalam instansi
tertentu. Seperti MTQ Wartawan, MTQ Pertamina, MTQ
Telkom, MTQ Jasa Marga, MTQ Perguruan Tinggi dan
masih banyak lagi instansi pemerintah maupun swasta yang
menyelenggarakannya. Hal ini membawa dampak positif dan
signifikan terhadap syiar agama Islam di masyarakat melalui
MTQ.
Lagu-lagu tilawah antara lain Bayati, Syika, Nahwand,
Rost, Jiharka, dan lain sebagainya. Qari-qari terkenal asal
Indonesia antara lain: K.H. Aziz Muslim, K.H. Bashori Alwi,
Hj. Rofiqoh darto Wahab, Hj. Nursiah Ismail, Hj. Aminah,
Hj. Maria Ulfah, Muammar Z.A., Muhammadong, Muhammad
Ali, H. Wan Muhammad Ridwan Al-Jufrie’, Mu’min Ainul
Mubarak dan lain sebagainya.

II.

TEMPAT PENYELENGGARAAN MTQ NASIONAL
Tempat Penyelenggaraannya MTQ Nasional :

1. 1968: Ujung Pandang, Sulawesi Selatan

15. 1988: Bandar Lampung, Lampung

2. 1969: Bandung, Jawa Barat

16. 1991: Yogyakarta, Yogyakarta

3. 1970: Banjarmasin, Kalimantan Selatan

17. 1994: Pekanbaru, Riau

4. 1971: Medan, Sumatera Utara

18. 1997: Jambi, Jambi

5. 1972: Jakarta, DKI Jakarta

19. 2000: Palu, Sulawesi Tengah

6. 1973: Mataram, Nusa Tenggara Barat

20. 2003: Palangkaraya, Kalimantan Tengah

7. 1974: Surabaya, Jawa Timur

21. 2006: Kendari, Sulawesi Tenggara

8. 1975: Palembang, Sumatera Selatan

22. 2008: Serang, Banten

9. 1976: Samarinda, Kalimantan Timur

23. 2010: Bengkulu, Bengkulu

10. 1977: Manado, Sulawesi Utara

24. 2012: Ambon, Maluku

11. 1979: Semarang, Jawa Tengah

25. 2014: Batam, Kepulauan Riau

12. 1981: Banda Aceh, Aceh

26. 2016: Mataram, Nusa Tenggara Barat

13. 1983: Padang, Sumatera Barat

27. 2018: Medan, Sumatera Utara

14. 1985: Pontianak, Kalimantan Barat

III. KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
MTQ/STQ
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 463
Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 bahwa Provinsi Sumatera
Utara ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan MTQ
Nasional XXVII Tahun 2018, insya Allah akan dilaksanakan
bulan September 2018 dimana kegiatan akan dipusatkan di
Kota Medan Sumatera Utara.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan
bahwa Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Seleksi
Tilawatil Quran (STQ) adalah tradisi baik yang diwariskan para
pendahulu. Karenanya, Pemerintah akan terus menggelar STQ
dan MTQ. Hal ini ditegaskan menanggapi beredarnya informasi
bahwa STQ Nasional di Kaltara tahun kemarin menjadi kali
terakhir. Menag mengklarifikasi sekaligus menegaskan
bahwa Pemerintah akan terus menyelenggarakan STQ juga
MTQ yang sudah ada sejak puluhan tahun, mulai dari tingkat
desa sampai tingkat nasional,”
MTQ/ STQ menjadi ajang mempersiapkan para qori-qoriah,
hafidz-hafidzah, mufassir-mufassirah, kaligrafer, dan cabang
yang dilombakan lainnya yang akan menjadi wakil bangsa
dalam MTQ internasional. Selain bacaan dan hafalan, MTQ
juga melombakan pemahaman atas kandungan Al Quran.
Kementerian Agama sebagai pelaksana program
pemerintah tentang keagamaan mengharapkan MTQ juga
menjadi sarana umat Islam mendalami kitab sucinya dengan

baik sehingga terhindar dari tindakan ekstrem yang merugikan
bangsa dan masyarakat serta ikut memajukan tingkat
perekonomian daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan
untuk mempromosikan produk-produk lokal dan peningkatan
pembangunan yang ada, karena penyelenggaraan MTQ
Nasional dihadiri oleh kafilah seluruh provinsi di Indonesia.
IV. CABANG YANG DILOMBAKAN DALAM MTQ NASIONAL
XXVII/2018 DI MEDAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V.

Tilawah Al Qur’an;
Hifzh Al Qur’an;
Tafsir Al Qur’an;
Fahm Al Qur’an;
Syarh Al Qur’an;
Khath Al Qur’an;
Maqalah Al Qur’an (MMQ).

SISTEM PENDAFTARAN E-MTQ

Tuntutan keterbukaan atau transparan menjadi sesuatu
yang wajib dan tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ini, selain sudah
menjadi komitmen kebijakan pimpinan Kementerian Agama
yang dituangkan dalam aplikasi resmi bernama elektronik MTQ
(e-MTQ). Lalu kapan hasil-hasil MTQ yang tersebar dalam
sejumlah cabang MTQ tersebut diumumkan ke publik melalui
aplikasi ini ? Panitia memiliki standar tersendiri menyangkut
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hak dan kewajiban peserta. Hasil lomba ditampilkan di setiap
venue/majelis setelah Ketua Majelis mengesahkan nilai hasil
lomba, lalu ditampilkan dalam layar (screen) yang tersedia di
setiap venue/majelis lomba dan dapat dilihat publik.
Rekapitulasi nilai-nilai dari setiap peserta masing-masing
golongan cabang MTQ setelah Ketua Dewan Hakim secara
resmi mengumumkannya kepada publik di arena utama
MTQ, baru dimasukkan (upload) ke aplikasi e-MTQ. Karena
otoritas nilai tersebut bukan pada panitia tapi ada di Dewan
Hakim. ketika sudah ditampilkan (rekapitulasi nilai atau hasil
lomba) maka sudah menjadi hak publik. Dan bagi pihak-pihak
yang berpartisipasi mempublish hasil lomba tersebut kepada
publik melalui aplikasi yang ada selain e-MTQ. Itulah salah
satu tujuan MTQ ini juga, yaitu memberi akses kepada publik
untuk mengambil peran.
Kementerian Agama sangat mengharapkan MTQN ke-27
ini semakin berkualitas dalam semua aspeknya. Terlebih,
penyelenggaraan MTQN ini sudah diawali dengan baik.
Tahun ini, untuk ketiga kalinya sistem pendaftaran dilakukan
secara online berbasis pada aplikasi e-MTQ sehingga lebih
terbuka dan transparan. Untuk itu, agar tahapan-tahapan
selanjutnya bisa dikawal dengan baik kualitasnya, baik pada
tahap pelaksanaan, perhakiman, serta transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraannya.
VI. PEMBINAAN PESERTA

waktu dan tempat secara pasti.
Diharapkan nantinya Kafilah Jawa Tengah dapat mengikuti
seluruh cabang yang dilombakan, mengingat potensi dan
kekuatan yang ada cukup menjanjikan untuk menjadi yang
terbaik, pada gelaran MTQ Nasional XXVI/2016 di Provinsi
NTB, Jawa Tengah menduduki rangking 5. Untuk itu pada
pelaksanaan MTQ Nasional mendatang bisa naik rangkingnya
menjadi lebih baik lagi. Untuk menuju pada target dan tujuan
yang diharapkan, dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk
mewujudkannya. Kemampuan para pelatih yang profesional,
peningkatan kemampuan calon peserta dan perhatian
pemerintah untuk selalu memberikan dukungan moral dan
spiritual adalah sebuah keniscayaan.
VIII. KENDALA
1. Kurangnya kegiatan pelatihan dan pembinaan peserta
MTQ dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang ada;
2. Minimnya bibit-bibit peserta yang memenuhi standar
kualifikasi nasional;
3. Persyaratan peserta yang tidak lengkap;
4. Perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap para kader
yang ada di daerahnya;
5. Eksodus peserta ke daerah lain karena potensinya tidak
terakomodir di daerahnya;

Tahapan seleksi calon kafilah Jawa Tengah akan
dilaksanakan secara intensif, terencana dan terprogram.
Diharapkan peserta yang hadir merupakan peserta terpilih
yang diambil dari hasil terbaik pada penyelenggaraan
MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Untuk itu,
diperlukan kesiapan yang cukup guna mencari duta-duta
calon juara yang nantinya akan berlomba pada MTQ Nasional
XXVII/2018 di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

6. Komitmen semua pihak untuk memperbaiki prestasi
masih setengah-setengah.

Penyusunan jadwal pelatihan, disiplin berlatih, usaha dan
do’a serta kegiatan positif lainnya sangat diperlukan agar
hasilnya menjadi lebih sempurna baik secara mental dan
materi lomba dapat dimaksimalkan.

2. Memperbanyak kegiatan pembinaan-pembinaan ke daerah
dalam bentuk Safari Tilawatil Qur’an sebagai media syiar
dakwah serta menggali bibit-bibit yang kemungkinan
besar tidak melalui jalur MTQ baik di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota atau bahkan tingkat Kecamatan;

VII. TARGET DAN TUJUAN

3. Pendataan kelengkapan administrasi pendaftaran peserta
yang dimungkinkan mengalami permasalahan karena
sistem pendaftaran MTQ menggunakan aplikasi e-MTQ
yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP
atau KK sesuai edaran Sekretaris Umum LPTQ Tingkat
Nasional Nomor : ST/11/XI/2017 tanggal 27 November
2017 Hal Ketentuan Pokok MTQ Nasional XXVII/2018,
disampaikan bahwa Surat Keterangan Domisili dari
pimpinan daerah sudah tidak termasuk persyaratan.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXVII Tahun 2018 yang akan
berlangsung di Provinsi Sumatera Utara. Kemenko PMK melalui
Kedeputian Pendidikan dan Agama, telah menyelenggarakan
Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan MTQ Nasional XXVII
2018 beberapa waktu lalu, di ruang rapat lantai.3 Kemenko
PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. Rakor tersebut
dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Persiapan MTQ
Nasional XXVII 2018. Beberapa hasil yang diperoleh dalam
rapat antara lain; Kementerian diharapkan secepatnya
melakukan langkah-langkah strategis dan mendorong kepada
pemerintah daerah Sumatera Utara untuk segera membuat
jadwal kegiatan, selain itu juga harus memastikan mengenai
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IX. HARAPAN
1. Dukungan alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah
daerah guna pelaksanaan dan realisasi target dan tujuan
yang diharapkan semua pihak;

4. Dengan komitmen yang kuat, pembinaan yang berkualitas
dengan didukung alokasi anggaran serta perhatian
pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah, insya
Allah harapan mulia ini akan terwujud, semoga....
(Yusuf Muhammad – Penaiszawa)

Bimas KRISTEN

KITA BISA TERLUKAI TETAPI
JANGAN SAMPAI TERLUKA
Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki karakteristik menonjol,
yaitu terletak pada kemajemukan masyarakatnya. Karakteristik tersebut menjadikan
Indonesia menjadi bangsa yang istimewa, bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya
di dunia. Indonesia saat ini secara de facto terdiri dari 34 provinsi. Provinsi dibagi
menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7024 daerah setingkat kecamatan atau
81626 daerah setingkat desa. Memiliki sekitar 300 kelompok etnis dan secara resmi
mengakui 6 agama yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu serta
aliran kepercayaan lainnya (https://id.wikipedia.org/wiki/ Indonesia). Dalam hal ini
menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang plural dan multietnik.

