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Assalamu’alaikum Wr. Wb
ahun 2017 sudah di depan mata semoga tahun ini
dapat meningkatkan kedisiplinan, kinerja, akuntabilitas
kita. Tak lupa marilah kita selalu memanjatkan puja dan
puji syukur kita kepa Allah Tuhan yang maha kuasa yang
telah memberi kesehatan dan keimanan kepada kita
semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk
mengabdikan diri kita pada Kementerian Agama yang
kita cintai ini, solawat dan salam marilah kita curahkan
kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW yang
telah memberi pencerahan kepada kita semua.
Majalah dinas sejahtera untuk mengawali terbitan tahun
2017 dengan meneguhkan nilai humanis pluralistik dalam
keberagamaan dengan semangat menjaga persatuan dan
kesatuan Bangsa, untuk senantiasa mampu memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan
tema HAB tahun 2017 “Lebih dekat melayani umat”,
Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik disemua lini
kepada masyarakat, diperlukan semangat dedikasi dari
setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dengan
mengedepankan pelaksanaan lima nilai budaya kerja yaitu
integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab
dan keteladanan. Mari bersama kita tunjukkan kepada
masyarakat kalau Kementerian Agama dari waktu ke waktu
semakin dekat dengan umat, dan kehadirannya semakin
bisa memberikan kontribusi yang dibutuhkan umat.
Pergumulan dengan gesekan sosial, konflik komunal saat
ini menjadi isu yang muncul ke permukaan dan gampang
tersulut ini menjadi tantangan bagi Kementerian Agama,
seberapa mampu Kementerian Agama menyelesaikan semuanya dalam koridor keragaman dan kemajemukan.
Berat memang tetapi menyadari ini menjadi ruh dari
makna melayani umat menjadikan spirit bersama semua
komponen Kemenag untuk bahu-membahu, membuat
langkah kebijakan strategis sesuai harapan umat dengan
tidak terjebak pada frame pragmatisme serta menyadari
sebagai bentuk ibadah dengan semangat ikhlas berkarya
dan berdarma adalah kunci jawaban dari semuanya.
Masukan dari semua pembaca untuk peningkatan ke
sempurnaan majalah ini sangat kami harapkan, karena kami
menyadari masih banyak banyak dalam terbitan kali ini.
Kami segenap redaksi majalah “Sejahtera” tak lupa mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari semua
fihak dalam penerbitan majalah edisi ini, dan akhirnya
kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah
memberikan petunjuk kepada kita semua Amin.(Af)
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Pembinaan

Kemenag : Pengukuran Kinerja dan
Akuntabilitas Publik
Oleh: Drs. H. Farhani, SH.,MM

T

ekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi
pemerintah baik pusat maupun daerah dan organisasi sektor
publik lainnya untuk memperbaiki kinerja layanannya sebagi
bentuk semangat manifestasi
manajemen organisasi sektor
publik yang berbasis kinerja
(Performance based management). Kemunculan manajemen organisasi berbasis kinerja
merupakan bagian dari reformasi
birokrasi.
Sejalan dengan semangat reformasi
birokrasi tersebut Kementerian Agama
dalam memeperingati Hari amal Baktinya membuat motto “ lebih dekat melayani umat”, karena
menyadari motto ini adalah ruh dan semangat dari
reformasi birokrasi yang senantiasa giat dilakukan di
Kemenetrian Agama, melalui gerakan lima budaya
kerjanya.
Kementerian Agama yang menjadi organisasi
Pemerintah banyak bersinggungan dengan sektor pelayanan publik dari mereka lahir sampai dengan meninggal, keadaan ini tentu haruslah disadari oleh setiap
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kementerian
Agama menjadi sikap dasar dalam memahami tanggung jawab mereka sebagai ASN, yang pada akhirnya
akan dilakukan pengukuran dengan penetapan standar akuntabilitas.
Kementerian Agama berupaya melakukan pengukuran kinerja ASN nya dengan menitikberatkan pada
kualifikasi Hasil Kinerja (Performance outcome) dan
Perilaku (Personality) dua variabel ini sudah mampu
mencakup implementasi makna dari lima budaya
kerja kaitan upaya peningkatan pelayanan publiknya.
Pengukuran kinerja memang sangat menarik untuk
dibicarakan secara luas, terbuka dan mendalam, karena pengukuran ini bukan masalah yang sederhana
tetapi sebaliknya sangat komplek dan multidimensional. Kemenag sebagai organisasi yang bergerak
disektor publik harus menjadikan pengukuran kinerja
sebagai pilar pengembangan organisasi yang dikaitkan langsung dengan akuntabilitas publiknya dalam
bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja.
Akuntabilitas Birokrasi
Tugas utama Kemenag sebagai organisasi sektor
publik terbesar adalah menciptakan kesejahteraan

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat
merupakan konsep layanan yang sangat
komplek, kesejahteraan tidak hanya
kesejahteraan fisik yang bersifat material namun termasuk juga kesejahteraan nonfisik yang bersifat immaterial
yang semuanya itu harus mampu
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Konsepsi akuntabilitas dalam
birokrasi pemerintah sesungguhnya
langkah memberikan informasi atas
aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik yang
telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan oleh
organisasi sektor pemerintah.
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mencoba
mengembangkan akuntabilitas publiknya dengan dua
pendekatan, yaitu (1) akuntabilitas vertikal (vertical
accountability), dan (2) akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) disemua lini dan sektor yang
ada di kanwil Kemenag Prov. Jateng.
Prinsip akuntabilitas yang dikembangkan diatas
kemudian dijabarkan dalam bentuk riil dengan
pendekatan akuntabilitas hukum dan kejujuran,
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,
akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.
Dengan mengembangkan pola ini kemenag jateng
siap memberikan informasi yang berimbang kepada
instansi yang lebih tinggi sekaligus juga mampu memberikan gambaran dan penjelasan yang utuh kepada
masyarakat atau publik terkait kinerja yang dilakukan,
sehingga mewujudkan Kanwil Kemenag Prov. Jateng
yang menuju Zona Anti Korupsi bukan lagi menjadi
slogan semata, tetapi menjadi budaya yang sudah
bisa masuk dalam setiap sendi birokrasi.
Semangat menerapkan sistem pengukuran kinerja dan
akuntabilitas publik di lingkungan Kanwil Kemenag Prov.
Jateng akan juga memberikan kontribusi secara nasional
bagi Kemenag dalam memberikan penilaian bagi publik
menyangkut kaitan kualitas informasi, transparansi dan
validitas. Mari semangat ini dijadikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan membuat iklim kerja
yang semakin kondusif sehingga target dari lembaga dapat tercapai bersama menuju kejayaan Kemenag Kanwil
Prov. Jateng khususnya dan Kemenag secara umum.

(Af)
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Laporan UTAMA

Kakanwil Kemenag Prov.
Jateng, Farhani bersama
Kabag TU, Suhersi
bersama isteri.

Farhani Kakanwil Kemenag Jateng

Fokus Kembangkan Madrasah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Figur Drs. H. Farhani, SH.,
MM, di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian
Agama (Kanwil Kemenag)
Jateng, sebenarnya bukan
asing lagi. Dia pernah
menduduki jabatan sebagai
Kasi Pengembangan Santri
Bidang Pekapontren Kanwil
Kemenag (dulu Depag) Jateng.
Kemudian menjadi Kepala
Kantor Kemenag Kabupaten
Banjarnegara (2010-2016).
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ada 10 Oktober 2016, pria
kelahiran Boyolali, 24 April
1965 itu dipercaya menjadi

Kakanwil Kemenag Jateng.
Dia dilantik di Jakarta bersama sejumlah pejabat baru lainnya oleh

Menteri Agama (Menag) Lukman
Hakim Saefuddin.
Ibarat (pepatah) Jawa, Farhani
dinilai sudah tahu banyak tentang
“jeroan” Jawa Tengah. Karena
itu, sejumlah harapan ditumpukan kepadanya, yang muaranya
Kanwil Kemenag Jateng dan Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota se-
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Jateng ke depan bertambah baik.
Ketika ditemui di ruang kerjanya,
Farhani menyampaikan terima
kasih atas harapan dan duku
ngan yang ditujukan kepadanya.
Menurutnya, kinerjanya akan
kurang berarti tanpa ada duku
ngan dari semua pihak untuk
bersama-sama memajukan Kanwil
dan Kantor Kemenag se-Jateng.
Hal ini karena seseorang yang be
kerja pada instansi pemerintahan
pada hakikatnya berada dalam
sebuah teamwork. Karena itu kerja
sama dan dukungan antarpara

+

Laporan UTAMA
pihak terkait adalah sangat dibutuhkan.
Farhani menjelaskan, ada bebe
rapa arah dan kebijakan prioritas
yang akan dikerjakan dalam bebe
rapa tahun ke depan. Program itu
antara lain meliputi pengemba
ngan sarana dan prasarana madrasah, peningkatan kesejahteraan
guru madrasah, guru RA dan guru
agama, tata kelola pelayanan
Kemenag di bidang haji dan nikah,
serta peningkatan pemberdayaan
zakat, infak dan sedekah.
Madrasah di Jawa Tengah, menurut Kakanwil, sebenarnya sudah
berprestasi baik di tingkat lokal,
provinsi maupun tingkat nasional.
Prestasi tersebut meliputi lomba
guru dan pengawas berprestasi,
bidang sains, matematika, IPA dan
lainnya. Bahkan, sejumlah madrasah di Jateng ada yang sudah
mampu mengukir prestasi tingkat
internasional, misalnya MAN2
Kudus. ‘’Prestasi madrasah ini jelas
akan berpengaruh pada persepsi
masyarakat bahwa madrasah lebih
baik. Masyarakat mempercayai
madrasah dan mau menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah,’’
tandasnya.
Implikasinya, lanjut dia, saat PPD
(penerimaan peserta didik) tahun
ajaran baru, jumlah pendaftar di
madrasah melonjak. Ada madrasah di Jateng, menolak calon siswa
hingga 600-700 anak, karena daya
tampung madrasah terbatas.
Kondisi tersebut, menurut
Kakanwil, adalah sebuah dilema.
Sebab, ketika orang tua ingin
menyekolahkan anak-anaknya di
madrasah, tetapi pada saat yang
sama ruangan kelas madrasah
sangat terbatas. Dengan kata lain,
madrasah menolak calon siswa.
Padahal, mereka ingin anakanaknya bisa menempuh pendidikan di lembaga madrasah.
Mencermati kondisi tersebut,
maka perlu dilakukan langkahlangkah konkret, yakni ke depan
madrasah harus mempunyai
daya tampung yang cukup untuk para pendaftar/murid baru.