D

alam mempersatukan masyarakat Indonesia yang
sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif
dan demokratis, bangsa Indonesia sudah menetapkan
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Kita
bersyukur bahwa para pendiri negara kita telah menetapkan
Pancasila sebagai dasar negara kita yang memberikan nilainilai kehidupan dalam berbagai keanekaragaman yang ada.
Demikian juga dengan Undang Undang negara kita yang
mengatur perilaku semua warga supaya tidak terjadinya
tindakan yang diskriminatif terhadap kaum beragama

yang lebih lemah. Sayangnya persatuan
masyarakat Indonesia sering teruji dengan
maraknya berbagai persoalan kerukunan antar
umat beragama ditengah tengah masyarakat
Indonesia. Padahal kerukunan umat beragama
merupakan pilar kerukunan nasional yang harus
dipelihara terus dari waktu ke waktu.
Dalam mewujudkan pembangunan nasional
bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama
menjadi hal yang sangat penting karena tampa ada
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kerukunan maka pembangunan tidak akan terlaksana
dan terwujud. Melihat sangat pentingnya peran
kerukunan umat beragama, Kementerian Agama
menjadikan kerukunan antar umat beragama sebagai
tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia
yang diarahkan dalam tiga bentuk yaitu :
a.
Kerukunan intern umat beragama.
b.
Keukunan antar umat beragama.
c.
Kerukunan antar umat beragama
dengan pemerintah.

Surabaya. Tetapi juga membuat dukacita yang mendalam
bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristiani. Sangat
beralasan jika kita sebagai umat Kristen sedih, mungkin juga
marah. Karena kembali kita sebagai umat Kristen menjadi
sasaran bom. Terlepas apa motif dari mengeboman itu,
jelas membuat duka yang mendalam bagi kita sebagai umat
Kristen.
Walau demikian kita sebagai umat Kristen jangan sampai
terluka walau terlukai, seperti apa yang telah difirmankan
Allah dalam kitab.

Firman Allah ini mengingatkan
Terwujudnya kerukunan umat beragama
kita
bahwa
membangun
yang dicanangkan oleh Kementerian
Imamat 19:18
kerukunan itu bukan menuntut
Agama Republik Indonesia harus
dari oranglain lebih dahulu,
sepenuh kita dukung dan kita
“ Janganlah engkau menuntut
tetapi terlebih dahulu dari
taati. Sebagai warga negara
balas, dan janganlah menaruh
dalam diri kita sendiri.
yang baik maka orang Kristen
dendam terhadap orang-orang
Dalam
begitu banyak
wajib mentaati aturan-aturan
sebangsamu, melainkan kasihilah
hubungan
dan keadaan
yang telah dibuat di negara kita,
sesamamu manusia seperti
dalam
kehidupan
sebagai
termasuk di dalamnya adalah
dirimu sendiri: Akulah
Tuhan.
“
warna negara Indonesia, kita
aturan yang berkaitan dengan
harus menyadari bahwa kita
toleransi antar umat beragama dan
hidup dengan perbedaan, namun
prinsip-prinsip kehidupan bersama.
sebagai pengikut Kristus kita
Mengapa kita harus mentaati itu?
Karena itu sama dengan kita mentaati hendaknya hidup damai bersama orang lain apapun agama
Tuhan sebab Firman Tuhan mengajar mereka dan kepercayaannya.
kita untuk tunduk pada pemerintah.
Betapa pun sulitnya hidup didalam perbedaan dan menjadi
tantangan terbesar kita, perintah Tuhan tetap untuk saling
mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita.
Roma 13:1-2 – (1)

Marilah kita sebagai umat Kristen menyiapkan diri
kita untuk berperan serta kita dalam kehidupan bangsa
“Tiap-tiap orang harus takluk
kepada pemerintah yang di atasnya,
Indonesia, bukan lagi untuk menangis, meratapi
sebab tidak ada pemerintah, yang
nasib kita tetapi mari kita bersatu, menjadi saksitidak berasal dari Allah; dan pemerintahNya dan mercu suar bagi bangsa Indonesia.
pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
Seperti Bung Karno katakan:” Kita sekarang tida
(2) Sebab itu barangsiapa melawan
berkesempatan
lagi oentoek menangis, kita soedah
pemerintah, ia melawan ketetapan Allah
kenjang
menangis!
Bagi kita sekarang ini boekan
dan siapa yang melakukannya, akan
saatnja oentoek lembek-lembekan. Berabad-abad kita
mendatangkan hukuman atas
soedah lembek sebagai kapoek dan agar-agar. Ra’jat dan
dirinya. “
tanah toempah darah kita itoe membutuhkan otot-otot jang
Dibulan
kerasnja sebagai badja, oerat-oerat jang koeatnja sebagai
Mei
2018
besi, kemaoean jang kerasnja sebagai batoe-item jang
ini,
hampir
tegoeh dan sentausa oentoek menolak serangan-serangan
semua media sedang hangat hangatnya
dari moesoeh, dan djika perlu bagi mentjapai toedjoean
memberitakan topik Toleransi Beragama di
berani terdjoen didasarnja samoedra ”.
Indonesia. Dan tentunya masih segar dalam
Bagi Hamba hamba Tuhan, tetaplah terus menerus
ingatan kita peristiwa serangan bom pada hari
Minggu tanggal 13 Mei 2018 terhadap 3 (tiga) menyampaikan dalam setiap kesempatan, baik itu dalam
Gereja yaitu di Surabaya (Jawa Timur) Gereja Persekutuan, ibadah, dan ceramah untuk menafaskan kepada
Kristen Indonesia diponegoro, GPPS Arjuna, Gereja keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika.
JBU
Santa Maria Tak Bercela.
Peristiwa ini tentunya bukan saja membuat kaget
bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi masyarakat
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( Oleh: Suryo Widodo, S.Th )

Bimas KATOLIK

PENDIDIKAN PERSAUDARAAN DAN
PENGEMBANGAN KARAKTER
Paulinus Sulardi

S

etiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional . Tanggal
tersebut dipilih bertepatan dengan peristiwa lahirnya Ki hajar Dewantarayang dijadikan
Bapak Pendidikan Nasional. Beliu memperjuangkan bertumbuhnya kemerdekaan sejati
manusia melalui pendidikan ketika bangsa kita msih dijajah oleh Belanda. Perjuangannya masih
sangat relevan kita untuk kita teruskan pada saat ini.

Pentingnya perjuangan ini menjadi ajakan bagi kita untuk
bersikap dalam pengelolaan pendidikan , mengantar anak-anak
dalam pendidikan persaudaraan dan untuk pengembangan
karakter melalui pendampingan yang baik olehorang tua
dan penyelenggara sekolah. Beberapa hal berkaitan dengan
praksis pendidikan kiranya dapat kita cermati, misalnya
kebijakan Pemerintah, penetapan kurikulum, kebijakan ujian
nasional, zonasi penerimaan siswa baru, dan lain-lain. Hal lin
yang sekarang ini sedang dialami oleh anak-anak dan orang
tuan bahkan juga sekolah, adalah gawe besar ujian nasional.
Kita bisa merasakan bagaiman anak-anak sekolah sering
mengalami kecemasan menjelang Ujian Akhir Nasional.
Orang tua dan sekolah ikut cemas dalam mengupayakan
hasil yang baik bagi peserta didik Kita sadar dan tau bahwa
angka hasil ujian akhir belum mampu mencerminkan seluruh
kemampuan dan pikiran , namun perhatian anak, orang tuan
dan sekolah sering tercurah kesana. Kita tahu dan sadar
bahwa anak-anak memang perlu dikembangkan bukan
hanya kemampuan intelektualnya saja, namun juga karakter
kepribadiannya. Bagaimana pendampingan karakter anak
ini diupayakan?? Kita menyadari bahwa pendidikan sebagai
proses pembentukan pribadi yang utuh dan dewasa secara
manusiawi. Ketika terlibat dalam proses pembentukan pribadi
yang utuh orang tua dan lembaga pendidikan menghadirkan
perannya. Yang harus kita catat bahwa pendidik utama
dan pertema adalah orang tua dan keluarga. “Orang tua
mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk
sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik,
sosial dan cultural, mapun moral dan religus” Karena itu
orang tua dan seluruh anggota keluarga memilikiperan penting
dalam pendampingan dan pendidikan anak-anak, termasuk
dalam hal agama/iman, kemanusiaan dan kebudayaan.
Kendati demikian tetapperlukita catat bahwa keberadaan dan
penyelenggaraan sekolah dan pendidikan ini sifatnya lebih
merupakan bantuan bagi orang tuadan keluarga.
Mengupayakan pendidikan karakter selaluberkaitan
dengan menumbuh kembangkan tata nilai dalam diri
anak. Proses pertumbuhan ini bukan instan tetapi perlu
waktu panjang. Makan harus dilakukan bukan hanya
melaluilembaga pendidikan formal atau sekolah, tetapi juga
keluarga, lingkungan dan masyarakat. Kita meyakini bahwa
nilai-nilai kasih pesaudaraan misalnya berperan penting

dalam pembentukan karakter anak-anak bangsa. Apalagi
dalam situasi sekarang ini, kebhinekaan dan persaudaraan
antar sesamawarga bangsa dikoyak oleh sikapintoleran dan
ingin menyingkirkan mereka yang berbeda. Pendidikan dalam
bingkai kasih dan persaudaraan perlu terus dihidupkan dan
dicairkan perwujudannya melalui proses pembelajaran dan
suasana sehari- hari di sekolah. Kerjasama orang tua dengan
tokoh masyarakat, pemuka agama lain melalui Srawung
hidup bersama, hidup bertetanggadengan lingkungan
sekitar dimana sekolah berada, perlu dicari dan ditemukan
perwujudannya. Dalam Pendidikan karakter ini peran guru
dan tenaga kependidikan dan semua komponen sekolah
sangat penting. Keteladanan guru dan tenaga kependidikan
bisa menjadi model yang baik untuk menumbuhkan karakter
anak. Saat mengajar dikelas guru tidak hanya memikirkan
materi yang akan disampaiakan tetapi perlu membangun
relasi baik dengan anak.
Kiranya dengan memperhatikan berbagai perkembangan
dan tuntutan kebutuhan masyarakat kita, sudah waktunya kita
melakukan berbagai pembenahan dalam penyelenggaraan
pendidikan. Agar penyelenggaraan berdaya ubah, perlulah
bekerjasama dengan banyak pihak, bersinergi dan
bekerjasama mewujudkan penampilan yang peduli pada
generasi muda.

Apakah panggilan hatiku akan
kubiarkan saja……….???

Aku pasti biasa menjadi teman mereka untuk
semakin mengenal mereka
Edisi II/Tahun IV/April - Juni 2018
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Bimas HINDU

Pembimas Hindu Bersama Direktur Urusan dan Ketua PHDI Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

OPTIMALISASI

PELAYANAN UMAT

B

imas Hindu. Menghadapi tuntutan era
kekinian yang disebut zaman Now,
penguatan internal dan eksternal
sangatlah menjadi perhatian strategis. Penguatan
kerjasama bisa terjalin apabila semua elemen
masyarakat (Tokoh Agama, tokoh Masyarakat
lembaga-lembaga agama dan keagamaan) dapat
bersinergi dengan baik. Bimbingan Masyarakat
Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah bersama Lembaga Agama
dan Keagamaan Hindu menyusun program
sebagai bentuk dari implementasi
kerja nyata. Program yang disusun
untuk mengevaluasi sejauah mana
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menyentuh kegiatan yang sudah dilaksanakan
Bimas Hindu kepada lembaga agama dan
lembaga keagamaan Hindu, mengetahuai
kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan fasilitas
keagamaan, Pengembangan Pemberdayaan dan
Kerukunan Umat Beragama. Sasaran yang ingin
dicapai diantaranya, mendapatkan gambaran
tentang hal-hal yang dapat memperkuat kerjasama
antar lembaga agama dan lembaga keagamaan.
Selain itu adanya kemungkinan penindaklanjutan
aspirasi atau usulan dari lembaga agama dan
lembaga keagamaan yang ditujukan kepada
pemerintah. Termasuk sinkronisasi program antar
lembaga agama dan lembaga keagamaan sebagai

optimalisasi pelayanan umat. Kebersamaan dan sinergi
dalam membangun Hindu Jawa Tengah harus kuat dengan
keterbukaan serta saling percaya, sehingga semua umat
saling memiliki.
Singkronisasi program antara Bimas Hindu dan Lembaga
Agama dan Keagamaan adalah bentuk dari sinergi yang
baik, selama ini program yang dilaksanakan oleh Bimas
hindu mendapat respon dan dukungan oleh lembaga agama
dan lembaga keagaaman Hindu yang ada di Jawa Tengah,
selama ini program yang dilaksankan oleh lembaga agama
dan Lembaga keagamaan Hindu Bimas Hindu ada ditengahtengah umat. Sehingga sinkron antara Bimas Hindu dan
Lembaga Agama dan Keagamaan keberadaan kegiatan
bersama ini sebagai bentuk pengelolaan kerukunan intern
umat beragama dan Antar umat beragama.
Faktor terpenting dalam menjalin sinergi adalah
menciptakan kerukunan serta perdamaian antar umat
beragama, menghormati dan menghargai kemanusiaan,
serta melakukan hubungan harmonis dengan semua makhluk
Tuhan, meskipun berbeda etnik dan latar belakangnya. Di
Jawa Tengah Umat Hindu masih banyak yang mengedepankan
Kearifan lokal yang juga disebut dengan local knowledge atau
seperangkat pengetahuan yang bisa terdiri dari nilai-nilai
agama, budaya, peradaban, dan mitologi yang berkembang
dan hidup. Dalam masyarakat sampai sekarang Pengelolan
Kerukunan umat dapat terbangun dengan peran lembaga
agama dan lembaga keagamaan yang selalu berperan aktif
dalam membina umat di daerah. Demikian halnya pelayanan
yang disampaikan Bimas Hindu dengan mengedepankan nilainilai budaya yang dimiliki umat Hindu Jawa Tengah. Selain
pengelolaan kerukunan Intern juga Bimas Hindu dan lembaga
agama mengajak umat Hindu untuk menjaga toleransi antar
umat beragama mengedepankan rasa kebangsaan sehingga
dapat terbangun kerjasama yang baik dengan semua elemen
masyarakat serta membangun komunikasi yang baik dengan
lembaga agama yang lain. Harapan kedepan kita semua
harus menjadi agen kerukunan, kunci dalam membangun
kerukunan adalah dengan tiga pilar yaitu Toleransi, Kerjasama
dan Dialog. Dengan toleransi tinggi maka kita akan hidup
damai, dilanjutkan dengan kerjasama yang baik maka semua
akan menjadi ringan dan yang terakhir dialog yang aktif maka
keterbukaan dan informasi dapat diterima dengan baik.
Selain memberikan pelayanan keumatan Untuk
memperkuat semangat kebangasaan serta memperkokoh
persatuan, Bimas Hindu juga memberikan program

pemberdayaan ekonomi keumatan, program ini telah berjalan
dan dari kelompok pemberdayaan ini telah dapat membantu
kegiatan keagamaan. Program ini sebagai bentuk penguatan
ekonomi keumatan. Membangun umat Hindu Jawa Tengah
disampaikan I Dewa Made Artayasa bahwa semua pihak
harus bergandeng tangan “berat sama dipikul ringan
sama dijinjing”. Ini penting sebagai bagian peningkatan
kesadaran keumatan, untuk itu yang harus dilakukan agar
pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keumatan adalah
dengan mengadakan Dana Punya untuk meringankan
beban kegiatan keumatan di Provinsi Jawa Tengah
maupun sosial keagamaan, kita tahu bahwa bila tidak
ditunjang anggaran yang memadai maka kegiatan
tidak berjalan. Menurut I Dewa Made Artayasa
untuk Hindu Jawa Tengah kedepan perlu membentuk
Badan Dana Punya sebagai peningkatan ekonomi
keumatan. Dana ini nantinya akan menjadi dana
umat yang dikelola oleh Badan Dana Punya.
Kesepakatan program Bimas Hindu dengan lembaga
agama dan keagamaan
sesuai dengan
misi Kementerian Agama yang keempat
Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
Ungkap Farhani sebagai Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,
beliau mendukung sepenuhnya Badan
Dana Punya yang disusun oleh Lembaga
dan Bimas Hindu. Sebagai Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah Farhani mengungkapkan kesiapan
untuk menjadi fasilitator dengan
pemerintah daerah maupun pusat
agar dapat segera terealisasi Apa yang
diprogramkan oleh lembaga agama dan
Bimas Hindu.
Sinergi program Bimas Hindu
dengan Lembaga Agama dan
Lembaga Keagamaan wujud
nyata bahwa program yang
dicangkan oleh pemerintah dapat
diterima dan didukung oleh lembaga agama
dan lembaga keagamaan Hindu.
(Wahonogol)
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Bimas buddha

Waisak menjadi Refleksi Kemerdekaan
dalam Beragama Buddha
Buddha bersabda, “Jadikanlah dirimu pelindung bagi dirimu sendiri. Siapa lagi yang menjadi
pelindungmu? Bagi orang yang telah berlatih dengan sempurna, maka dia telah mencapai perlindungan
terbaik.”

P

eringatan
Hari Raya Waisak
bagi umat Buddha seringkali di
sambut dengan suka cita melalui
pelaksanaan kegiatan keagamaan di
seluruh penjuru Indonesia. Hadirnya
kembali peringatan Waisak menjadi
pemantik
kembali
gairah
dan
berkembangnya nilai spiritual dalam diri
masing-masing seluruh umat Buddha.
Bagi umat Buddha nilai spiritual
dalam perayaan hari raya Waisak tidak
hanya sebatas mengenang kembali tiga
peristiwa penting dalam hidup Guru
Agung Buddha Gotama. Tetapi lebih
kepada penyadaran kembali tentang
kesejatian diri sebagai manusia. Bahwa
seberapapun hebatnya seseorang
tak akan terlepas dari peristiwa hidup
yang selalu menyertainya. Peristiwa
mengalami kelahiran, momen pada
saat mencapai tujuan hidup atau
memperjuangkan cita-citanya dan saat
seseorang bersiap diri manakala waktu
meninggalkan dunia ini sudah dekat.
Seluruh rangkaian kehidupan ini
adalah sebuah proses yang terus
berlanjut, dari semenjak manusia
di lahirkan, saat dirinya berjuang
menggapai cita-cita, dan akhirnya tiba
pada satu kesimpulan bahwa segala
sesuatu yang berproses ini akhirnya
berujung pada kematian. Banyak yang
tidak menyadari bahwa selama hidup
berlangsung seseorang hanya asik
mengembara dari satu momen ke
momen hidup lainnya tanpa pernah
berpikir kapan saat berhenti. Bahkan
waktu demi waktu selalu terisi dengan
upaya mengejar keinginan yang tidak
berkesudahan.
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Pelaksanaan ajaran agama yang
seharusnya
dipraktikan
sebagai
pedoman hidup terkadang tak lebih
hanya sebagai
sebuah euforia
pada peringatan hari besar agama.
Berbagai
organisasi
keagamaan
Buddha
seolah
berlomba-lomba
dalam perayaan Waisak. Sekat-sekat
organisasi keagamaan Buddha kadang
membelenggu komunitas umat dalam
mempraktikan ajaran agama. Berbeda
organisasi menyebabkan berbeda
pula cara memperingati hari Waisak.
Puncaknya sistem dalam organisasi tak
jarang justru membatasi ruang-ruang
dalam praktik ajaran agama.
Dengan tumbuh suburnya sistem
di organisasi yang menjadi pembatas
dan bersifat primordial ini seringkali
mengkesampingkan nilai-nilai ajaran
agama yang seharusnya di junjung
tinggi dan di praktikan dalam kehidupan
sehari-hari. Karena berbeda organisasi
kemudian menafikan sesama umat
Buddha, disatu sisi menyuburkan
persaingan-persaingan
dalam
menggelar peringatan hari besar agama.
Mengacu pada permasalahan ini,
maka kemudian kita bisa menarik
sebuah kesimpulan tentang refleksi
Kemerdekaan
dalam
Beragama.
Benarkah kita telah merdeka dalam
beragama? Ajaran agama Buddha
bersifat universal, seluruh manusia yang
ada di dunia ini memiliki kebebasan
untuk memeluk bahkan mempercayai
ajarannya. Namun fakta yang ada pada
saat sekat organisasi ini terpelihara
selanjutnya justru nilai universal dari
ajaran agama Buddha ini perlahan
terkikis karena ego sektarian/ antar
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kelompok yang ada.
Pada saat nilai-nilai universal
ini terkikis justru memunculkan
pertanyaan baru masihkan kita bisa
mengatakan bahwa kemerdekaan
beragama itu masih ada? mengapa
kita sebagai umat Buddha tidak bisa
merasa bebas mempraktikan ajaran
agama kita, mengapa harus muncul

batasan-batasan yang ditentukan oleh organisasi-organisasi
yang ada. Jika kemunculan ajaran Buddha di dunia ini adalah
untuk membebaskan kita dari belenggu atau cengkeraman
perubahan (penderitaan), tetapi mengapa justru dalam
mempraktikan ajarannya umat terbelenggu oleh aturan-aturan
organisasi tempat mereka bergabung dan bernaung.
Memang pada dasarnya tidak ada yang salah jika
sebuah organisasi mempertahankan eksistensinya melalui
penerapan aturan-aturan tertentu. Tetapi yang harus samasama di maklumi bahwa organisasi ini ada untuk membantu
umat Buddha mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam

kebutuhan agama dan beragama. Bukan dalam membatasi
untuk bergaul dengan sesama umat buddha yang lainnya,
karena berbeda konsep maupun tujuan organisasinya.
Dalam kesempatan di bulan mulia pada perayaan Waisak
ini mari kita bersama-sama meningkatkan nilai dan peran
organisasi-organisasi keagamaan Buddha dalam upaya untuk
melayani sepenuh hati. Mari jauhkan ego pribadi maupun ego
golongan untuk bersama-sama mengedepankan semangat

maju bersama-sama, tanpa perlu menggunakan organisasi
dengan tendensi-tendensi tertentu.
Kita berikan ruang yang lebih leluasa bagi seluruh umat
yang kita layani untuk menemukan makna beragama, kita
memiliki kewajiban untuk menuntun dan membantu mereka
menemukan pematangan spiritual mereka tanpa perlu
membatasi ruang-ruang gerak mereka.
Jika Guru Agung Buddha Gotama selalu menganjurkan
kita untuk membebaskan diri dari belenggu penderitaan,
maka seyogyanya kita sebagai pengikutnya juga berupaya

untuk sekuat tenaga membebaskan diri dari belenggu
penderitaan sampai tercapai kebahagiaan tertinggi (Nibbana).
Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada untuk tetap berjuang
membebaskan diri, dan jangan membuat belenggu-belenggu
baru yang merintangi kebebasan beragama.
Selamat Merayakan Hari Waisak 2562 BE/2018, Semoga
Semua Mahkluk Hidup Damai Bahagia dan Sejahtera.
(Siswanta)
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Bimas KONGHUCHU