Dalam kaitan ini, pihaknya telah
mengusulkan kepada Menag
Lukman Hakim Saefuddin untuk
membuatkan atau menambah
lokal atau ruang-ruang kelas baru,
terutama bagi madrasah yang
jumlah pendaftarnya melimpah.
Dan, usulan Farhani tersebut langsung disetujui oleh Menag, yang
mengalokasikan dana dari Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)
atau Sukuk Negara.
Pengalokasian dana dari Sukuk
Negara tersebut, sudah dimplementasikan pada tahun anggaran
2015. Waktu itu, untuk pemba
ngunan Balai Nikah senilai Rp 900
juta. Padahal, kalau membangun
fasilitas itu dari sumber APBN
hanya dialokasikan Rp 350 juta
per balai nikah. “Karena itu, Balai
Nikah yang dibangun dari sumber
pembiayaan Sukuk Negara, relatif
lebih baik dan lebih representatif,’’
tandasnya.
Langkah Menag Lukman Hakim
Saefuddin tersebut, menurut
Farhani, akan segera dikoordinasikan dengan Bappenas
dan Kementerian Keuangan.
Diharapkan, pada tahun anggaran 2018, SBSN untuk madrasah sudah dapat direalisasikan.
Ditambahkan, program SBSN
tersebut sebenarnya bukan hanya
untuk penambahan ruang kelas
baru, melainkan bisa juga untuk pengembangan sarana dan
prasarana madrasah lainnya dalam
rangka pengembangan madrasah
dan RA.

Kesejahteraan Guru
Terkait dengan arah kebijakan
peningkatan kesejahteraan guruguru madrasah dan RA, Kakanwil
Kemenag Jateng Farhani
menjelaskan perlu
dilakukan langkahlangkah konkret,
terarah dan terencana. Dalam
hal ini,

pihaknya sudah mengambil langkahlangkah antara lain sebagai berikut.
Pertama, tunjangan profesi guru
(TPG) terutang, baik TPG yang sudah
ber-SK Inpassing maupun TPG non-SK
Inpassing, harus dibayarkan seluruhnya pada tahun 2017. Dalam konteks
ini, Kementerian Agama telah meng
alokasikan anggaran secara cukup.
Hanya saja, ketika TPG terutang dibayarkan maka syaratnya harus melalui
mekanisme yang telah ditetapkan,
misalnya dilakukan verifikasi data
oleh Itjen Kemenag, BPK atau BPK
Provinsi Jateng.
Kedua, SK Inpassing guru yang sudah
masuk longlist tetapi secara fisik SK
Inpassing belum turun, maka penerbitannya harus diupayakan secepatnya
karena menyangkut kesejahteraan
guru. Sebulan yang lalu, verifikasi SK
Inpassing yang belum terbit tersebut
sudah dikerjakan di Jakarta. Dengan
demikian, diharapkan dalam waktu
yang tidak terlalu lama SK Inpassing
bisa segera diterbitkan.’’Saya berharap, SK Inpassing bisa terbit pada
tahun ini,’’ tuturnya.
Dijelaskan, guru-guru yang sudah
memegang sertifikat pendidik akan
mendapatkan TPG sebesar Rp 1,5
juta/bulan. Adapun guru-guru yang
sudah memegang SK Inpassing
mendapatkan tunjangan per bulan
sesuai dengan golongan dan kepangkatannya. ‘Kanwil Kemenag Jateng
mengusulkan SK Inpassing bagi guruguru madrasah sebanyak 22.000. Dari
jumlah itu, SK Inpassing yang sudah
turun baru 16.000. Jadi masih ada
sekitar 6.000 SK Inpassing yang akan
kita perjuangakan untuk segera turun. Kalau SK Inpassing yang tertunda
ini
bisa segera turun,
maka kesejahteraan guru
madrasah
akan juga
meningkat,’’
katanya.
Ketiga,
bagi
guru-guru
madrasah
dan RA yang
hingga kini belum
mendapatkan
TPG,
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Farhani

Kakanwil Kemenag Farhani akan berkoordinasi dengan Kemenag Pusat untuk membuat regulasi baru. Regulasi
itu arahnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru mdarasah dan RA, yang selama ini belum
mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Sebab, mereka sama-sama sudah
mengabdi dan membesarkan madrasah. Jadi, berapa pun nominalnya
perlu mendapatkan penghargaan atau
tunjangan dari pemerintah.
Tata Kelola Pelayanan
Adapun terkait dengan bidang tata
kelola pelayanan, Kakanwil Kemenag
Farhani bertekad akan mendorong terwujudnya pelayanan satu atap, khususnya pelayanan bidang haji dan nikah.
Menurutnya, selama ini masyarakat
kalau mau mendaftar haji, prosedurnya
agak berbelit. Pertama-tama, mereka
harus datang ke bank, kemudian datang ke Kemenag, kemudian ke bank
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lagi, dan datang ke Kemenag lagi.
‘’Pelayanan seperti ini, jelas tidak efektif dan efisien. Era sekarang, pelayanan
harus didesain efektif dan efisien,
antara lain dengan penerapan pelayanan satu atap,’’ tuturnya.
Ke depan, lanjut dia, seseorang
yang mendaftar haji cukup datang di
Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
Karena itu, pihaknya akan membuat
MoU dengan Bank Penerima Setoran
BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di
tiap Kabupaten/Kota. Bank diharapkan membuka kantor di lingkungan
Kemenag Kabupaten/Kota. “Jadi, di setiap Kemenag akan ada ruangan untuk
kantor Bank Penerima Setoran BPIH,’’
tandasnya.
Dengan terobosan tersebut, tambah
dia, pendaftar haji bisa membayar BPIH
dan mengurus administrasi di Kantor
Kemenag, satu pintu. Hal itu sekaligus
untuk memotong mata rantai pendaftaran haji yang sangat melelahkan.
Hingga kini, jelas Kakanwil, yang
sudah melaksanakan pelayanan satu
pintu seperti ni baru lima Kemenag
Kabupaten/Kota. Diharapkan, pada
tahun ini seluruh Kemenag Kabupaten/
Kota di Jateng sudah memberlakukan
pelayanan satu pintu.
Berkaitan dengan program pelayanan
nikah, Farhani mengakui bahwa pelayanan Kemenag terhadap calon
pengantin, hingga kini, juga cukup
melelahkan. Selama ini kalau akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin wajib membayar biaya langsung ke
bank. Sementara ketika di bank, harus
mengantre.
Atas dasar pertimbangan kenyataan
itu, menurut dia, Kemenag akan memutus mata rantai tersebut. Caranya,
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dengan menjalin kerja sama dengan
pihak perbankan. Jadi, di setiap KUA,
akan ditempatkan mesin ID bank untuk
akses langsung dengan pihak bank.
Dengan cara seperti itu, diharapkan
masyarakat yang dating ke KUA bisa
langsung membayar biaya pernikahan
dengan cara menggesek kartu ID bank.
Potensi Ekonomi Keagamaan
Kebijakan atau program yang tidak
kalah penting, lanjut Kakanwil Kemenag
Farhani, adalah peningkatan potensi
ekonomi keagamaan. Terobosan yang
akan ditempuh adalah melalui optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan
sedekah (ZIS). ‘’Perolehan ZIS saat ini
belum menggambarkan jumlah pemeluk Islam di Jateng,’’ tuturnya.
Untuk meingkatkan potensi ekonomi
keagamaan tersebut, menurutnya
akan dibentuk Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) di setiap dinas/badan/kantor dan
BUMD serta semua instansi vertikal,
baik di tingkat kabupaten/kota maupun
Provinsi Jateng. Dengan terbentuknya
UPZ tersebut diharapkan semua ASN
yang beragama Islam dapat membayar
ZIS melalui UPZ.
‘’Political will pemerintah untuk peningkatan perolehan ZIS sangat diperlukan. Secara berkala perlu dilakukan
evaluasi terhadap perolehan ZIS di masing-masing dinas/instansi,’’ jelasnya.
Dengan cara tersebut, lanjut dia,
perolehan ZIS di Jateng akan meningkat secara signifikan. Keberhasilan
menghimpun ZIS ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam penanganan kemiskinan di Jateng. Di samping
itu, tentunya sebagai upaya akselerasi
pembangunan khususnya di bidang
keagamaan.

(Mohammad Saronji)
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Standardisasi Khatib Jumat
Pemerintah mengusulkan
pemberlakuan standardisasi
khatib salat Jumat kepada
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR RI). Usul
itu, menurut Menteri
Agama Lukman Hakim
Saifuddin, dilatarbelakangi
berdasarkan keluhan
masyarakat yang merasa
isi khotbah Jumat berisikan
ejekan kepada satu
kelompok.

B

anyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang
beberapa masjid, khatibnya
lupa menyampaikan nasehat
untuk bertaqwa yang semestinya,
isi khotbah malah mengejek bahkan
menjelek-jelekkan suatu kelompok
yang bertolak belakang dengan nasehat. Karena itu semestinya khotbah
Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Kami

ambil titik terang moderat, ujarnya.
Untuk itu pemerintah menggandeng
organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah
dan lainnya untuk merumuskan dua hal
penting, yaitu batasan seorang khatib
salat Jumat dan otoritas yang akan
mengeluarkan sertifikasi. Kami sadar
betul ini bukan kewenangan pemerintah, kata Lukman.
Lukman juga menyebutkan mengapa standardisasi hanya terhadap
khatib salat Jumat saja, tidak bagi
pendakwah di agama lainnya seperti
pastor, pendeta, dan biksu. Karena
kami tidak pernah menerima komplain atau keluhan diantara pastor,
pendeta, biksu sehingga kami tidak
ada kebutuhan untuk mengatur.
Para pastor, pendeta, dan biksu itu
memiliki standar kualifikasi di internal
agamanya. Hingga saat ini, menurut
Lukman, hanya khatib Jumat yang
belum mendapat kualifikasi.
Walau demikian rencana standardisasi khatib Jumat itu menuai
beragam reaksi. Pengasuh Pondok
Pesantren Lirboyo Kediri misalnya,
salah satu pesantren terbesar di Jawa