AGAMA KHONGHUCU
MENUJU PERDAMAIAN DUNIA
(Bermula Dari Sebuah Kerukunan)
Oleh: Ws. Adjie Chandra

和 而 不 同，同 而 不 和
He Er Bu Tong, Tong Er Bu He
“ Hidup wajib rukun walaupun tidak sama,
tetapi jangan sampai meskipun sama namun tidak dapat rukun “

四 海 之 内， 皆 兄 第 也
Si

Hai Zhi Nei

Jie Xiong Di Ye

“ Di Empat penjuru Lautan, sesungguhnya semua manusia bersaudara “

几 欲 立 而 立 人， 几 欲 达 而 达 人
Ji

Yu

Li

Er

Li

Ren,

Ji

Yu

Da

Er Da Ren

“ Diri sendiri ingin tegak, tegakkan orang lain ;
diri sendiri ingin maju, bantulah agar orang lainpun maju “

A

gama Khonghucu mengajarkan bahwa
manusia adalah mahluk yang paling disayangi
Tuhan, manusia mengemban Firman
Tuhan, artinya sejak kita dilahirkan ke dunia lewat
kedua orang tua kita sesungguhnya Tuhan Y.M.E
telah membekali kita tidak hanya dengan Cing
(naluri) tetapi juga dengan 性 / Xing (Watak
Sejati) yang hanya diberikan kepada manusia
berbentuk benih kebajikan yaitu 仁 / Ren (cinta
kasih), 义/ Yi (kebenaran), 礼 / Li (susila),
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智 / Zhi (kebijaksanaan ) dan信 / Xin ( dapat

dipercaya), maka tugas manusia adalah bagaimana
mengendalikan naluri dan mengembangkan watak
sejati untuk dapat diwujudkan sehingga kita mampu
menjadi manusia yang baik sesuai dengan Firman
(kehendak) Tian, Tuhan YME.
Namun manusia tercipta dalam berbagai macam
ras / keturunan yang memiliki adat istiadat dan
budaya yang berbeda oleh karena itu dengan
Xing / watak sejati yang dimilikinya manusia perlu

mengenal satu dengan yang lain, mempelajari
pola hidup dan budaya yang lain, maka tentunya
kerukunan merupakan syarat utama agar manusia
dapat saling berdampingan serta memahami
budaya masing², bagaimana mungkin kita dapat
memahami dan mempelajari budaya lain bila orang
tidak simpati kepada kita.

bermula dari diri sendiri dikembangkan keluar meluas
kemasyarakat, bangsa, negara bahkan menuju ke
perdamaian dunia, program ini disebut 八 条 目/
Ba Tiao Mu ( delapan program pembinaan diri )
yaitu :

1. “ Meneliti hakekat tiap perkara “ ( 格 物 /
Ge Wu ), tekun belajar memahami masalah yang
penting artinya pendidikan dasar, pendidikan
Dalam logo agama Khonghucu yang berbentuk
agama / etika moral dan dasar pemeliharaan
Genta (Lonceng) ada dua huruf mandarin yang
kesehatan perlu diajarkan sejak dini.
berbunyi 忠 / Zhong ( Satya ) dan 恕 / Shu (
2. “ Mencukupkan pengetahuan “( 致 知 / Zhi Zhi
Tepasarira ), apa arti dan maknanya ?
), memantabkan ilmu yang dikembangkan, anak
didik perlu mengetahui bakatnya sendiri atas
petunjuk gurunya, ia wajib menekuni ilmu yang
sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. “ Mengimankan tekad “( 成 意 / Cheng Yi
), memantabkan cita - cita dan semangat,
anak yang telah menguasai ilmu yang sesuai
dengan minat dan bakatnya perlu diajarkan untuk
mengabdikan ilmunya tersebut bagi masyarakat,
anak perlu diajarkan cara bekerja yang baik dan
berprestasi. Bekerja tidak hanya mencari uang
tetapi yang penting hasil karyanya bermutu tinggi
dan bermanfaat untuk manusia, ajaran ini disebut
mencapai puncak kebaikan ( 至 善 / Zhi Shan )
4. “ Meluruskan hati “( 正 心 / Zheng Xin ) Jujur,
bertanggung jawab, hati lurus artinya setelah
memiliki pekerjaan dan posisi tertentu manusia
wajib menjaga moralitasnya, menghormati
norma dan mematuhi hukum, menghindari sifat
iri serakah dan sikap sombong, Nabi Khongcu
bersabda : “Orang kaya tidak sombong itu
mudah, orang miskin tidak mengeluh itu sulit”
5. Membina diri ( 修 身 / Xiu Shen ), manusia
perlu menjaga kesehatan jasmani, rohani dan
sosial ekonominya, manusia wajib berusaha
Artinya untuk dapat mengenal Tuhan, kita harus
mendapatkan posisi terhormat dalam masyarakat
mengenal manusia lebih dahulu, untuk dapat berbakti
sesuai dengan bidang keahliannya, saat muda
kepada Tuhan, kita harus dapat berbakti kepada
belajar dan bekerja, di hari tua mapan posisinya.
manusia lebih dahulu ; dari beberapa ayat diatas
6. Mengatur rumah tangga / keluarga ( 旗 家 / Qi Jia
dapat disimpulkan bahwa ajaran utama agama
), menurut ajaran Khonghucu keluarga merupa
Khonghucu adalah agar bagaimana manusia
kan inti dari masyarakat, bila semua keluarga
dapat hidup bermasyarakat dengan baik, bagaimana
hidup teratur dan sejahtera negara pasti kuat dan
pelaksanaannya ?
jaya, dalam keluarga anak perlu mendapat asuhan
dan pembentukan kepribadian, pengaturan
Didalam ajaran agama Khonghucu semua
Zhong sifatnya keatas ( Vertikal ), sedangkan Shu
sifatnya Horisontal ( mendatar )
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keluarga termasuk program pembinaan diri, ilmu
Feng Shui sebenarnya terkait dengan program
pembinaan diri ini, tetapi bila hanya dihayati
sebagai ilmu menata ruang tentu tidak akan dapat
mengubah nasib seseorang.

Upacara keagamaan termasuk didalam Tian Dao,
tujuannya mengingatkan adanya hubungan manusia
dengan Tuhan, meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta memahami tentang keterbatasan
manusia dihadapan Nya.

7. Berpartisipasi dalam pembangunan negara (
治 国 / Zhi Guo ), setiap orang wajib menjadi
warga negara yang baik dan terhormat, artinya
ia wajib membayar pajak dan mematuhi hukum
yang berlaku, dengan sikap ini sudah berarti ikut
mengatur negara.

Jalan yang perlu dijalani agar hubungan antar
sesama manusia dapat harmonis dan penuh
kedamaian serta kerukunan disebut Ren Dao (
Jalan kemanusiaan ), sedangkan agar manusia
tidak kekurangan sumber daya alam / hidup disebut
Di Dao ( Ajaran pelestarian alam / lingkungan ) ;
Tiga jalan ini harus sejajar tidak boleh saling tindih
atau bertentangan, Ilmu pengetahuan Alam yang
termasuk Di Dao tidak boleh bertentangan dengan
Ilmu pengetahuan sosial, yang dimaksud adalah tidak
boleh melanggar nilai kemanusiaan yang termasuk
Ren Dao dan juga tidak boleh bertentangan dengan
Tian Dao, artinya tidak bertentangan dengan ajaran
agama ; Akan tetapi agama yang termasuk Tian
Dao seharusnya juga tidak menentang kemajuan
ilmu pengetahuan, juga tidak dicampur adukkan
dengan ilmu pengetahuan yang lain, misalnya
politik seharusnya tidak boleh dicampur agama,
dengan kata lain jangan menggunakan agama untuk
kepentingan politik atau untuk mencari uang.

8. Aktif menjaga perdamaian dunia ( 评 天 下 / Ping
Tian Xia ), menjaga perdamaian dunia dimulai
dari menjaga keharmonisan dalam pergaulan
dilingkungan keluarga, tetangga dan lingkungan
kerja, semua permasalahan yang timbul perlu
segera diselesaikan agar tidak menjadi sebuah
permasalahan yang besar. Nabi mengajarkan
kemenangan sejati tercapai apabila musuhmu
berubah menjadi saudaramu, hal ini tidak mudah
karena diperlukan kesabaran dan rendah hati, tapi
yang jelas lebih baik banyak sahabat daripada
banyak musuh.
Untuk menjalankan Ba Tiao Mu ( Delapan Program
Pembinaan Diri ) kita perlu menghayati adanya Tiga
Dasar / Jalan Kenyataan yaitu manusia pasti tidak
akan terlepas dari Unsur ke Tuhanan ( 天 道 / Tian
Dao ), unsur kemanusiaan ( 人 道 / Ren Dao ) dan
unsur alam semesta ( 第 道/ Di Dao ), apa artinya
?
Ajaran agama Khonghucu meliputi ajaran
tentang Ketuhanan ( Tian Dao ), ajaran pelestarian
lingkungan alam ( Di Dao ) dan ajaran hubungan
antar manusia dalam masyarakat ( Ren Dao ).
Ajaran ini disimbolkan dengan cara umat Khonghucu
bersembahyang memakai 3 ( tiga ) batang dupa dan
mengangkatnya juga 3 kali.
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Bagi orang yang belum / tidak memahami
ajaran Khonghucu mungkin akan mengatakan itu
bukan pelajaran agama, karena banyak / hanya
bicara tentang kehidupan duniawi, tidak banyak
membicarakan hal diluar dunia ( fter Life),
namun sesungguhnya sebagaimana yang menjadi
lambang/ logo agama Khonghucu kedekatan
manusia dengan Tuhan diukur dari pengabdiannya
kepada masyarakat, orang yang bekerja melayani
masyarakat dengan tulus dan benar ia adalah
orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan,
tentunya ia juga melakukan upacara agama sebagai
layaknya umat Khonghucu.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat
melayani masyarakat dengan baik dan benar
dibutuhkan suatu kerukunan, kerukunan akan
tercipta bila setiap manusia menghayati akan jati
dirinya sebagai mahluk pengemban Firman Tuhan,
mahluk yang paling mulia serta memahami arti
suatu perbedaan, terlebih dinegara kita yang pluralis
ini ; alangkah indahnya bila sebuah taman ditumbuhi
berbagai bunga aneka warna seperti Melati, Mawar,
Anggrek, Kenanga dlsnya.
Sebagai penutup kita hayati sabda Nabi Khongcu
dalam ( Lun Yu XIII : 9 )
Ketika Nabi dinegeri Wei, Jiam Yu / Ran ( muridnya
) menyaisi kereta, Nabi berkata : “ Sungguh padat
penduduknya “ Jiam Yu bertanya : “ Setelah padat
penduduknya, apa yang harus dikembangkan ? ”
“ Kemakmurannya “ “ Setelah makmur, apa pula
yang perlu dikembangkan ? ” “ Pendidikannya “

子 适 卫， 冉 有 仆。 子 曰 ：[ 庶
矣 哉！] 冉 有 曰 ：[ 既 庶 矣， 又
Zi Shi Wei,

Ran You Yue

Zai ! ] Ran You Yue : [

Zi Yue

Ji Shu Yi ,

[ Shu Yi

You

河 加 焉？] 曰：[ 富 之。] 曰 ： [
既 富 矣， 又 河 加 焉? ]
He Jia Yan ? ] Yue : [ Fu Zhi . ] Yue :
Ji Fu Yi , You He Jia Yan ? ]

曰 ： 教 之 .] [ Yue : Jiao

[

Zhi . ]

Dengan pendidikan yang memadai manusia akan
mampu berinteraksi dan bermasyarakat dengan baik
apalagi bila kondisi ( ekonominya ) sehari - harinya
senantiasa dalam kemakmuran, kerukunan tercipta
kedamaian dan sejahtera meliputi kehidupan kita
semua. Shanzai ( semoga semua yang terbaik )
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Dinamika DAERAH

Berita

SRA
GEN

LELANG BANGUNAN

KUA

K

ankemenag. Kab. Sragen tanggal 27 Maret
2018 telah membuka Lelang Bangunan Gedung
sejumlah 2 : KUA Kecamatan Kedawung dan KUA
Kecamatan Ngrampal.
Pelaksanaan Lelang dilaksanakan tanggal 5 April
2018 dari KPKNL Surakarta, Bagian BMN dan Layanan
Lelang, Didik Yasirul Hadi dan Muh. Arif Ardiyanto.
Lelang dilaksanakan secara One Line melalui Enternet
karena sudah 3 ( tiga ) tahun ini lelang dilaksanakan
secara One Line baik penawaran dan penyetorannya,
sesuai dengan Pendaftaran Peserta Lelang.
Lelang dibuka oleh Pejabat Penjual Lelang, H. Ahmad
Ulin Nur Hafsun, S.Th.I
Sambutan dari Kasubbag. Tata Usaha, Hj. Sri Mulyani,
SE, MM : Lelang adalah hal yang harus dilaksanakan
agar Pembangunan KUA Kec. Kedawung dan KUA Kec.
Ngrampal dapat segera dilaksanakan dengan Dana SBSN
Tahun 2018.

32

Edisi II/Tahun IV/April - Juni 2018

Selanjutnya disampaikan Hasil Pemenang Lelang
yang disampaikan oleh Didik Yasirul Hadi dan Muh. Arif
Ardiyanto sebagai berikut :
- Bangunan Gedung KUA Kedawung adalah Aris Joko
Marsono dengan Harga Rp. 14.550.000,- ( Empat
belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bangunan Gedung KUA Ngrampal adalah Roni
Maryanto dengan Harga Rp. 7.511.000,- ( Tujuh juta
lima ratus sebelas ribu rupiah ).
Pelunasan dengan Batas waktu pelunasan 1 (satu)
minggu atau 5 (lima) hari kerja.
Bila melunasi sebagai Bukti Pelunasan Pemenang
Lelang akan mendapatkan Kwitansi Pelunasan yang
ditanda tangani oleh Kepala dan Bendahara KPKNL
Surakarta, Kwitansi ini sebagai Bukti pengurusan ke
Kankemenag. Kab. Sragen dengan menunjukkan KTP
Pemenang Lelang yang Asli.
(Hadiah Tri Wulandari)
(Reni Kumalasanti Dewi, S.Pd.I)

Dinamika DAERAH

Berita

PURWO

REJO

-- Kepala Kankemenag Purworejo menyerahkan SK kepada Kepala MIN dan Penghulu --

Terima Kasih dari Kemenag untuk ASN

Mutasi dan Purna Tugas

P

urworejo – Tanggal 2 Juli 2018 seorang kepala MIN dan
tujuh belas penghulu di lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Purworejo menerima SK jabatan
baru. Bertempat di aula, SK dibagikan secara langsung oleh
Kepala Kantor Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I. Dengan SK
tersebut, Amat Khasani kini merangkap menjadi Plt. Kepala
MIN 2 Purworejo selain tugas lamanya sebagai Kepala MIN
1 Purworejo. Sementara untuk jabatan penghulu, tiga belas
di antaranya mutasi tugas ke kecamatan lain dan selebihnya
tetap berada di tempat tugas lama.
Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Madrasah
Negeri dan Kepala KUA se-Kabupaten Purworejo tersebut
diserahkan pula piagam dan kenang-kenangan untuk H.
Muslihudin, S.Ag. yang memasuki masa purna tugasnya per
1 April lalu. Terakhir beliau menjabat sebagai Kepala KUA
Kecamatan Purworejo.

Kepala Kankemenag menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya baik untuk ASN yang
pensiun maupun yang mutasi tugas karena keduanya telah
mengabdi kepada negara dan melaksanakan tugas dengan
baik. Bambang Sucipto mendoakan Muslihudin semoga
diberi umur panjang yang barokah untuk dapat terus membina
masyarakat. Sementara bagi ASN mutasi tugas, beliau
mengucapkan selamat bekerja di tempat tugas yang baru.
Amanat dari Bambang agar seluruh ASN bekerja secara
proporsional dan profesional. Proporsional artinya bahwa
tugas dan tanggung jawab masing-masing ASN harus jelas,
tidak saling tumpang tindih. Profesional yaitu bekerja dengan
totalitas dan penuh keikhlasan. Terlebih bagi madrasah dan
KUA yang selalu bersinggungan dengan masyarakat.
(sgy)
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Berita

SUKO
HARJO
Kiri-Kanan: Apririzki Darmawan,S.Pd,.
Zahrotun Nisa, Umi Salasatun, S.Ag., M.Pd.I

Siswa MIN 1 Sukoharjo,

Raih Finalis
Olimpiade Sains
Kuark

S

ukoharjo - Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Sukoharjo
(MIN 1 SUKOHARJO) atau juga dikenal dengan MIN
SUKOHARJO menempatkan salah satu siswanya
mengikuti finalis pada Olimpiade Sains Kuark (OSK) yang
akan dilakanakan di Titan Center (Tangerang Selatan) pada
tanggal 07-08 Juli tahun 2018 mendatang. MIN 01 Sukoharjo
merupakan satu satunya perwakilan (SD/MI)se-Kabupaten
Sukoharjo. Prestasi tersebut di raih oleh Zahrotun Nisa yang
duduk dibangku kelas V dengan level III (untuk kelas V dan
VI), berhasil masuk babak final Olimpiade Sains Kuark (OSK)
tahun 2018 setelah melewati Babak penyisihan dan baba
Semifinal yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia
sejak Desember 2017 lalu. Olimpiade Sains Kuark (OSK)
merupakan ajang olimpiade sains terbesar dan bergengsi
serta pertama tingkat SD yang telah berjalan lebih dari 10
tahun di Indonesia yang salah satu inisitor dan pembinanya
adalah Prof. Yohanes Surya, PhD, dikenal sebagai profesor
pencetak anak-anak jenius di Indonesia.
Berdasarkan penelusuran online, Pada Babak penyisihan
tanggal 24 Febuari 2018 Olimpiade Sains Kuark (OSK) diikuti
lebih dari 93.435 siswa SD/MI. Sedangkan babak semifinal
tanggal 28 April 2018 Olimpiade Sains Kuark (OSK) diikuti
oleh 34.383 siswa SD/MI di seluruh Indonesia. Babak
Semifinal dilaksanakan di 339 titik di 202 Kota/Kabupaten,

34

Edisi II/Tahun IV/April - Juni 2018

34 Provinsi di seluruh Indonesia. Antusiasme keikutsertaan
OSK pada tahun ini naik, dibandingkan dengan tahun 2017
sejumlah 93.156, tahun 2016 sejumlah 92.877 siswa SD/
MI. Ibu Umi Salasatun,S.Ag., M.Pd.I selaku kepala Madrasah
MIN 1 SUKOHARJO merasa senang dengan prestasi yang
diraih siswa MIN I Sukoharjo tersebut, walaupun hanya
menginjakan kaki sebagai finalis dalam ajang tersebut.
Usahan siswa kami melewati babak penyisihan dan semifinal
adalah suatu prestasi karena menyingkirkan lebih dari 87.965
siswa SD/MI dari 339 titik lokasi tes yang ada di 202 kota/
kabupaten Seluruh Indonesia, Urai bliau. Menurut beliau “
hal ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak termasuk
para guru, guru pembina olimpiade / lomba lomba, dan
orang tua dirumah yang senantiasa mengkondisikan anak
anak untuk belajar”. “MIN 01 Sukoharjo selama ini selalu
siap mendukung penuh bagi anak anak yang berprestasi,
dilakukan pembinaan dan sebagainya, hal tersebut dalam
rangka menjunjung tinggi visi dan misi MIN 1 SUKOHARJO
yang merupakan Sekolah dibawah naungan dan kendali
Kementerian Agama RI Kabupaten Sukoharjo. MIN 01
SUKOHARJO tidak hanya mengikuti lomba OSK, akan tetapi
juga Olimpiade-olimpiade lain seperti KSM (Kompetisi Sains
Madrasah), OSN (Olimpiade sains Nasional). Pada OSN awal
2018 lalu MIN 1 SUKOHARJO juga mengirim satu perwakilan
namun terhenti pada tingkat Propinsi. Khusus ananda Zahro
yang menjadi finalis OSK di jakarta tanggal 07-08 Juli
mendatang, kami akan mendampingi (minimal oleh guru
pembina), berharap membawa pulang medali walau kami
tidak ditargetkan itu, khawatin anak didik kami terbebani,
selain itu juga kami sebagai pengelolaakan selalu dan tetap
berusaha meningkatkan kualitas pembinaan bagi anak anak
yang ikut olimpiade kedepannya agar persiapan mereka
sebelum ikut lomba matang dan siap baik fisik maupun
mental”,tutur Kepala Madrasah dikenal ramah ini.
Bapak Apririzki Darmawan, S.Pd., selaku guru pembina
kegiatan olimpiade sains dan lomba lomba MIN 01 Sukoharjo
mengatakan bahwa, kabar lolosnya salah satu siswi kami
sebagai finalis sangat menggembirakan bagi kami, juga
sekaligus tantangan bagi kami untuk melakukan persiapan
lebih baik pada tahap final nanti, itu tantangan bagi kami
selaku guru pembina kegiatan olimpiade dan lomba lomba.
Tentu saja harapan kami adalah anak didik kami (Zahro) dapat
meraih nilai maksimal atau meraih medali pada OSK babak
final dijakarta pada tanggal 07-08 Juli mendatang, tutur
beliau yang dikenal dengan panggilan ‘pak Apri’ berharap.
Sejauh ini, MIN 1 SUKOHARJO baru dua kali mengirim
utusan di ajang final di Jakarta, pertama yaitu pada tahun
2015 pada level 1 (kelas I dan II dan sekarang pada tahun
2018 level III (untuk kelas 5 dan 6). Sebagaimana tahun tahun
sebelumnya, acara Olimpiade Sains Kuark (OSK) dihadiri
oleh para PegiatPendidikan baik lokal maupun internasional,
Pejabat Tinggi Negara terkait, dan tak lupa juga bahwa acara
tersebut dihadiri oleh para ilmuan yang telah meraih medali di
ajang Internasional.
@ma