Timur, yang juga anggota Komisi VIII
DPR RI, An’im Falahuddin Mahrus,
menilai standardisasi itu merupakan
bentuk intervensi negara terhadap
kegiatan ibadah. Negara terlalu jauh
turut campur, ujarnya. Meski tidak
dilakukan standardisasi, An’im yakin
ilmu yang diperoleh khatib Jumat
sudah sesuai dengan koridor rukun
dan syariat.
Hal senada juga disuarakan anggota
DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Diah Petaloka menilai rencana tersebut tidak strategis dilakukan saat
ini. Meski dirinya menangkap ada
semangat untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Tentang standardisasi khatib Jumat agar direview
lagi. Meski ada fakta obyektif, banyak
khatib Jumat yang cara menyampaikan khotbahnya sama sekali tidak ada
visi kenegaraannya, tandas mantan
calon gubernur Jawa Barat ini.
Merasa Dicurigai
Penolakan rencana standardisasi
khatib Jumat juga dikemukakan tokoh
Muhammadiyah Dr Biyanto, menilai
kebijakan standardisasi kurang tepat
secara substansi maupun waktu,
tentu saja jika diniati oleh pemerintah
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Laporan KHUSUS
untuk membatasi ruang khatib Jumat. semacam ini perlu dicatat dan dibina
wacana standardisasi khatib Jumat itu
Apalagi jika program itu dilandasi niat supaya agama Islam tidak berubah
bagus selama memenuhi tiga syarat.
curiga. Program ini semakin menjadi
menjadi agama kebencian terhadap
Pertama, dimaksudkan untuk mentidak relevan dengan kondisi kekinian. sesama hanya karena beda paham.
ingkatkan kapasitas, kapabilitas, dan
Ingat, suasana kehidupan umat sekaMasdar mengakui upaya stankompetensi khatib Jumat, baik dari
rang sangat sensisitif, urainya tentang dardisasi khatib Jumat dapat menaspek materi maupun metodologi.
kondisi psikososial masyarakat.
imbulkan kecurigaan umat Islam,
Kedua, bersifat sukarela bukan keDalam pandangan masyarakat
dimana negara hendak mengontrol
wajiban. Melaksanakan tugas khatib
yang sangat sensitif ini, kata Biyanto
khatib dan khotbah salat Jumat.
itu hakikatnya menjadi hak dan keyang juga Dosen UIN Sunan Ampel
Tidak ada maksud dari pemerintah
wajiban setiap orang yang memang
Surabaya, program standardisasi khatib ingin mengintervensi terhadap ajaran menjadi perintah agama. Ketiga, seJumat bisa dipahami sebagai bentuk
agama, atau membatasi ruang gerak
baiknya program itu diselenggarakan
kecurigaan pemerintah pada ulama.
khatib. Pemerintah ingin memastioleh ormas Islam atau masyarakat,
Karena itu, pemerintah harus berhatikan khatib Jumat memenuhi kriteria
bukan pemerintah.
hati dan berempati dengan suasana
keilmuan dengan istilah “dzulmin”
Wacana standardisasi khatib Jumat
kebatinan ulama dan umat Islam. Lebih atau memiliki ilmu karena salat Jumat oleh Menteri Lukman yang menuai
baik energi dan anggaran pemerintah
adalah kewajiban yang betul-betul
pro dan kontra, Kepala Pusat Informasi
digunakan untuk pelatihan da’i atau
harus dijaga syarat rukunnya. Esensi
dan Humas Kemenag RI Mastuki menmubaligh. Jadi lebih pada peningkatan
khotbah Jumat mengajak, menaseegaskan Kemenag tidak akan melakukapasitas mubaligh, urai Biyanto tenhati dengan cara bijak dan arif.
kan sertifikasi khatib Jumat, juga tidak
tang alternatif program. Pada aspek
Menteri Agama Lukman, menurut
akan mengintervensi materi khotbah.
inilah mubaligh perlu ditingkatkan, juga Masdar tidak menyebutkan apakah
Namun Kemenag mempertimbangsoal metode ceramah supaya dakwah
pihaknya mempertimbangkan memkan untuk melakukan standardisasi
kita semakin komunikatif.
beri sanksi kepada khatib Jumat yang khatib Jumat. Hal itu dilakukan karena
Kalau standardisasi khatib Jumat
isi khotbahnya dianggap menebar
merespon saran dan masukan dari
dengan tujuan peningkatan kapasitas kebencian. Namun, masih menumasyarakat.
dan metode, bisa dipahami, bahkan
rut Masdar aparat hukum dapat
Maksud dari standardisasi itu, lanjut
harus dilakukan, tambah Biyanto.
menindak menggunakan UU No. 11
Mastuki adalah memberikan kriteria
Dengan catatan, sekali lagi program
Tahun 2008 tentang Informasi dan
kualifikasi atau kompetensi minimal
semacam ini bukan bertujuan untuk
Transaksi Elektronik dengan ancaman yang harus dimiliki oleh seorang
membatasi ruang khatib Jumat, apal- enam tahun penjara. Ada pula Pasal
khatib Jumat agar khotbah disampaiagi dilandasi oleh niat curiga.
16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang
kan oleh ahlinya, serta sesuai syarat
Sementara itu ketua Pengurus Besar
Penghapusan Diskriminasi Ras dan
dan rukunnya. Dalam prakteknya
NU Masdar Farid Mas’udi menyambut Etnis, dengan pidana penjara paling
nanti, standardisasi juga tidak akan
baik wacana standardisasi khatib atau
lama lima tahun dan/atau denda pal- dirumuskan Kemenag karena hal itu
penceramah salat Jumat yang diguliring banyak Rp. 500 juta.
menjadi domain ulama. Kemenag
kan Manteri Lukman. Dengan alasan
Sementara itu Wakil Ketua Umum
hanya sebagai fasilitator.
(M. Bisri)
adanya kerisauan isi ceramah yang
MUI Zaenut Tauhid menyatakan
menebar kebencian. Masdar
yang juga merupakan Wakil
Ketua Umum Dewan Masjid
Indonesia, menilai standardisasi khatib Jumat mendesak
diterapkan karena selama ini
tidak berada dalam wadah
tertentu yang terdisiplin.
Wacana standardisasi khatib
Jumat ini penting supaya
khotbah bisa menggambarkan wajah sejati Islam yang
damai, menghormati sesama,
bahkan yang berbeda agama
sebagaimana disebutkan lakum dinukum waliyadin, atau
bagimu agamamu dan bagiku
agamaku, kata Masdar.
Masdar menilai, sejumlah
khatib Jumat memiliki isi
tempo.com
khotbah yang memprovokasi, Kementerian Agama akan menjadi fasilitator pembentukan standardisasi khatib salat Jumat. Menteri
menebar kebencian kepada
Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa standardisasi khatib muncul atas usul sebagian
orang lain. Khatib-khatib Jumat umat Islam yang diwakili organisasi masyarakat.
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Bidang PENMAD

Siswa–Siswi Madrasah Siap Ikuti
UN /USBN/UAMBN dan UM
Oleh : Drs. H. Jamun Efendi, M.Pd.l

Dalam rangka
mengendalikan mutu
hasil pendidikan sesuai
amanah PP 19/2005 jo.PP
32/2013 dan jo.PP 13 /
2015 tentang Standar
Pendidikan Nasional
(SNP) yang dikembangkan
oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan,
perlu menetapkan Standar
Penilaian Pendidikan,
dimana dalam sistem
Penilaian mencakup jenis
ujian, bentuk soal dan
pelaksanaanya, pengelolaan
dan pelaporan hasil ujian.

U

ntuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta
didik sesuai dengan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL)
, perlu dilakukan penilaian hasil
belajar peserta didik pada akhir
satuan pendidikan. Penilaian hasil
belajar tersebut dilakukan melalui
Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN) , Ujian
Akhir Madrasah Berstandar Nasional
(UAMBN) dan Ujian Sekolah/
Madrasah (US/UM).
Ujian Nasional (UN) Taun Pelajaran
2016/2017 adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan
pada mata pelajaran tertentu secara
Nasional dengan mengacu pada SKL.
UN diatur dengan Peraturan BSNP
Nomor : 0034/P/BSNP/Xll/2015 tentang Prosedur Operasional Standar
Penyekenggaraan Ujian Tahun
Pelajaran 2016/2017.
Dalam rangka tri sukses Un, USBN,
UAMBN dan UM yaitu sukses persiapan, sukses pelaksanaan dan sukses
hasil , maka Kanwil Kementerian
Agama telah membuat Kebijakan

Siswi madrasah tampak sedang mengerjakan soal ujian.

pelaksanaannya sebagai berikut :
1., Pelaksanaan UN, USBN, UAMBN
dan UM.
2. Ujian Madrasah (UM) tingkat
Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi
seluruh mata pelajaran.
3. Ujian Madarasah (UM) tingkat
Mts dan MA meliputi seluruh mata
pelajaran yang tidak di USBN kan dan
di UAMBN kan.
4. Jadwal Pelaksanaan Ujian
Madrasah diserahkan sepenuhnya
kepada satuan pendidikan.
Tahun 2017 total peserta Ujian
Nasional tingkat Mts adalah sejumlah 137.832 siswa/siswi. Adapaun
dijenjang Madrasah Aliyah adalah
sebagai berikut :
MA – IPA
= 16.481
MA – IPS
= 27.708
MA - Bahasa = 1.014
MA - Agama = 4.572
Dengan adanya kebijakan
Mendiknas terkait dengan Ujian
Berbasis Komputer (UNBK), maka
tahun ini Kanwil Kemenag melakukan himbauan dan harapan agar
para Kepala Satker Madarah dan
Satuan pendidikan yang dikelola
oleh masyarakat untuk bisa bersama-sama mensukseskan kebijakan

tersebut. Terbukti bahwa para Kepala
Madrasah menyambut adanya UNBK
dengan penuh semangat dan optimis
untuk bisa menyukseskan kebijakan
tersebut. Tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, kalau
tahun 2015/2016 yang ikut UNBK baru 3 Madrasah, al hamdulillah tahun
ini mencapai 361 Madarasah yang
siap sukseskan UNBK dengan segala
konsekuensinya. Bahkan berdasarkan
pantauan dan beberapa laporan yang
masuk, bahwa para Kasi Pendidikan
|Madrasah di seluruh wilayah
Provinsi Jawa Tengah dan para Kepala
Madrasah telah berkordinasi secara
intensif dengan Ka Dinas serta MKKS
setempat untuk melakukan sosialisasi, simulasi dll demi suksesnya UN
tahun Pelajaran 2016/2017 baik yang
masih bertahan dengan UNKP karena
keterbatasan Sarpras maupun yang
sudah siap UNBK.
Perluasan UNBK diharapkan untuk
meningkatkan efesiensi, mutu, realibilitas, kredibilitas dan integritas
ujian. Selamat melaksanan serangkaian Ujian , mudah-mudahan Allah
SWT senantiasa memberikan kesuksesan dan ilmu yang bermanfaat
dunia akhirat. Aamiiin. ***
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Bidang PD PONTREN

PBSP On Line
Pendidikan nasional saat
ini sedang menghadapi
banyak tantangan dan
permasalahan yang tidak
sedikit. Berbagai kebijakan
dan program telah
banyak ditempuh untuk
meningkatkan kualitas
pendidikan, termasuk
dalam lingkup pendidikan
Islam di Indonesia.

K

ebijakan pengembangan pendidikan Islam diarahkan pada
tiga aspek yaitu: perluasan
akses, peningkatan mutu dan
daya saing, serta tata kelola pendidikan. Perluasan akses merupakan upaya
Kementerian Agama dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat di
dunia pendidikan. Peningkatan mutu
dan daya saing juga merupakan upaya
terus menerus meningkatkan kualitas
pendidikan disemua jenis dan jenjang
pendidikan. Sedangkan peningkatan
tata kelola merupakan upaya penataan
kelembagaan pendidikan Islam agar bermutu, berdaya saing dan bermanfaat
bagi masyarakat.
Salah satu usaha pemerataan akses
dan peningkatan mutu serta daya saing
tersebut,diselenggarakannya Program
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Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)
Kementerian Agama, yang saat ini sudah
memasuki tahun ke-12. PBSB merupakan
upaya untuk mempercepat ketertinggalan
eksistensi pondok pesantren di bidang
sains dan teknologi dalam dukungan untuk penguatan tafaqquh fiddin. Manfaat
program ini diharapkan menjadi pionir
pemberdayaan masyarakat (community
development) di lingkungan pondok
pesantren.
Program ini untuk pertama kalinya
dimulai pada tahun 2005. Semula hanya bermitra dengan 2 (dua) pergurun
tinggi, yaitu Institut Pertanian Bogor
(IPB) dan Universitas Islam Negeri(UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2014
menjadi 17 (Tujuh belas) perguruan tinggi,
yaitu : IPB Bogor, UIN SyarifHidayatullah
Jakarta, ITB Bandung, UPI Bandung,
UGM Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang,
ITS Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya,
UNAIR Surabaya, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Universitas Mataram,
Universitas Indonesia, Universitas Islam
Malang (UNISMA), Universitas Surya
Serpong, dan Sekolah Tinggi Agama
Islam NU (STAINU) Jakarta.
Apresiasi masyarakat luas adalah salah
satu indikator program ini berhasil ditambah harapan dan animo kalangan pesantren sangat tinggi untuk mengikuti
PBSB, bahkan dua tahun terakhir ini
penyelenggaraan PBSB dilaksanakan
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secara on line baik pendaftaran maupun
test dengan system Computer Based
Test (CBT) serentak seluruh Indonesia.
Sedangkan manfaatnya dapat menjaring
dan memfasilitasi santri berprestasi dari
keluarga kurang mampu untuk menempuh
studi di perguruan tinggi ternama. Hal
tersebut secara tidak langsung mampu
mengubah citra pondok pesantren lebih
berkualitas.
Program Beasiswa Santri Berprestasi
(PBSB) adalah sebuah program afirmatif
perluasan akses santri untuk melanjutkan studi sarjana dan profesi melalui
suatu program yang terintegrasi mulai
dari proses kerjasama, pengelolaan,
sistem seleksi, serta pemberian bantuan
pembiayaan yang diperlukan bagi santri
yang memenuhi syarat. Lebih lanjut
PBSB bertujuan:
Sebagai pemberdayaan sosial bagi santri
melalui upaya memperluas akses bagi
santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran,
dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, Dengan adanya program
ini, diharapkan akan tumbuh generasi
pesantren yang melek teknologi informasi
dan tidak ketinggalan zaman.
Upaya pemberdayaan pesantren
melalui upaya penguatan pesantren
sebagai lembaga pendidikan, dakwah
dan pengembangan masyarakat, dengan pembentukan jaringan kerjasama
antara dunia pendidikan tinggi dengan
pondok pesantren;