Artikel

Biaya Pendidikan Anak
Dibayar Dimuka

B

ulan Mei telah membersamai. Hari-hari ini
banyak keluarga yang sedang menanti hasil
perjuangan buah hati di bangku pendidikannya.
Dari UNBK bagi siswa SLTA yang telah selesai dan usai
pengumuman. Dan pula UNBK untuk siswa SLTP yang
bulan kemarin telah berlalu. Sampai pelaksanaan ujian
sekolah siswa SD/MI bulan ini juga. Tidak ketinggalan
para ananda mungil lulusan TK/PAUD yang sedang
riang-gembiranya ingin melanjutkan di jenjang awal
pendidikan dasar. Sehingga benar memang faktanya
bila ada yang mengatakan bulan Mei sebagai bulan
pendidikan, tidak semata karena tanggal 2 Mei
diperingatinya Hari Pendidikan Nasional.
Pendidikan dimulai sejak dalam kandungan. Pepatah
lama ini rasanya klop dengan situasi hari ini. Bukan
hanya soal mendidik anak,persiapan biaya pendidikan
juga lebih baik dipersiapkan sedini mungkin. Siapkan
pendidikan dan biayanya sedini mungkin, sehingga

buah hati dapat menempuh pendidikan di sekolah yang
pas dan berkualitas sesuai impian cerdasnya.
Mempersiapkan masa depan anak harus dilakukan
sejak dini, karena keluarga tidak bisa menghindari
ketidakpastian dalam hidup ini. Saat ini sehat, besok
bisa jadi tiba-tiba jatuh sakit. Atau hari ini masih
sibuk bekerja, di tengah perjalanan pulang dari kantor
mengalami musibah, di-PHK, atau yang pasti akan
pensiun juga. Musibah lain yang tidak terduga juga
kerap terjadi seperti bencana alam. Bukan hanya itu,
kondisi ekonomi (negara) pun bisa tiba-tiba memburuk,
baik karena faktor internal maupun eksternal.
Banyak orang tua yang tak siap dengan dana
pendidikan buah hatinya untuk membayar uang
sekolah pada saatnya tiba. Termasuk mencari sekolah
yang pas dan berkualitas juga bukan perkara mudah,
pun telah identik dengan sekolah ‘mahal’. Sebenarnya
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masalah tersebut bisa diantisipasi sejak awal dengan
mempersiapkan biaya sekolah anak sejak sedini.
Bagaimana caranya?
Dalam ilmu akuntansi dikenal dengan istilah pos
transitoris aktif. Dalam aplikasinya di tata kelola
keuangan keluarga, adalah pos yang berhubungan
dengan biaya-biaya yang sudah dibayar oleh rumah
tangga tetapi belum semuanya dimanfaatkan oleh
rumah tangga, salah satu contohnya adalah biaya
pendidikan anak dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka
adalah bagian dari aset rumah tangga dalam kelompok
aktiva lancar yang merupakan klaim kepada pihak
tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas,
karena itu tidak dikelompokkan ke dalam kelompok
piutang.
Perbedaannya dengan piutang adalah jika piutang
diharapkan pembayarannya dalam bentuk kas
sedangkan biaya dibayar dimuka diharapkan rumah
tangga memperoleh selain kas, misalnya barang atau
jasa yang dibutuhkan rumah tangga. Biaya pendidikan
dibayar dimuka timbul akibat perencanaan keuangan
kebutuhan masa depan anak berupa dana pendidikan
yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima
oleh rumah tangga sebelum jelang waktunya tiba.
Dalam realitas akuntansi rumah tangga,
kepala keluarga dapat melakukan beberapa pilihan
alternatif disesuaikan dengan kemauan, kondisi dan
kemampuan keuangannya. Bisa memilih program
tabungan pendidikan sebagai tabungan yang secara
rutin diisi untuk dana pendidikan, yang baru dapat
diambil saat pembayaran uang pangkal sekolah
tiba, di mana model ini biasanya diproteksi asuransi
jiwa. Mengambil program asuransi pendidikan juga
baik sebab memberikan manfaat dana pendidikan
dengan membayar premi asuransi secara berkala.
Selanjutnya, dana pendidikan keluar secara bertahap
sesuai prosentase tertentu dari uang pertanggungan,
biasanya tiap kali membayar uang pangkal sekolah.
Apabila terjadi risiko kematian yang menyebabkan
setoran premi terhenti, sementara jenjang pendidikan
anak belum selesai, pihak asuransi menjamin dana
pendidikan akan tetap diberikan.
Alternatif paket tailor made, meminjam istilah
Mike R Sutikno yaitu dengan mengambil multi time
horizon yang berbeda (jangka pendek, menengah,
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dan panjang), rumah tangga bisa memanfaatkan
aneka peranti investasi sebagai sarana pengembangan
dananya. Untuk jangka pendek bisa memilih deposito
dan reksadana pasar uang. Untuk jangka menengah,
ada ORI dan reksadana pendapatan tetap. Untuk jangka
panjang, tersedia reksadana campuran, reksadana
saham, saham langsung, bahkan properti. Membiayai
pendidikan anak dengan bisnis sendiri juga bisa.
Kuncinya, pilih investasi yang cocok dengan time
horizon dan pahami konsekuensinya. Pastikan investasi
dana pendidikan rancangan sendiri ini terproteksi
asuransi.
Kelemahan dari tabungan pendidikan dan asuransi
pendidikan adalah return-nya yang relatif kecil, sehingga
tak mampu mengejar kenaikan biaya pendidikan yang
rata-rata di atas inflasi. Untuk menutup kekurangannya
bisa mengombinasikannya dengan investasi lain. Bagi
putera puteri yang berprestasi, opsi beasiswa patut
dicoba karena menjanjikan pendidikan berkualitas
dengan biaya relatif lebih ringan.
Beberapa hal yang bisa membantu rumah tangga saat
harus menentukan pilihan adalah memperkirakan biaya
pendidikan sesuai jenjang, menghitung kesanggupan
keuangan saat ini untuk berinvestasi, menyesuaikan
kemampuan investasi dengan target dana, dan mencari
produk asuransi/tabungan pendidikan yang fleksibel,
produk dengan setoran investasi yang dapat diubah
sewaktu-wakyu, sesuai kondisi keuangan.
Banyak jalan menuju Roma. Demikian juga halnya
dalam mencari informasi dan solusi biaya pendidikan
anak mulai saat ini dan selalu menghitung peningkatan
biayanya saat anak masuk usia sekolah. Karena semakin
ditunda atau bahkan tidak sama sekali dipikirkan justeru
akan menimbulkan kepeningan keuangan keluarga di
belakang hari. Hidup adalah pilihan, yang selanjutnya
semua kembali kepada orangtua dalam memutuskan
siapan dana pendidikan anaknya. Apa pun pilihannya,
yang pasti segera siapkan anggaran biaya pendidikan
anak dibayar dimuka bagi mereka, buah hati tercinta.
Harapan terbaik keluarga Samara. (*)
(Muslikun, S.E., M.Si., Ak., CA. )
*) ASN Seksi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Wonosobo
dan Pembina Yayasan Peduli Anak dan Keluarga Wonosobo

Artikel

MASA DEPAN ANAK MENUJU
BONUS DEMOGRAFI
Oleh : A. Fuadi NS

“

“Indonesia memiliki 250 juta penduduk, dan 60% dari penduduk adalah anak muda. Jumlah akan terus meningkat dan
diperkirakan nanti tahun 2030 jumlah usia produktif Indonesia mencapai 195 juta. Ini adalah kekayaan kita, dan ini adalah
peluang kita untuk memenangkan persaingan dalam berkompetisi dengan negara-negara lain. Kalau kita bisa mengelola,
kalau kita bisa memanfaatkan potensi ini, kalau kita bisa memanfaatkan ini, kita akan menjadi bangsa pemenang”

I

lustrasi itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada
saat memperingati hari Keluarga Nasional Agustus 2016,
sebagai “warning” tantangan bonus demografi disamping
akan memberikan harapan yang lebih baik menuju Indonesia
yang maju dan produktif, bila tidak dipersiapkan dengan
baik. Maka upaya antisipatif mutlak dilakukan dan tidak bisa
ditawar-tawar lagi agar masa depan bangsa Indonesia yang
berada di tangan anak muda saat ini, akan semakin baik dan
cemerlang.
Beberapa hal yang perlu dicermati terkait bonus demografi.
Pertama, kepadatan penduduk yang dialami bangsa Indonesia
lebih didominasi produktif (15-64 tahun). Kondisi ini tak lain
akibat terjadinya perubahan struktur demografi (perubahan
komposisi penduduk menurut umur) dalam 40 tahun
terakhir sebagai konsekuensi keberhasilan program keluarga
berencana (KB) di dekade lalu yang mampu menekan angka
kelahiran, sehingga proporsi penduduk usia muda (0-14
tahun) dapat ditekan, sebaliknya kelompok usia produktif
meningkat drastis.
Kedua, bonus demografi bisa dinikmati jika pemerintah
mampu menyelaraskan dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang memberikan kontsribusi positif terhadap
kepadatan penduduk. Jika tidak dikelola dengan baik, maka
bonus ini hanya akan menjadi beban negara. Memang,
booming itu tidak perlu lagi dirisaukan karena itu suatu
keniscyaan dan merupakan efek dari pertumbuhan penduduk
yang tinggi, tetapi menjadi tugas bersama untuk menciptakan
generasi berkualitas. Kualitas penduduk Indonesia
sebagaimana dilansir Human Development Index 2012 masih
menduduki urutan 121 dari 187 negara di dunia.
Ketiga, memenangkan persaingan dan kompetisi dengan
negara-negara lain. Bila bonus demografi telah disiapkan
sejak saat ini, maka kekhawatiran akan menghadapi masalah
akan mampu diantisipasi dengan baik. Apalagi di tengah
pasar global dunia akan membuka peluang yang semakin

ketat persaingan dan kompetisi dengan negara-negara lain.
Menjadi keharusan bagi setiap negara, termasuk bangsa
Indonesia untuk membangun kualitas sumber daya manusia
secara maksimal.
Kesadaran Orang Tua
Mendidik anak untuk konteks saat ini tidaklah mudah.
Orang tua harus jeli untuk mengarahkan perkembangan jiwa
anak secara seimbang antara pemenuhan perkembangan
fisiknya dengan kecerdasan intelektualnya. Sementara ini
kekuatan fisik dan kecerdasan intektual sudah menjadi
kesadaran bersama setiap orang tua. Tapi orang tua terkadang
masih menyepelekan terhadap bekal dan kemampuan secara
spiritual yang akan mengarahkan anak menghadapi masa
depannya secara baik.
Seringkali anak mengalami frustasi justru saat mencapai
puncak kesuksesan. Kesuksesan tidak menjadi berkah
bagi anak untuk memberikan kemanfaatan bagi dirinya,
keluarganya dan masyarakat sekitarnya, tetapi malah
melahirkan sikap arogan yang cenderung apatis dan tidak
memiliki kepedulian sosial. Hal ini terjadi akibat pengaruh
dunia luar yang membentuk pribadinya terpecah (the split
personality), suatu proses pertentangan serius antara
pemahaman dan pengalaman yang dimiliki dengan sikap
egoisme menunjukkan kehebatan diri.
Pemahaman secara spiritual yang didapat di bangku
pendidikan formal maupun non formal harus dibarengi
dengan pendidikan secara langsung yang dicontohkan orang
tua dalam keluarga. Disinilah, tugas terberat orang tua untuk
membentuk kepribadian anak dengan aspek keteladanan.
Orang tua tidak hanya mengarahkan secara intelektual yang
telah dipahami dari gurunya, tapi menambah pengetahuan
serta memberikan teladan yang nyata yang akan membawa
kesuksesan anak lahir dan batin.
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Artikel
Tantangan nyata bagi orang tua sebagai pendidik pertama di
tengah keluarga akan bertambah berat seiring perkembangan
kehidupan yang semakin cepat dan mempengaruhi sendisendi kehidupan. Anak saat ini bisa berinteraksi dengan
siapapun lewat dunia maya, jelas akan mempengaruhi
cara berfikir dan bertindak anak. Bisa jadi interaksi dengan
dunia maya mengalahkan dengan interaksi teman sejawat
di sekolah ataupun lingkungannya. Bisa digambarkan
kesempatan anak untuk berinteraksi dengan teman baru lebih
lama lewat gadgetnya, dibandingkan bermain dengan teman
sepergaulan.
Membekali anak secara lebih ketat dan disiplin menjadi
sesuatu yang sangat diharapkan agar terwujud pribadi yang
matang dan “tahan banting” dengan berbagai tantangan dan
godaan. Ketahanan mental dan moral anak yang menjadi
tugas orang tua dengan memberikan pemahaman akhlak, juga
membuat “time schedule” rutin harian dari mulai bangun tidur
sampai tidur kembali. Pengawasan secara kontinyu diawali
dengan teladan yang nyata dari orang tua akan berdampak
positif, semacam kapan harus menyiapkan dan mengawasi
anak untuk bersekolah, bermain, mengaji, beristirahat secara
seimbang. Justru dengan aktifitas anak yang lebih banyak
bermain di rumah kesempatan orang tua lebih banyak untuk
mengarahkan dan mengawasi lebih serius.
Bukan sikap bijaksana orang tua yang “over protektif”
sampai “memenjarakan” anak biar tidak terpengaruh dengan
dunia luar dan internet. Sudah menjadi tuntutan jaman milenial
siapapun yang tidak ingin ketinggalan dalam berbagai aspek
kehidupan, mau tidak mau harus bersentuhan dengan dunia
maya. Saat ini internet menjadi kebutuhan belajar anak, bagi
pelaku bisnis tidak memiliki lahan untuk menjajakan barang
bisa menjalin hubungan bisnis lewat on line. Era milenial
benar-benar dirasakan efisiensi dan efektifitasnya dalam
berbagai lini kehidupan.
Menghadapi tantangan bonus demografi, orang tua
memberikan kesempatan kepada anak untuk memaksimalkan
potensi yang dimiliki. Setiap anak memiliki potensi yang
berbeda, berikan pilihan sesuai potensinya agar menemukan
jati dirinya. Jati diri ini yang akan memberikan kepercayaan
diri bahwa apa yang dilakukan akan diakui orang lain.
Memaksimalkan potensi diri harus diberangi dengan pondasi
moral spiritual agar tahan banting dan mampu berkompetisi
menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Menghadapi Bonus Demografi
Menghadapi bonus demografi yang harus dipersiapkan
bagi anak saat ini. Pertama, dalam situasi dan kondisi
apapun anak harus memiliki kemapanan relegius. Sehingga
akan mampu menfilter berbagai hal yang akan dihadapi
dengan mental yang jernih dan akan terhindar dari sikap dan
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perilaku yang akan menjerumuskan. Kesungguhan orang tua
dalam mendidik anak akan dibuktikan dengan sejauh mana
memprioritaskan pendidikan keagamaan anak agar selalu
pada rel kehidupan yang aman dari berbagai tantangan
kehidupan.
Kedua, memperkuat sumber daya manusia anak
yang secara konsisten akan meningkatkan daya dukung
menghadapi kompetisi hidup yang semakin keras. Ketrampilan
khusus yang dimiliki anak dalam berbagai hal baik ekonomi,
sosial, budaya dan teknologi, mutlak diupayakan. Tantangan
era milenial dengan banyak bermunculan ekonomi kreatif
bermula dari ketrampilan teknologi yang semakin menggurita
dunia global. Sangat naif di saat kompetisi akibat bonus
demografi dengan banyaknya usia produktif, malah anak
hanya berbekal ketrampilan seadanya sehingga tidak
memunculkan produktifitas kerja dan karya.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Youth Lab, sebuah
lembaga studi mengenai anak muda Indonesia, generasi
milenial yang akan mengalami bonus demografi, dianggap
memiliki karakter yang jauh lebih kreatif dan informatif.
Generasi ini juga memiliki cara pandang yang berbeda
dengan generasi sebelumnya. Maka peningkatan sumber
daya manusia agar anak memiliki kualitas yang unggul, tentu
dengan mutu pendidikan yang membaik dan menyediakan
pendidikan ketrampilan terapan agar ahli dibidangnya masingmasing.
Ketiga, menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak
agar memiliki ketrampilan berusaha. Anak yang memiliki
jiwa kewirausahaan akan memiliki inovasi dan kreatifitas
berusaha agar meraih pendapatan sebagai bekal menghadapi
persaingan hidup yang semakin ketat. Apalagi dalam konteks
Indonesia para pengusaha hanya sekitar 1,65 persen
dari jumlah penduduk saat ini. Indonesia masih kalah jauh
dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura 7 persen,
Malaysia 5 persen, dan Thailand 4 persen.
Berbagai persiapan menghadapi bonus demografi akan
memberikan konstribusi bagi bangsa Indonesia, semua
itu kembali pada kemauan generasi saat ini. Bila memiliki
kemauan keras dibarengi dengan komponen pendukung yang
memadai, semua tantangan akan mampu terjawab dengan
baik. Tentu semua pihak baik keluarga, masyarakat dan
pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama agar anak
tidak mengalami kegagapan menghadapi tantangan bonus
demografi, sehingga menjadi keberkahan bagi bangsa dan
negara Indonesia. Amin ..
*) Penulis adalah Kepala KUA Kec. Kejajar, Dosen UNSIQ Jateng
Wonosobo dan Ketua LTMNU Wonosobo

Artikel

Al-Qur’an dan Dakwah Sosial
Oleh : Jamal Ma’mur Asmani

A

l-Qur’an
adalah petunjuk
bagi umat manusia
dalam
menjalani
kehidupan.
Orang
yang
berpegangan kandungan al-Qur’an
dengan kuat, hidupnya dinaungi keridlaan Allah,
keselamatan, dan kebahagiaan dunia-akhirat. Sebaliknya,
orang yang  melenceng dari al-Qur’an, hidupnya sengsara
dan celaka. Oleh sebab itu menjadi kewajiban setiap muslim
untuk mempelajari kandungan al-Qur’an, mengamalkan, dan
mengajarkan kepada orang lain. Abdul Wahab Khallaf dalam
kitab Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan tiga kandungan utama al-

Qur’an,
y a i t u
akidah,
syariat,
dan
akhlak.
Tiga kandungan ini
mendorong umat Islam
untuk menjadi umat yang kuat
dalam bidang akidah, sehingga tidak
bisa dibeli oleh dunia, kuat dalam syariah sehingga
hidupnya dalam bimbingan wahyu, dan kuat dalam akhlak
sehingga hidupnya bermanfaat bagi manusia lain di muka
bumi.
Salah satu kandungan al-Qur’an adalah urgensi berdakwah
kepada orang lain supaya umat manusia tetap berada di
jalan yang digariskan Allah dan RasulNya. Syekh Nawawi
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al-Bantani dalam kitab Qami’ al-Thughyanmenjelaskan,
orang yang mempelajari ilmu harus menyampaikan kepada
orang lain supaya umat manusia memahami ajaran Islam. Di
masjid dan tempat-tempat lain yang ada di desa harus diisi
dengan pengajian-pengajian ilmu oleh orang yang memahami
agama supaya cahaya Allah menerangi dan menembus ke
seluruh penjuru dunia. Orang yang menyembunyikan ilmunya
diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Hal ini
ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:159 “Sesungguhnya
orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami
turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan
petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia
dalam Al-Kitab, mereka itu dila’nati Allah dan dila’nati (pula)
oleh semua (makhluk) yang dapat mela’nati”.
Ali As-Shabuni dalam kitab Rawai’ul Bayan menjelaskan,
ayat di atas awalnya berkaitan dengan perilaku orang-orang
pintar Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan sifat Nabi
Muhammad, namun kandungannya mencakup seorang orang
yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menyamarkan
hukum-hukum syariat yang seharusnya disebarkan kepada
umat manusia. Di akhirat kelak, orang yang menyembunyikan
ilmu, akan dikendalikan dengan kendali neraka. Kewajiban
menyebarkan dan menyampaikan ilmu kepada manusia
supaya seluruh manusia mendapatkan petunjuk Allah menuju
jalan yang benar. Inilah esensi dakwah Islam.
Ada tiga metode dakwah dalam al-Qur’an, yaitu: hikmah,
nasehat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik.
KH. Ishom Hadziq (2002) mengartikan hikmah dengan teladan
yang baik. Jika seseorang mengajak kepada kebenaran dan
kebaikan, namun tidak memberikan teladan yang baik, maka
ajakannya tidak efektif dan justru dicemooh orang lain.
Ulama-ulama zaman dulu mengajak dengan keteladanan.
Bahkan, untuk menanamkan satu nilai, ulama zaman
dulu harus mengujinya dengan latihan terjun langsung ke
lapangan. KH. Imam Suprayogo (2010) menjelaskan praktek
KH. Khalil Bangkalan Madura dalam mendidik santri-santrinya
dengan menyuruh mereka pergi ke tempat-tempat kerja,
yaitu pertanian dan perkebunan. Hal ini untuk menanamkan
pentingnya niat dalam belajar, sehingga seseorang siap
menghadapi segala tantangan dan risiko untuk menggapai
tujuan mulia.
Pentingnya keteladanan ini menunjukkan bahwa anggapan
kebanyakan orang selama ini bahwa dakwah sebatas di
panggung, tempat-tempat pengajian, dan forum-forum ilmiah
yang lain adalah tidak benar. Justru, menurut KH. MA. Sahal
Mahfudh (1994), indikator utama keberhasilan dakwah bukan
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banyaknya pengunjung dan kemampuan kiai memukau
dan menghipnotis pendengar dengan kualitas ilmu yang
tinggi. Namun, sejauhmana perubahan yang terjadi setelah
mendengarkan siraman rohani dan ilmu tersebut. Di sinilah
model dakwah transformatif yang berdimensi sosial sangat
dibutuhkan. Dakwah dalam hal ini merupakan rangkaian
perencanaan dan kegiatan yang bertujuan mengubah
paradigma dan realitas riil masyarakat yang asalnya negatif,
seperti bodoh, miskin, dan amoral, menjadi berilmu,
sejahtera, dan bermoral luhur. Dakwah pemberdayaan sosial
menjadi ide brilian menuju realisasi substansi dakwah yang
sesungguhnya.
Pemikiran dan gerakan KH. MA. Sahal Mahfudh yang
berhasil membumikan dakwah ke realitas riil masyarakat
seyogianya dikembangkan generasi muda zaman sekarang.
Dakwah inilah yang bisa dirasakan langsung masyarakat
sehingga masyarakat mengapresiasi ajaran Islam. Dakwah
retorika masih dibutuhkan, namun harus dikembangkan
menjadi dakwah riil berbasis pemberdayaan sosial, khususnya
di bidang ekonomi umat. Dakwah ini membutuhkan tim yang
solid, manajemen professional, dan jejaring yang luas.
Dakwah sosial ini dimulai dengan perubahan paradigma
dalam bentuk curah gagasan di berbagai forum, baik
pengajian, diskusi, pelatihan, workshop, dan sejenisnya.
Pencerahan intelektual sangat dibutuhkan ini sebagai pondasi
gerakan selanjutnya. Pencerahan intelektual diisi dengan
pesan utama Islam dalam membumikan kemuliaan akhlak
dan urgensi membangun prestasi ekonomi. Orang Islam yang
kuat secara akidah, ilmu, ekonomi, politik, dan sosial lebih
dekat dan dicintai Allah dari pada orang Islam yang  lemah
karena mampu memberikan kemanfaatan yang besar kepada
sesama. Dorongan ini sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan
motivasi dan melecut semangat berusaha dan mengubah diri.
Langkah selanjutnya adalah melakukan gerakan riil secara
sistematis dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Langkah
kedua ini membutuhkan tim yang professional yang mampu
melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi terus menerus
untuk memastikan jalannya program yang dicanangkan.
Inilah potret dakwah sosial yang dicanangkan dalam
al-Qur’an yang dilakukan Nabi Muhammad, para sahabat,
dan para ulama sampai sekarang. Mereka betul-betul
mendarmabaktikan ilmu, harta, dan kapasitasnya untuk
menggerakkan perubahan riil di tengah masyarakat dalam
bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan
sosial, sehingga agama benar-benar dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat secara luas.