+

Bidang PD PONTREN
Sejak tahun 2005 sampai tahun 2016,
PBSB telah memberikan beasiswa kepada
3,330 santri berprestasi yang berasal dari
782 pondok pesantren se-Indonesia melalui
mekanisme pembiayaan berkelanjutan yang
studi pada 17 (Tujuh belas) perguruan tinggi,
jumlah tersebut tidak termasuk 517 santri
yang dibiayai melalui Program Beasiswa
Santri Berprestasi Program Bertujuan Khusus
Penguatan Keilmuan Santri pada PTAI
Berbasis pesantren, melalui mekanisme
pembiayaan beasiswa insentif pada tahun
anggaran 2016. Sampai bulan Desember
2015, tercatat 1,417 santri berprestasi yang
telah menyelesaikan studi dan tersebar
pada perguruan tinggi masing-masing
dan pada akhir tahun 2016, peserta PBSB
yang menyelesaikan studi berjumlah 1,700
santri.
Sementara di Jawa Tengah selama
kegiatan program PBSB berjalan pada
tahun 2016 yang dinyatakan lulus oleh
panitia pusat sebanyak 44 santri yang
tersebar di beberapa perguruan tinggi
dari kuota 500 santri yang ditetapkan
oleh Kementerian Agama RI. Jumlah
ini diharapkan bisa terus bertambah di
tahun 2017 dengan dukungan semua
pihak dan sosialisasi yang semakin intens dilakukan oleh Kanwil Kemenag
Prov. Jateng melalui bidang Pendidikan
Diniyyah dan Pondok Pesantren
Kedepan diperlukan penyempurnaan
arah kebijakan, agar PBSB yang ada dapat
memberikan hasil yang lebih optimal,
kebijakan tersebut diarahkan kepada
hal - hal berikut:
Menjalin kerjasama lebih erat dengan
perguruan tinggi sebagai upaya untuk
meningkatkan mutu lulusan;
Optimalisasi pilihan studi, dengan
memperhatikan kebutuhan pesantren
serta upaya mempercepat pembangunan nasional;
Tindakan afirmatif melalui kemudahan
bagi peserta dari daerah perbatasan
dan/atau tertinggal yang umumnya berada di luar pulau jawa untuk mengikuti
seleksi, serta melalui program bertujuankhusus;
Tindakan afirmatif untuk santri berprestasi melalui program studi pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri (PTKIN) dari pondok pesantren
salafiyah dan muadalah, serta melalui
program bertujuan khusus;
Tindakan afirmatif melalui pengetatan
bagi kriteria santri yang dapat mendaftar
sebagai peserta seleksi PBSB, dimana
lebih mengutamakan santri asal keluarga
kurang mampu dan berprestasi;

Penguatan tata kelola Bantuan Beasiswa
Santri Berprestasi;
Menjalin kerjasama dengan pondok
pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan kepesantrenan dan
meneguhkan komitmen pengabdian;
Pemberian arahan yang lebih jelas dan
tegas dalam meneguhkan komitmen
pengabdian, serta kewajiban peserta
PBSB lainnya;
Maksimalisasi fungsi pembinaan masa
studi oleh Kemenag & Perguruan Tinggi
dalam memperluas wawasan serta intensifikasi dan diversifikasi keilmuan.
Lebih lanjut untuk memudahkan santri
mengakses program ini, berikut disampaikan persyaratan dan alur pendaftaran
PBSB secara on line dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
Pendaftar adalah santri dari pondok pesantren yang telah memiliki Nomor Statistik
Pondok Pesantren (NSPP) dan telah terdata
diEmispendis.kemenag.go.iddengan data
yang telah diisi lengkap.
Calon Peserta PBSB adalah:
Santri yang bersekolah pada tingkat akhir
dan lulus pada tahun 2017 di Madrasah
Aliyah (MA) yang berada dinaungan
pondok pesantren; atau
Santri lulusan pesantren muadalah/
pesantren salafiyah dan ijazah paket
C pada tahun 2016 dan 2017 yang diselenggarakan oleh pondok pesantren,
khusus pilihan studi Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam;
Santri yang bersekolah pada tingkat akhir
dan lulus pada tahun 2017 di MA yang
berada dinaungan pondok pesantren,
atau Santri lulusan pesantren muadalah/
pesantren salafiyah dengan ijazah paket
C yang diselenggarakan oleh pondok
pesantren, yang hafal (hafidz) minimal10
juz, khusus bagi pilihan studi pada UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Kriteria Umum Peserta
Santri mukim minimal 3 tahun berturutturut;
Berusia maksimal (per 1 Juli 2017):
20 tahun untuk santritingkat akhir pada
MA (lahir pada tanggal 1 Juli 1997, 2 Juli
1997, dan seterusnya);
23 tahun untuk santri lulusan pesantren
muadalah/pesantren salafiyah dengan
ijazah paket C yang diselenggarakan oleh
pondok pesantren(lahir pada tanggal 1
Juli 1994, 2 Juli 1994, danseterusnya).
Memiliki prestasi akademik yang baik
dan akhlaq yang terpuji;
Sangat diutamakan yang berasal dari
keluarga kurang mampu.

Kriteria Khusus:
Ketentuan untuk pilihan studi pada UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang:
Santri lulusan Madrasah Aliyah
(MA), Pesantren Muadalah, Pesantren
Penyelenggara Paket C, yang hafal (hafidz)
minimal 10 juz serta wajib mengupayakan serta mempertahankan HafidzAlQur’an 30 Juz pada saat menyelesaikan
studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Hafidz Al-Qur’an 30 Juz merupakan
persyaratan kelulusan program S1 peserta
BSB pada UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Bagi Santri yang berminat untuk studi
pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
Wajib mengupayakan serta mempertahankan Hafidz Al-Qur’an 10 Juz dan
Hafal 100 Hadist pada saat menyelesaikan studi pada UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Hafidz Al-Qur’an 10 Juz dan Hafal 100
Hadist merupakan persyaratan kelulusan program S1 peserta PBSB pada UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Santri melakukan registrasi secara online melalui www.pbsb.ditpdpontren.
kemenag.go.id.
Santri dapat mengunduh Formulir
Registrasi
Setelah santri lolos seleksi administrasi
maka peserta dapat mengunduh kartu
peserta Test CBT.
Pada saat pelaksanaan Ujian santri
membawa formulir print out dan tanda
peserta ujian Test CBT yang ditandatangani
oleh peserta, orang tua, dan pimpinan
pondok pesantren disertai:
Salinan KTP/Akte Kelahiran/Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Lahir (minimal
dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan), dan
Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional (SKHUN), untuk santri pondok
pesantren salafiyah dengan ijazah Paket
C yang diselenggarakan oleh pondok
pesantren; atau
Salinan Tanda Kelulusan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, untuk santri
lulusan pesantren muadalah.
Harapannya dengan program ini akan
memberikan kemudahan akses bagi para
santri untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan dari kementerian Agama
secara terbuka, adil dan transparan,
menuju peningkatan kualitas pendidikan
di lingkungan pesantren dalam rangka
menyiapkan generasi yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan
dunia luar.
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Bidang PAIS

Prosedur Operasional Standar USBN
Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
Sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor
3 Tahun 2017 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh
Pemerintah dan Penilaian
Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan, Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah (Dirjen
Dikdasmen) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) telah
menetapkan Prosedur
Operasional Standar yang
mengatur penyelenggaraan
dan teknis pelaksanaan
Ujian Sekolah Berstandar
Nasional pada Pendidikan
Dasar dan Menengah Tahun
Pelajaran 2016/2017.

P

rosedur Operasional Standar
tersebut tertuang dalam
Peraturan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor: 08/D/
HK/2017 tentang Prosedur Operasional
Standar Ujian Sekolah Berstandar
Nasional pada Pendidikan Dasar dan
Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.
Dinyatakan dalam Peraturan Dirjen
Dikdasmen tersebut, Prosedur
Operasional Standar Ujian Sekolah
Berstandar Nasional yang selanjutnya
disebut POS USBN, mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan
Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada
Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun
Pelajaran 2016/2017.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi
antara Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Agama,
Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) tentang penyelenggaraan Ujian
Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
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untuk tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut :
Penyusunan kisi-kisi dan master soal
mata pelajaran Pendidikan Agama
merupakan kewenangan dan tanggung
jawab Kementerian Agama.
Direktorat Pendidikan Agama Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
bertanggung jawab menyusun kisi-kisi
dan soal Ancor Item sebanyak 25% dari
jumlah soal.
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi bertanggungjawab menyusun
75% soal serta merakitnya menjadi
master soal dengan memberdayakan
guru-guru dari KKG/MGMP PAI.
Soal USBN PAI SD, SMP, SMA/SMK
terdiridari 2 (dua) jenis, yakni Pilihan
Ganda (PG) 40 soal dan Essai 5 soal.
Penggandaan soal USBN PAI dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota
melalui MKKS.
Kementerian Agama Kab./Kota bersama Dinas Pendidikan menetapkan
waktu penyelenggaraan USBN PAI
berdasarkan POS USBN.
Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen
Pendis Kemenag RI nomor: 174/
DJ.I/DT.I.II/2/HM.01/2017 tanggal
27 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut dan Peraturan Dirjen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan nomor: 08/D/HK/2017
tentang Prosedur Operasional Standar
Ujian Sekolah Berstandar Nasional
pada Pendidikan Dasar dan Menengah

tahun Pelajaran 2016/2017, Kanwil
Kemenag Jateng telah berkoordinasi
dengan Kemendikbud dengan menyerahkan File berupa Jumlah soal 45 butir
terdiri dari 40 pilihan ganda dan 5 essay (soal SMA dan SMK berbeda).
Dan Sesuai kewenangan, pendistribusian soal USBN PAI ke Kab./Kota di
serahkan melalui Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Adapun untuk Paket soal USBN sebagai
berikut:
Paket soal USBN PAI Kurikulum 2006
SMA/SMK terdiri dari :
Soal Utama dan Kunci Jawaban;
Soal Cadangan dan Kunci Jawaban;
Soal Susulan dan Kunci Jawaban.
Paket soal USBN PAI Kurikulum 2013
SMA/SMK terdiri dari :
Soal Utama dan Kunci Jawaban;
Soal Cadangan dan Kunci Jawaban;
Soal Susulan dan Kunci Jawaban.
Soal utama terdiri dari 2 paket
(Utama 01 dan 02 ) dan keduanya
dipergunakan dalam satu ruang untuk
silang soal;
Kisi-kisi Kurikulum 2006 dan
Kurikulum 2013.
Adapun Peraturan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 08/D/HK/2017
tentang Prosedur Operasional Standar
Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada
Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun
Pelajaran 2016/2017 Terlampir.

Seorang guru sedang membimbing siswanya untuk persiapan USBN.
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Bidang PHU

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait kenaikan kuota haji 2017. (foto: istimewa)

Kuota Haji Tahun 1438 H/ 2017 M
Kuota haji adalah jumlah
jemaah yang dapat
dilayani dalam setiap kali
penyelenggaraan haji.
Karena kuota haji yang
terbatas maka pendaftaran
dan pemberangkatan
jemaah haji menggunakan
konsep first come first
serve, sehingga jemaah
yang baru mendaftar akan
dimasukkan ke dalam
daftar tunggu sampai
dengan nomor porsi yang
dimiliki jemaah tersebut
masuk dalam alokasi
porsi provinsi pada tahun
penyelenggaraan.

K

uota haji setiap negara didasarkan pada hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi
Organisasi Konferensi Islam
(KTT-OKI) di Aman Jordania Tahun

1987 memutuskan bahwa jumlah
jemaah haji untuk masing-masing
negara ditetapkan secara seragam
sebesar satu permil dari jumlah penduduk yang beragama Islam suatu
Negara.
Beberapa waktu yang lalu Presiden
Joko Widodo telah mengumumkan
Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun
2017 yang akan dikembalikan ke
kuota normal sejumlah 211.000 dan
tambahan kuota sebesar 10.000 dari
Pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya
Keputusan Menteri Agama (KMA)
Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/
2017 M.
Dalam KMA Nomor 75 Tahun 2017
tersebut Pemerintah telah menetapkan kuota nasional tahun 2017 sebanyak 221.000. Adapun alokasi untuk
jemaah haji reguler sebanyak 204.000
dan haji khusus sebanyak 17.000.
Dari kuota haji reguler dibagi sejumlah 202.518 orang jemaah dan sejumlah 1.482 orang petugas daerah.
Penetapan kuota haji reguler tersebut
memperhatikan prinsip keadilan,
proposional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Perlu diketahui bahwa Kuota dasar
haji Indonesia sebesar 211.000 pada tahun 2011. Ada tambahan 10.000 pada
tahun 2012 sehingga menjadi 221.000,
perjalanan waktu pernah mengalami
pengurangan karena pelaksanaan pembangunan masjidil kharom, berikut
data rincian kuota jemaah haji dalam
No

Tahun

Jumlah Kuota

1

2005

205.000

2

2006

205.000

3

2007

210.000

4

2008

207.000

5

2009

207.000

6

2010

211.000

7

2011

211.000

8

2012

221.000

9

2013

168.800

10

2014

168.800

11

2015

168.800

12

2016

168.800
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Bidang PHU
12 tahun terakhir (lihat Tabel).
Pada tahun 2013 hingga tahun 2016
terjadi pengurangan 20 % dari kuota
dasar sebesar 211.000 karena adanya
proyek perluasan area Thawaf dan rehab Masjidil Haram hingga kuota haji
Indonesia menjadi 168.800 jemaah
terdiri dari jemaah haji reguler sebesar 155.200 dan jemaah haji khusus
sebesar 13.600.
Sedangkan untuk Provinsi Jawa
Tengah sebelum ada pemotongan 20%
mendapatkan kuota sebanyak 26.657
jemaah dan setelah adanya pemotongan menjadi 23.717 jemaah terbagi
untuk jemaah haji 23.543 jemaah dan
174 petugas daerah/TPHD. Dari jumlah tersebut masing-masing kab/kota
mendapatkan alokasi sesuai dengan
nomor urut porsi yang ada di masingmasing kab/kota berdasarkan kuota
provinsi, karena untuk Jawa Tengah
pembagian kuota berbasis Provinsi.
Sesuai dengan KMA Nomor 75 Tahun
2017 alokasi kuota Jawa Tengah tahun 2017 sebanyak 30.479 terdiri
dari 30.225 jemaah dan 254 petugas
daerah (TPHD). Dibandingkan dengan
tahun yang lalu terdapat kenaikan
sejumlah 6.682 jemaah dan 80 petugas daerah/TPHD. Apabila diasumsikan menggunakan jenis pesawat Air
Bus
330 dengan kapasitas
360
seat maka jemaah
haji
Jawa Tengah yang
diangkut dari Embarkasi
Solo
(SOC) sebanyak 86
kloter. Selain memberangkatkan

14
+

jemaah haji dari Jawa Tengah, embarkasi Solo (SOC) juga memberangkatkan jemaah haji asal DIY yang saat
ini mendapatkan kuota sebanyak
3.158 terdiri dari 3.132 jemaah dan 26
petugas daerah (TPHD) dengan asumsi
sebanyak 9 kloter. Sehingga jumlah
kloter yang akan diberangkatkan dari
Embarkasi Solo (SOC) tahun 2017 ini
sejumlah 95 kloter.
Dengan adanya pengembalian kuota
normal dan tambahan kuota akan
berpengaruh terhadap pelayanan
jemaah haji baik pelayanan di dalam
negeri maupun diluar negeri meliputi
pelayanan akomodasi, pelayanan
transportasi dan pelayanan katering.
Persiapan operasional penyelenggaraan haji saat ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah mulai dari pedoman
pelunasan BPIH, menyusun jadwal kloter penerbangan, penyiapan
layanan asrama haji, proses dokumen
dan perlengkapan haji serta berbagai
hal yang terkait layanan haji terutama
akomodasi jemaah haji di Arab Saudi.
Saat ini Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini
Bidang Penyelenggaraan Haji dan
Umrah sudah melakukan persiapan
untuk operasional haji tahun 1438H/
2017M, salah satunya beberapa
waktu yang lalu sudah mengirimkan
lembar merah setoran awal jemaah
haji untuk diverifikasi oleh Ditjen PHU
Kemenag RI kemudian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait
dengan proses pembuatan
paspor jemaah haji.
Tidak dapat dipungkiri
bahwa dengan adanya
pengembalian
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kuota normal dan tambahan kuota
tersebut secara tidak langsung akan
memberikan kabar gembira kepada
masyarakat yang berniat bersegera
melaksanakan rukun Islam yang
kelima dan sudah menunggu bertahun-tahun lamanya. Apalagi jumlah
jemaah haji Indonesia banyak yang
sudah berusia lanjut dan mempunyai
risiko tinggi terhadap kesehatannya.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan
survei yang dilakukan BPS, Indeks
Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
(IKJHI) Tahun 2016 meningkat 1,16
point menjadi 83,83 % dari tahun
sebelumnya tahun 2015 sebesar
82,67 %. Ada sembilan kategori
layanan yang disurvei oleh BPS kepada jemaah haji antara lain layanan
petugas kloter, transportasi shalawat,
layanan ibadah, layanan bus antar
kota, layanan petugas non kloter,
layanan umum, layanan katering,
layanan pemondokan dan layanan
bus Armina. Dari kesembilan kategori
layanan tersebut seluruhnya telah
masuk dalam kriteria memuaskan.
Harapannya dengan dikembalikan
kuota normal jemaah haji dan penambahan kuota, kualitas pelayanan
jemaah haji tetap harus ditingkatkan
sesuai dengan yang diamanatkan
dalam UU No. 13 Tahun 2008 bahwa
penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaaan,
pelayanan dan perlindungan yang
sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga mereka dapat menunaikan
ibadahnya sesuai dengan
ketentuan ajaran
Islam. ***

+

Bidang URAIS

Menginovasi Kursus Calon Pengantin

T

ujuan pernikahan sebagaimana termaktub dalam UU 1/ 1974 tentang
perkawinan adalah membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang
Maha Esa. Di dalam tujuan ini terkandung
nuansa nilai-nilai suci kehidupan perkawinan
yang terbingkai dalam ketaatan beragama,
kesetiaan kepada pasangan untuk hidup
berdampingan dan kesediaan kedua belah
pihak untuk mempertahankan kasih sayang.
Para Ulama menyebut tujuan tersebut
termanifestasikan dalam wujud rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah,
penuh dengan kedamaian, ketenteraman,
cinta dan kasih sayang. Dambaan wujud
keluarga sakinah mawaddah wa rohmah
seolah menjadi do’a wajib di setiap perhelatan perkawinan.
Tidak ada satupun pasangan yang menginginkan terjadi permasalahan dalam keluarga
mereka yang mengakibatkan perselisihan,
kekerasan hingga terjadi perceraian. Dari
sinilah para calon pengantin hendaknya
mempersiapkan pengetahuan dan kemampuan yang selayaknya dimiliki dalam
perkawinan.Peraturan perundangan yang
berkaitan dengan perkawinan di Indonesia
sampai saat ini belum mewajibkan pendidikan pra nikah bagi calon pengantin
sebagaimana telah berlaku di negara muslim
seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan
sebagainya. Ini berbeda sekali dengan UU
lalulintas yang mewajibkan calon penerima
Surat Ijin Mengemudi (SIM) harus miliki
ijazah penguasaan keterampilan. Demikian
pula tidak ada hukum fiqih yang secara
explisit mewajibkan persiapan pendidikan pra nikah ini sebagaimana di agama
Katolik. Meski demikian, pemerintah melalui
Kementerian Agama telah berupaya menyediakan media pendidikan pra nikah
yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan yang bekerjasama dengan Badan Penasehatan,Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) atau ormas
keagamaan.
Pendidikan pra nikah atau lazim disebut
kursus calon pengantin telah menjadi
kegiatan rutin sejak lama.Bahkan saat ini
pendidikan pra nikah mendapat penguatan
dengan keluarnya Peraturan Direktorat
Jendral Bimas Islam nomor 542/2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus
pranikah. Sebelumnya, Munas BP-4 XIII
tahun 2004 juga menetapkan kursus calon
pengantin sebagai salah satu program

bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk
mendukung program pemerintah dalam
mensukseskan pembangunan Keluarga
Sakinah.
Berdasarkan peraturan Dirjen tersebut,
maksud dan tujuan kursus calon pengantin
adalah memberikan bekal secara materi
maupun moril kepada para calon pengantin, meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah
tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah dan rohmah serta mengurangi
angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam
kehidupannya kelak mereka diharapkan
mampu menyelesaikan masalah yang akan
muncul dalam keluarga mereka.
Selama ini pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh para penghulu
dan Kepala KUA lebih tepat jika disebut
sebagai penggugur kewajiban, karena
lebih bersifat formalitas yang dibarengkanketika pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi calon pengantin sehingga
pencapaian tujuan sebagaimana harapan
dari peraturan Dirjen Bimas Islam masih
jauh panggang dari api. Padahal disisi lain
jumlah perceraian di Provinsi Jawa Tengah
semakin tahun, menunjukkan tren naik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Pusat Study Kebijakan Pendidikan
(PSKP) IAIN Surakarta pada tahun 2016,
salah satu penyebab tingginya perceraian
adalah ketidaksiapan calon pengantin untuk
hidup bersama dengan orang lain (istri)
yang mempunyai karakter, kepribadian dan
tabiat yang berbeda. Indikasi ketidaksiapan
ini dapat dilihat dari tingginya prosentase
penyebab ajuan gugatan karena ketidakharmonisan dan tidak bertanggung jawab
76,10 %, jika dibanding krisis akhlaq 0,88
% dan gangguan pihak ketiga 7,07 % atau
faktor ekonomi 11,5%.
Melihat faktor penyebab perceraian yang
lebih banyak didominasi oleh ketidaksiapan
pasangan calon pengantin, selayaknya kita
menginovasi model kursus calon pengantin,
dari yang hanya bersifat ritual formalitas
belaka menjadi model suscatin yang lebih
menarik. Salah satu model pelatihan partisipatif yang paling menarik menurut saya
adalah, pelatihan berbasis masalah atau
Problem Based Learning (PBL) yang diadopsi
Barrow and Tamblyn, yaknipelatihan yang
memfokuskan pada resolusi masalah.
Problem Based Leaning merupakan salah

satu bentuk peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran,
di mana fokus utamanya adalah pembelajaran peserta bukan pada pengajaran
atau narasumber. Pelatihan inimemberikan
keterlibatan penuh pada peserta pelatihan,
maka dibutuhkan berbagai metode dan
tehnik yang tidak mengguri atau menceramahi.Berdasarkan pada implikasi pendidikan andragogi, pelatihan partisipatif perlu
melalui langkah-langkah pokok sebagai
berikut:Pertama; menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif melalui pengaturan
lingkungan fisik, sosial dan psikologis peserta
didik. Kedua; merencanakan model kursus
dengan melibatkan peserta, pihak terkait,
kebutuhan-kebutuhan ke dalam materi
pelatihan; dan pembagian tugas dan tanggung jawab.Ketiga; memformulasikan tujuan
secara partisipatif dalam bentuk deskripsi
tingkah laku yang akan dihasilkan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.Keempat;
evaluasi model dengan berorientasi kepada
pengukuran perubahan perilaku setelah
mengikuti proses pelatihan, yang evaluasi
tersebut dilaksanakan melalui pengujian
terhadap dan oleh peserta sendiri.
Pelatihan partisipatif biasanya menggunakan siklus belajar dari pengalaman
(experiantial learning cycle). Siklus ini digunakan untuk menerapkan langkah-langkah
pelatihan di atas, dimana salah satunya
menyebutkan bahwa materi dan pembelajaran ditekankan pada pengalaman nyata
peserta. Pengalaman dalam hal ini dapat
diciptakan melalui proses siklus pertama
yakni mengalami. Tahapan-tahapan siklus
meliputi: mengalami; mengungkapkan;
menganalisa; generalisasi; dan menerapkan,
seperti bagan dibawah ini :
Menurut Lloyd-Jones, Margeston dan
Bligh, ada tiga elemen dasar yang seharusnya muncul dalam pelaksanaan Problem
Based Learning, yakni:meningisiasi pemicu/
masalah awal (initiating trigger); meneliti
isu-isu yang diidentifikasi sebelumnya, dan
memanfaatkan pengetahuan dalam memahami lebih jauh situasi masalah.
Dengan model pelatihan seperti ini diharapkan kursus calon pengantin lebih
menarik, lebih partisipatif, lebih terfahami
dan yang paling penting tujuan akhirnya
adalah kesiapan calon pengantin untuk hidup
bersama pribadi lain yang lebih toleran,
mampu memanage problematika kehidupan dan mencari solusi untuk kebahagiaan
bersama. Semoga. (sur)
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Bidang PENAIS ZAWA

Problematika dan Solusi Pemberdayaan
Aset Tanah Wakaf di Jawa Tengah
Aset wakaf di Provinsi Jawa
Tengah terbilang besar.
Berdasarkan data yang ada di
Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah, jumlah tanah wakaf
di Jawa Tengah sebanyak 80.099
lokasi dengan luas mencapai
4.343,07 Ha, jumlah yang
bersertifikat 61.964 lokasi dengan
luas 3.423,42 Ha., jumlah belum
bersertifikat 18.135 lokasi dengan
luas 919,65 Ha (Data Siwak
06/03/17 Jam 14.07)

D

ilihat dari sumber daya
alam atau tanahnya
(resources capital) jumlah harta wakaf di Jawa
Tengah berada di urutan pertama
dan dari segi luasnya adalah terluas kelima di Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam
Jawa Tengah untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara
maksimal, sehingga tanah-tanah
tersebut mampu mensejahterakan
umat Islam di Jawa Tengah sesuai
dengan fungsi dan tujuan ajaran
wakaf yang sebenarnya.
Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal
karena berbagai faktor, maka langkah yang tak bisa ditawar lagi yaitu
memberdayakan potensinya dengan
memproduktifkan aset-aset wakaf
tersebut. Jika mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu
besar, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Persoalannya masih muncul
perbedaan persepsi di tengah
masyarakat tentang pengelolaan
wakaf ke arah produktif. Oleh karena itu perlu adanya persamaan
persepsi tentang apa dan bagaimana memberdayakan potensi
tanah wakaf menuju yang lebih
produktif dengan menggali berbagai peluang dan kemungkinan
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jalan ke arah itu.
Problematika perwakafan yang ada
saat ini adalah : Pertama, lembaga
wakaf atau nadzir, seyogyanya merupakan elemen yang memberikan
kemanfaatan wakaf sepanjang masa,
namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif oleh
nadzir di Jawa Tengah masih sedikit.
Kedua, Studi perwakafan masih
terfokus kepada segi hukum fiqh
dan belum menyentuh manajemen
perwakafan. Mestinya wakaf dapat
dikelola secara produktif, sehingga
dapat dijadikan sumber dana dan
asset ekonomi yang senantiasa dapat
memberikan hasil kepada masyarakat.
Jadi dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai
sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup yang lebih
luas. Di Jawa Tengah hanya sedikit
sekali tanah-tanah wakaf yang
digunakan untuk kegiatan produktif, karena sebagian besar asetnya
tersedot untuk Sarana keagamaan
dan pendidikan. Saat ini aset tanah
wakaf produktif yang ada di Jawa
Tengah meliputi.
- Masjid Jami’ Lasem, Rembang ;
Pertokoan, Minimarket, Kuliner
dan Tempat Parkir.
- PCNU Kab. Magelang (Mungkid);
Gedung Wakaf dan Pusat Bisnis
- Ponpes Al Anwar Sarang
Rembang; Usaha penggemukan
sapi potong
- Yayasan Muslimin Kota
Pekalongan, Jl. Gajahmada No.
5 Kota Pekalongan; Hotel, Toko,
Kuliner, Masjid dan Sekolah
- BKM Kota Semarang; SPBU, Ruko
(Dekat Masjid Agung Semarang)
Univ. Wahid Hasyim Semarang;
Apotek, Klinik Kesehatan, Warnet,
Jasa Keuangan BMT, Peternakan
dan Bengkel Teknik.
- YPI Buaran Pekalongan, Jl. Raya
Buaran No. 21 Pekalongan;
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Swalayan dan Usaha Kecil
Menengah.
Perlu kebijakan strategis yang ditawarkan untuk mengurai problematika
wakaf yang ada di atas: Pertama, perlu
ditingatkan keberadaan wakaf sebagai
pranata keagamaan, yang tidak hanya
bertujuan menyediakan berbagai
sarana ibadah dan sosial, tetapi juga
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan
kesejahteraan umum, sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatannya sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua,
pemberdayaan dan pengembangan
wakaf harus diarahkan kepada wakaf
produktif melalui manajemen yang
sesuai dengan syari’at Islam dengan menggerakkan seluruh potensi
yang terkait dengan cara : investasi,
produksi, kemitraan, perdagangan,
agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pertokoan, pasar swalayan,
sarana pendidikan ataupun usahausaha yang tidak bertentangan dengan
syariat. Ketiga, menyediakan dana
yang diperlukan untuk mengembangkan tanah wakaf (Program Bantuan
Wakaf Produktif) yang bersumber dari
APBNP) dll. Keempat, meningkatkan
pengamanan harta benda wakaf yang
mempunyai nilai produktif, ekonomi
dan strategis untuk dikembangkan dan
diberdayakan. Kelima, Meningkatkan
pengembangan dan pemberdayaan
harta benda wakaf dengan paradigma
peningkatan usaha-usaha yang memiliki nilai ekonomi. Keenam, meningkatkan partisipasi dan kemitraan usaha
masyarakat dalam pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf,
Ketujuh, menghilangkan segala kendala
yang dihadapi selama dalam mengelola
wakaf terutama tidak produktifnya
harta benda wakaf karena Nazhir
yang kurang profesional, Administrasi
Pengelola yang tidak tertib. Kedelapan,
menata kembali semua harta benda
wakaf yang mempunyai nilai komersial
yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang akhirnya dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat.
Wallahu a’lam. ***

(Achmad Syalabi)
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Bimas Kristen

Masa Prapaskah adalah masa 40 hari sebelum Paskah, yang digunakan Gereja untuk mempersiapkan diri dalam merayakan Kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu Paskah.

Menghayati Masa Prapaskah
dengan Berpuasa
Masa menjelang paskah
atau biasa disebut sebagai
masa prapaskah merupakan
masa pertobatan atau masa
perubahan dimana kita
mengubah arah atau haluan
hidup dari kencenderungan
hidup yang jauh Tuhan
menjadi mendekatkan diri
pada Tuhan. Selama masa
pra paskah ini beberapa
gereja melakukan aksi puasa.