Artikel

EMANSIPASI DAN HARMONISASI

KELUARGA

R.A Kartini dan kartini-kartini masa kini, walau sesibuk apapun keluarga tetaplah menjadi prioritas bagi kehidupannya.

E

mansipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
memiiki makna pembebasan dari perbudakan atau
persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan.
Tokoh emansipasi Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai
penggerak emansipasi wanita di Indonesia karena usahanya
dalam memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan
pendidikan setinggi-tingginya dan perjuangannya untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam menerapkan ilmu
yang dimilikinya sehingga wanita pada masa itu tidak lagi
direndahkan derajatnya. Namun saat ini makna emansipasi
sudah mengalami pergeseran. Jika dulu Kartini berjuang
untuk mendapatkan haknya, kini emansipasi memiliki
makna kesamaan hak dan kewajiban manusia yang sama
dalam segala hal. Hal inilah yang perlu kita cermati lebih
dalam. Sebuah sinetron yang berjudul Dunia Terbaik menjadi
gambaran bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat
ini. Kehidupan yang diceritakan dalam sinetron tersebut
merupakan potret kehidupan sehari – hari di masyarakat kita
yang memang terjadi. Banyak kelurga miskin di Indonesia
ingin mengubah kehidupan perekonomian mereka dengan
mengirimkan istri – istri mereka untuk bekerja di luar negeri
sebagai TWK.
Faktor ekonomi menjadi alasan utama sebagian besar
wanita Indonesia untuk mengubah nasib mereka ke arah
yang lebih baik dengan menjadi TKW. Banyak hal yang harus
dikorbankan untuk tujuan tersebut seperti bertukarnya peran
laki – laki dan perempuan dalam rumah tangga. Berbagi dan

bekerja sama dalam peran pembinaan dan pendidikan dalam
keluarga itu memungkinkan, tetapi bertukar peran secara
menyeluruh mungkinkah ? Laki – laki dalam islam adalah
pemimpin bagi wanita karena seorang laki – laki memiliki
kelebihan dimana logika dan penalaran mereka lebih dominan
dalam pengambilan berbagai keputusan . Sedangkan seorang
wanita sekuat apapun kadangkala menggunakan rasa dalam
pengambilan keputusan walaupun dalam hal kecerdasan
banyak wanita yang lebih cerdas dibanding pasangannya. Hal
inilah yang menjadi sebab mengapa seorang laki – laki dapat
bersikap lebih obyektif dibanding wanita. Pada umumnya
subyektifitas seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan
dengan laki – laki.
Dalam sinetron dunia terbalik dikisahkan hampir semua
rumah tangga dibangun di desa yang mayoritas penduduk
perempuannya menjadi TKW di luar negeri. Peran mengasuh
dan mengurus rumah tangga diberikan kepada para suami.
Kondisi tersebut berpengaruh pada pola pikir sebagian besar
masyarakat setempat. Para suami menjadi pandai bergosip
dan malas untuk mencari nafkah. Padahal mencari nafkah bagi
suami merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.
Tentang persoalan seberapa besar ia memperoleh hasil
bukanlah menjadi hal yang perlu diperdebatkankan dalam
rumah tangga selama ada keikhlasan istri untuk menerima
segala kelebihan dan kekurangan suami dengan rasa syukur.
Jika kewajiban tersebut sudah dilaksanakan dengan baik
maka hal tersebut merupakan sebuah usaha yang harus
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diapresiasi dengan sebaik- baiknya oleh istri. Menjadi salah
apabila tanggung jawab mencari nafkah dibebankan kepada
seorang istri. Seorang istri diperbolehkan membantu suami
sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya pada keluarga,
tetapi bukan berarti ia menjadi kepala rumah tangga yang
berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga .
Apa yang istri berikan untuk kelurga mereka dari segi finansial
dapat dianggap sebagai amalan yang disetarakan sebagai
pemberian yang bernilai ibadah / sedekah.

dimana kodrat keduanya jelas berbeda. Tugas melahirkan
dan menyusui tidak mungkin dapat digantikan oleh siapapun.
Melahirkan dan menyusui merupakan kodrat seorang
perempuan yang tidak mungkin digantikan oleh suami.
Mendidik dan mengurus anak adalah kewajiban bersama
antara suami dengan istri yang apabila dilaksanakan secara
bersama- sama dengan penuh rasa tanggung jawab dan
kasih sayang maka anak – anak mereka akan tumbuh menjadi
generasi yang kuat, tangguh dan berkarakter.

Fenomena seperti tersebut menjadi menarik untuk
dicermati mengingat bertukar peran suami dengan istri
sangatlah tidak mungkin karena hal tersebut bertentangan
dengan sunatullah, tetapi berbagi peran itu memang perlu.
Dalam rumah tangga dibutuhkan kerja sama dalam berbagi
peran agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan lancar
, aman dan damai. Masing – masing memahami perannya
dan melaksanakan peran tersebut dengan keikhlasan dan
kebahagiaan. Seorang wanita tidak harus hanya menempati
posisi dalam pengambilan peran domestik saja . tetapi
peran publik dan domestik dalam rumah tangga dapat dibagi
antara suami dengan istri secara proporsional . Istri dapat
melaksanakan pekerjaan di luar dan di dalam rumah tangga
begitu pula suami. Jika peran itu dilaksanakan secara bersama
– sama akan terasa ringan untuk dijalankan . Pekerjaan dalam
rumah tangga dilaksanakan bersama antara istri dan suami.
Begitu pula pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan bagi
keluarga akan terasa lebih ringan jika seorang istri juga ikut
membantu mencari nafkah. Masing-masing saling melengkapi
dan menyeimbangkan. Ketergantungan suami terhadap istri
dan istri terhadap suami dapat diminimalisir sehingga jika
suatu waktu salah satu tidak dapat menjalankan perannya,
kestabilan kehidupan keluarga masih dapat terus terjaga.
Anak – anak dapat terus melanjutkan sekolah dan suami/
istri yang ditinggalkan dapat terus melanjutkan kehidupannya
dengan baik itu sebenarnya wujud dari emansipasi.

Kehidupan menjadi semakin indah dan berwarna apabila
seorang suami dan istri mampu berbagi peran bersama.
Kolaborasi suami istri dalam menjalankan tugas domestik
dan publik adalah lebih baik daripada salah satu bersikap
mendominasi terhadap yang lain. Dominasi seorang suami
yang berlebihan terhadap istri ataupun sebaliknya adalah dua
hal yang memberi peluang bagi munculnya berbagai bentuk
penindasan. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga
( KDRT) suami terhadap istri menunjukkan bahwa betapa
mendominasinya seorang suami terhadap istri. Lemahnya
kekuatan fisik dan mental seorang istri menjadikan seorang
suami melakukan tindakan semena-mena terhadap istri
termasuk melakukan tindakan KDRT, begitu pula sebaliknya.

Emansipasi
hadir
untuk
mendamaikan
dan
mensejahterakan bukan untuk melepas belenggu yang tidak
terkendali. Emansipasi dibutuhkan karena kondisi yang telah
tercipta sebelumnya yang tidak berkeadilan. Jika emansipasi
telah terbangun tidak perlu lagi ada usaha – usaha untuk
lebih dari itu. Jika emansipasi dimaknai sebagai persamaan
antara hak dan kewajiban yang sama persis antara laki –
laki dan perempuan maka hal tersebut sudah merupakan
pembiasan dari makna emansipasi yang sesungguhnya. Laki
– laki tetaplah laki laki dan perempuan tetaplah perempuan
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Emansipasi pada saat ini dimaknai sebagai istilah
yang digunakan untuk perjuangan hak-hak politik wanita
atau persamaan derajat wanita dihadapan laki-laki dalam
konteks sosial masyarakat. Islam tidak membedakan lakilaki dan perempuan kecuali pada apa yang dilakukannya
sebagai bentuk ketaatannya kepada Sang Pencipta. Tinggi
rendahnya penilaian terhadap perempuan dan laki-laki tidak
bisa dibedakan kecuali hanya Allah lah yang paling berhak
menilainya. Perempuan dan laki - laki memiliki posisi yang
sama di mata Alloh, mereka berkewajiban untuk menegakkan
amar ma’ruf nahi munkar, menjalankan rukun iman, rukun
islam, fungsi agama dan mencegah kerusakan terjadi di
masyarakat dengan perannya masing-masing. Laki-laki
atau pun perempuan tidak dibebankan tugas mengabdi
kepada Allah secara berbeda, semuanya memiliki porsi yang
sama, perbedaannya dihadapan Allah hanyalah amalan
yang dilakukan sebagai bentuk ketakwaannya kepada Sang
Pencipta
(Ariesta Indriawati)
Penulis adalah guru mata pelajaran IPA di MTs Negeri Majenang
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