M

asa puasa prapaskah
ini berlangsung selama
empat puluh hari, sebagaimana Yesus dicobai
selama empat puluh hari di padang
gurun. Masa empat puluh hari ini

dimulai dari hari rabu abu (tahun ini
jatuh 1/03/2017), dan berakhir pada
minggu paskah. Dengan perhitungan
dimana enam hari minggu di antara
hari selasa sebelum rabu abu (Shrove
Tuesday) dan minggu paskah tidak
dihitung dalam 40 hari Pra-Paskah.
Lalu apa makna puasa bagi umat
kristen? Meskipun tidak hanya pada
saat prapaskah saja puasa dilakukan
oleh umat kristen namun puasa prapaskah mendapat perhatian khusus
dari berbagai gereja. Makna sesungguhnya dari puasa umat kristen
bukanlah semata-mata puasa secara
jasmani sajanamun juga puasa untuk jiwa dan raga. Jadi bukan hanya
menahan diri dari makan dan minum
saja melainkan juga menahan diri dari
segala sesuatu yang dilarang Allah.
Menahan diri dari gempuran duniawi,
dari segala macam godaan. Puasa
bukan pula sarana untuk menghukum

tubuh kita ataupun dengan tujuan
menurunkan berat badan. Melainkan
berpantang dan berpuasa dari
melakukan kejahatan dan dosa.
Puasa umumnya identik dengan
kegiatan tidak makan, namun dalam
iman kristen ada cara-cara lain untuk
berpuasa. Apapun yang dapat kita
tinggalkan untuk sementara (atau
bahkan untuk seterusnya) demi untuk
memusatkan perhatian pada Tuhan
dengan cara yang lebih baik dapat
dianggap sebagai puasa. Seperti
sikap menyangkal diri terhadap halhal yang begitu digemari oleh umat,
menghindari hal-hal yang selama ini
mengikat atau menjadi ketergantungan, misalnya terhadap kebiasaan
merokok, minum anggur, makan
makanan lezat, sikap yang konsumtif. Umat juga belajar menyangkal
diri secara intensif terhadap kebiasaan buruk seperti marah, iri hati,
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Bimas Kristen
sombong, tamak, malas, dan lainlain. Semua tindakan puasa tersebut
diharapkan menghasilkan sikap pembaruan hidup. Karena ciri utama dari
pengikut Tuhan Yesus adalah sikap
pertobatan yang dinyatakan dalam
pembaruan hidup.
Pada perjanjian lama (Nehemia
9:1) orang menaruh tanah di kepala
untuk mengingatkan dirinya kepada
eksistensi tubuhnya yang terbuat
dari debu tanah dan akan kembali
ke tanah. Itulah sebabnya mengapa
pada hari pertama puasa pra paskah
dikenal dengan rabu abu dan ditandai
dengan ditorehkannya abu di dahi
kita oleh pendeta ketika ibadah rabu
abu.
Sedangkan dalam perjanjian baru
pun Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-murid-Nya untuk berpuasa.Tuhan Yesus berkata: “Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya,
supaya orang melihat bahwa mereka
sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah
mendapat upahnya. Tetapi apabila
engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya
jangan dilihat oleh orang bahwa
engkau sedang berpuasa, melainkan
hanya oleh Bapamu yang ada di
tempat tersembunyi. Maka Bapamu
yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu.”
(Mat 6:16-18). Waktu berpuasa tidak
diwajibkan, karena niat berpuasa

timbul dari masing-masing pribadi.
Meskipun tidak ada keharusan dalam alkitab mengenai puasa namun
alkitab memperkenalkan puasa sebagai sesuatu yang baik, berguna dan
perlu dilakukan. Kitab Kisah Rasul
mencatat tentang orang-orang percaya yang berpuasa sebelum mereka
mengambil keputusan-keputusan
penting (Kisah Rasul 14:23). Doa
dan puasa juga sering dihubungkan
bersama (Lukas 2:37).
Yang perlu diperhatikan sesungguhnya adalah bagaimana sikap hati
kita ketika kita berpuasa. Pertama
adalah sikap merendahkan diri di
hadapan Tuhan, menyesal dan mengakui dosa kita dan menguatkan diri
melakukan kehendak Tuhan. Apabila
kita berpuasa secara jasmani namun tidak mampu mengendalikan
keinginan-keinginan daging maka
Tuhan pun tidak berkenan kepada
ibadah kita, sia-sialah kita berpuasa
dengan cara demikian. Nabi Yesaya
menyampaikan mengapa Tuhan tidak
memperhatikan puasa umat saat
itu karena umat tetap sibuk dengan
urusan pribadi, tetap berbantah dan
berkelahi dengan sesama.
Berpuasa yang Kukehendaki, ialah
supaya engkau membuka belenggubelenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau
memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memecah-mecah
rotimu bagi orang yang lapar dan
membawa ke rumahmu orang

Jemaah berdoa di Gereja di masa 40 hari sebelum Paskah.

18
+

Edisi I/Tahun III/Januari-Maret 2017

miskin yang tak punya rumah, dan
apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi
dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu
sendiri! Pada waktu itulah terangmu
akan merekahseperti fajar dan
lukamu akan pulihdengan segera;
kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan
belakangmu (Yes 58 : 3-8).
Puasa merupakan suatu ibadah,
maka pelaksanaannya tidaklah dapat
dipaksakan. Relasi dengan Allah adalah soal keyakinan pribadi dan tidak
ada seorang pun yang dapat mengganggu gugat hal itu. Puasa berkaitan
dengan komitmen. Maka jenis dan
bentuk berpuasa (mis. Pantang makanan; minum; dan berapa lamanya
seseorang harus berpuasa) ditentukan oleh orang yang hendak berpuasa berdasarkan komitmen pribadinya dengan Tuhan; puasa adalah
panggilan. Karena itu puasa harus
dilakukan dengan sukacita bukan
karena terpaksa. Puasa bukan pula
ukuran kesalehan atau kerohanian
seseorang. Orang yang menjalankan
puasa tidak berarti dia lebih saleh
atau lebih beriman dari mereka yang
tidak berpuasa.
Perbanyak jam doa, pujian penyembahan dan membaca Alkitab supaya
lebih efektif.Karena intinya Tuhan
mendengarkan doa serta memperhatikan hakekat puasa kita, bukan
soal makanan yang tidak kita makan,
tetapi sikap hati dan tujuan kita
dalam melakukannya (Roma 14:17).
Penting bagi kita bahwa setelah kita
berhasil menjalani serta mengalami
kemenangan rohani setelah berpuasa, berhati-hatilah supaya kita tetap
dapat berdiri tegak dalam kuasa
Allah, tidak jatuh dalam pencobaan
dan kesombongan rohani.Puasa
dibutuhkan sebagai pengasah roh
kita. Kita tahu, bahwa roh itu lemah,
maka kuatkan keadaan rohmu dengan doa puasa. Kalau tentara punya
baju perlindungan, maka perlindungan roh kita adalah doa puasa,
supaya Roh Kudus yang memberi
kemenangan.
Demikian bagaimana puasa dipandang dari sudut pandang iman
kristen. Selamat berpuasa dalam
masa prapaskah ini. Tuhan Yesus
memberkati.

Dina/Af
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Bimas Katolik

Umat Katolik Pelopor Peradaban Kasih
Kasih manusia pada
dasarnya berasal dari
Allah dan mengalir kepada
sesama. Dalam ajaran
Gereja Katolik, kasih
adalah hukum utama dan
terutama dalam kehidupan
umat beriman Katolik.
Dasarnya jelas, bahwa Yesus
mengajarkan kasih yang
utama adalah mengasihi
Allah dengan segenap hati
dan mengasihi sesama
seperti diri sendiri.

K

asihilah Tuhan, Allahmu,
dengan segenap hatimu dan
dengan segenap akal budimu.
Dan hukum yang kedua, yang
sama dengan itu, ialah : “Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri”. (Matius 22:37,39).
Mewujudkan peradaban kasih
adalah tujuan utama umat beriman
Katolik agar kehidupan di dunia ini
semakin bermartabat, sejahtera lahir
batin dan beriman dewasa. Kita sadar bahwa hidup bersama di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan
berbagai macam suku, agama, ras
dan golongan seharusnya menjadi
kekuatan yang menyatukan bangsa
dan bukan sebaliknya.
Meskipun kita berbeda-beda, namun umat Katolik tetap diajak terus
menerus untuk memperjuangkan
dan mewujudkan peradaban kasih
yang tulus, menjalin persaudaraan
dengan semua orang tanpa membedakan. Bunda Teresa telah mengajarkan bahwa : “Kasih yang tulus tidak
pernah menilai hasilnya, melainkan
hanya memberi”.
Sebagai warga negara Indonesia,
umat Katolik diajak untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila yaitu
berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi dan
berkeadilan sosial. Pernyataan ini
ditegaskan oleh Uskup pribumi pertama Mgr. Albertus Soegijapranta,
SJ : “Kemanusiaan itu satu kendati

berbeda bangsa, asal usul dan ragamnya, berlainan bahasa adan istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya,
semua merupakan keluarga besar”.
Sejahtera
Sejahtera lahir batin adalah kata
kunci yang sangat penting dalam
rangka mewujudkan peradaban kasih.
Menurut Konsili Vatikan II : “Orang
dianggap sudah sejahtera apabila sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasarnya, yaitu pangan, sandang,
papan, pendidikan, kesehatan dan
kesempatan kerja.
Kita berharap agar umat dan
masyarakat merasakan kesejahteraan
tidak hanya berhenti pada ungkapanungkapan saja namun benar-benar
terwujud dalam tindakan nyata. Dan
bagi umat Katolik kesejahteraan
terus diupayakan bagi umat dan
masyarakat terutama bagi mereka
yang kecil, lemah, miskin, tersingsir
dan difabel (KLMTD).
Bermartabat
Istilah di atas ingin menunjukkan
bahwa manusia layak perlu mendapatkan penghargaan dan penghormatan karena manusia diciptakan baik
adanya dan selaras dengan cita Allah.
Namun dalam kenyataan hidup manusia kadang tidak dihargai sebagai
manusia dengan perilaku-perilaku
yang kurang beradab dan pembunuhan keji. Penghormatan terhadap
martabat hidup manusia harus selalu
digemakan mengingat zaman ini martabat manusia telah digerus dan ditindas oleh kepentingan-kepentingan
pribadi demi meraih kekuasaan.

Namun Allah telah menunjukkan
kerahimannya dan mengangkat martabat manusia dengan memulihkan
yang tersingkir, memberi kekuatan
bagi meraka yang lemah miskin dan
difabel.
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak
kamu lakukan untuk salah seorang
dari yang paling hina ini, kamu tidak
melakukannya juga untuk Aku”.
(Matius 25:45)
Beriman
Gereja Katolik mengajak orang beriman Katolik supaya terus menerus
memperjuangkan peradaban kasih
secara berjenjang agar beriman cerdas, mendalam, tangguh, missioner
dan dialogis. Dengan demikian, iman
umat semakin mengakar dalam dirinya, yang mendalam dan tangguh
menghadapi jaman. Iman yang cerdas, mendalam, dan tangguh diharapkan mendasari setiap gerak dan
langkah umat Katolik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Akhirnya dari Iman yang cerdas,
mendalam, tangguh dan berkualitas selalu ditandai dengan keeratan
hubungan antara manusia dengan
Yesus Kristus dan sesamanya. Yesus
Kristus menegaskan bahwa jika umat
beriman Katolik dapat mewujudkan
peradaban kasih dalam dunia ini,
maka mereka telah melaksanakan
tugas sebagai merasul demi Kerajaan
Allah yang ganjarannya adalah memperoleh kehidupan kekal di surga.
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Bimas Hindu

Tenaga Teknis Keagamaan sebagai Peningkatan
Pembinaan, Bimbingan dan Pelayanan Umat

B

imas Hindu berupaya meningkatkan bimbingan dan
pelayanan umat sebagai
bentuk kerja nyata lembaga
pemerintah, dengan rencana kerja
pemerintah yang mengedepankanpembinaan, bimbingan dan pelayanan Bimas Hindu menangapi secara
positif dan menjadikan kegitatan
tersebut menjadi program unggulan
sebagai kerja nyata.
Pemerintah, dalam hal ini
Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu Kementerian
Agama telah berinisiatif mengangkat Penyuluh Agama Hindu Non
Pegawai Negeri Sipil yang saat ini
berjumlah sekitar 3000 orang seluruh Indonesia. Kehadiran Penyuluh
Agama Hindu Non PNS dirasakan
cukup membantu sekaligus potensi
penyuluh dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di lapangan.
Dirjen Bimas Hindu Kementerian
Agama Republk Indonesia sebagai
perpanjangan tangan pemerintah
untuk mendapatakan tenaga teknis
keagamaan atau penyuluh agama
Hindu non pegawai negeri sipil yang
handal dan dapat berdayaguna dengan
baik mengeluarkan Surat keputusan
Dirjen Bimas Hindu nomr DJ.V/50/2015
yang mengatur tentang Penetapan
Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan
Pemberhentian Penyuluh Agama
Hindu Non Pegawai Negeri Sipil. Hal
Ini dimaksudkan untuk memperhatikan permasalah yang mungkin dapat
timbul antara lain kompetensi yang
belum optimal, tugas dan fungsi yang
masih belum diatur, pola pengangkatan dan pemberhentian belum sesuai
prosedur, persyaratan yang belum
mengikat, beban kerja dan kewajiban
yang belum berjalan dan mekanisme
pelaporan yang belum sesuai prosedur.
Tenaga teknis keagamaan atau
Penyuluh agama adalah para juru
penerang penyampai pesan bagi
masyarakat mengenai prinsip-prinsip
dan etika nilai keberagamaan yang
baik. Hasil akhir yang ingin dicapai
dari penyuluh agama, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan
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masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara
memadai yang ditunjukan melalui
pengamalannya yang penuh komitmen dan konsistensi seraya disertai
wawasan multikultur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis
dan saling menghargai satu sama lain.
Dalam situasi demikian, dalam menuju
keberhasilan kegiatan penyuluhan
tersebut, maka perlu sekali keberadaan penyuluh agama atau pendharmawacana salah satunya penyuluh
agama fungsional tingkat Muda,
Madya dan utama/terampil untuk
memiliki kemampuan, kecakapan yang
memadai sehingga mampu memutuskan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat
berjalan sistematis, berhasil guna,
berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.
Penyuluh agama Hindu non pegawai negeri sipil memiliki tugas yang
nantinya harus bisa di emban dengan
baik yaitu melaksanakan penyuluhan
agama dalam arti yang luas, yaitu
pembimbingan dan penerangan dibidang agama, memberikan teladan
kepada umat Hindu melalui tindakan, ucapan dan pikiran, Sebagai
perpanjangan tangan Ditjen Bimas
Hindu, Kementerian Agama dalam
menyampaikan visi, misi, program
dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu,
Kementerian Agama dan mengembangkan berbagai metode, materi
dan media penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama
Penyuluh agama Hindu non pegawai
negeri sipil memiliki juga berfungsi
sebagai Informatif, yaitu sebagai
tempat untuk memperoleh informasi
tentang visi, misi, program dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian
Agama serta isu-isu aktual berkenaan dengan kehidupan keagamaan,
Edukatif, yaitu sebagai soko guru
yang mendidik umat sesuai dengan
kitab suci Weda dan Susastera Weda
lainnya, Konsultatif, yaitu sebagai
tempat bertanya dan mengadu
bagi umat dalam memecahkan dan
menyelesaikan masalah, khususnya
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masalah keagamaan, Advokatif, yaitu
memberikan pembelaan kepada
kelompok sasarannya dari ancaman,
gangguan, hambatan dan tantangan
yang dihadapi, baik secara internal
maupun eksternal.
Tenaga Teknis Keagamaan atau
penyuluh Agama Hindu Non Pegawai
Negeri Sipil selain mempunyai tugas
dan fungsi penyuluhan juga diwajibkan mampu menyampaikan ajaran
agama kepada orang yang seagama
serta mempunyai karakter budipekerti yang baik sehingga bisa menjadi
suritauladan di umat Hindu khususnya dan masyarakat pada umumnya,
karena kedepanya penyuluh agama
Hindu non pegawai negeri sipil harus
memiliki nilai kerja yang baik dengan
mengedepankan nilai budaya kerja
Kementerian Agama yaitu dengan
membangun Integritas keselarasan
antara hati, pikiran, perkataan, dan
perbuatan yang baik dan benar dalam
ajaran agama Hindu disebut Tri Kaya
Parisudha, berpikir yang baik, berkata
yang baik dan berbuat yang baik.
Profesionalitas bekerja secara disiplin,
kompeten, dan tepat waktu dengan
hasil terbaik, ini tertuang dalam Catur
Warna sebagai bentuk professional
penyuluh dalam pekerjaan tidak
mengambil porsi kerja orang lain.
Inovasi menyempurnakan yang sudah
ada dan mengkreasi hal baru yang lebih
baik ini penting karena dalam landasan
penyuluhan adalah Sad Dharma, untuk
apa yang ada dalam ajaran tersebut
harus mampu untuk dikembangkan
sehingga umat mudah untuk menerima
dalam penyampaian penyuluhan.
Tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen, penyuluh agama
Hindu non pegawai negeri sipil ketika
penyususnan jadwal penyuluhan harus
mampu menyelesaikan dengan baik
dan juga pada program yang dilaksanakan dengan kelompok kerja penyuluh
target yang harus dicapai diselesaikan
tepat waktu. Keteladanan Menjadi
contoh yang baik bagi orang lain, sebagai juru penerang harus memberikan
contoh budi pekerti dan karakter yang
bisa di contoh umat di masyarakat. ***

+

Bimas Budha

Aktualisasi Peran Sekolah
Minggu Buddha
Sebagai Pilar Utama Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan
Pendidikan merupakan
faktor utama
dalam mendukung
sebuah negara yang
sedang menata dan
mempersiapkan diri
menjadi sebuah negara
maju, karena dalam
perjalanan majunya
sebuah negara selalu di
tentukan tersedianya
Sumber Daya Manusia
yang unggul pada sisi
pendidikan maupun
keterampilan.

D

idalam sistem Pendidikan
Nasional kita mengenal 2
(dua) sistem pendidikan yakni
pendidikan agama dan Pendidikan
keagamaan. Pendidikan agama telah
termaktub dalam pendidikan formal dengan diberlakukannya mata
pelajaran pendidikan agama sesuai
dengan kurikulum yang berstandar
nasional, sedangkan pendidikan keagamaan lebih banyak dilaksanakan
oleh masyarakat.
Pendidikan keagamaan adalah
pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut
penguasaan pengetahuan tentang
ajaran agama dan /atau menjadi
ahli ilmu agama dan mengamalkan
ajaran agamanya. (PP-55-07/2).
Untuk melaksanakan amanat
pendidikan keagamaan sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2007, pada pasal 44 ayat (1)
Sekolah Minggu Buddha merupakan
kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara
atau Cetya setiap hari Minggu
secara rutin, dan ayat (2) Sekolah

Minggu Buddha bertujuan untuk
menanamkan saddha/sraddha dan
bhakti peserta didik dalam rangka
meningkatkan keimanan umat
Buddha secara berkesinambungan.
Sekolah Minggu Buddha merupakan lembaga pendidikan yang sangat
strategis dalam menanamkan keyakinan umat buddha, karena pada
kenyataannya pendidikan agama
di ruang pendidikan formal memiliki keterbatasan waktu sehingga
tidak bisa menggali makna atau
nilai-nilai yang terkandung dalam
ajaran agama Buddha dengan mendalam. Melalui peran yang dominan
tersebut perlu upaya yang berkesinambungan dari Bimas Buddha
untuk mendukung Sekolah Minggu.
Agar fungsi dan perannya dapat
dimaksimalkan maka Bimas Buddha
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah memfokuskan program
kerja dan anggaran di tahun 2017
untuk memfasilitasi dan mendukung
keberadaan Sekolah Minggu Buddha
melalui Bantuan sarana dan prasarana sekolah minggu, bantuan operasional Sekolah Minggu Buddha,
dan menganggarkan Tunjangan Guru
Sekolah minggu Buddha.
Harapan terbesar dari program ini
adalah peningkatan kualitas baik dalam segi sarana prasarana maupun
dalam capaian kualitas SDM nya.
Dengan demikian selain sisi kualitas
fisik yang harus ditingkatkan, kualitas
SDM baik para guru yang terlibat
dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan di Sekolah Minggu dan para
siswa yang menjadi pemanfaat dari
keberadaan pendidikan keagamaan
tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius.
Aktualisasi peran sekolah minggu
dicapai melalui peningkatan peran
lembaga pendidikan agar dapat
melaksanakan fungsi pelayanan
pendidikan dengan baik, dan keterlibatan Bimas Buddha dalam fungsi

pengawasan yang berkesinambungan. Keterlibatan pemerintah dalam
mengawal kesinambungan sekolah
minggu ini dapat dilaksanakan
dengan memfasilitasi pelatihan dan
pengawasan sehingga kinerja yang
dihasilkan dapat terkontrol dengan
maksimal, termasuk payung hukum
yang jelas sehingga peran serta
lembaga pendidikan ini tidak berbenturan dengan hukum yang ada.
Terkait dengan payung hukum
tentang pelaksanaan pendidikan
keagamaan pada jalur Sekolah
Minggu Buddha ini pemerintah
melalui Dirjen Bimas Buddha telah menerbitkan surat keputusan
terkait dengan keberadaan Sekolah
Minggu Buddha yakni;
1). Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha
Kementerian Agama Republik
Indonesia Nomor 142 Tahun 2010
Tentang Syarat Pendirian Sekolah
Minggu Buddha;
2). Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha
Nomor Dj.VI/ 97 /SK/ 2009 Tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Sekolah Minggu Buddhis (SMB);
3). Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha
Nomor 219 Tahun 2010 Tentang
Pendaftaran Sekolah Minggu Buddha;
4). Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha
Nomor 220 Tahun 2010 Tentang
Ijin Operasional Sekolah Minggu
Buddha.
Fungsi kontrol dan pengawasan
yang maksimal dibutuhkan oleh
lembaga pendidikan sekolah minggu agar capaian kualitas pendidikan dapat terukur, dan harapannya
langkah-langkah aktualisasi peran
Sekolah Minggu Buddha, dapat
dilaksanakan dengan berpedoman
dan berdasarkan pada peraturan
dan kaidah hukum yang ada.
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Khonghucu

Diri yang Damai adalah Sumber
Kedamaian dalam Keberagamaan
Js. Andi Gunawan, ST

P

(Penyuluh Non PNS Agama Khonghucu Kota Semarang)

erbedaan selalu muncul setiap saat, dalam kesiapan atau
ketidaksiapan dalam diri kita
menjumpainya. Dimana saja
di dunia ini belum pernah ditemukan
manusia yang sama persis ??
Dimana saja di dunia ini belum ada
namanya manusia dapat mengulang
kembali waktu ketika membuat satu
keputusan yang salah dalam menentukan hal yang berbeda ??
Pernahkah kita bertanya dalam hati
kita yang paling dalam, kenapa ada
perbedaan ?? Baik yang terlihat fisik,
maupun dalam tafsir atau pemikiran
kita ?? yang tanpa disadari manusia
dapat terbelenggu masuk kedalam
perbedaan itu sendiri.
Didalam kitab Yi Ching
(PEMBAHASAN II : 4 ) dikatakan “ Nabi
membukukan Yi Ching dengan mematuhi pola hukum yang merupakan
perwujudan Watak Sejati dan Firman.
Demikianlah maka menegakkan Jalan
Suci Tuhan Yang Maha Esa, yang dinamai Im dan Yang Menegakkan jalan suci
Bumi yang dinamai Lemah dan Kuat
Menegakkan jalan suci manusia yang
dinamai cinta kasih dan kebenaran “.
Menurut babaran dari kitab yang
merupakan dasar dalam menjalani
kehidupan, kita sebagai manusia harus
menyadari dan menjalani hukum dari
apa yang kita imani. Dalam prespektif agama Khonghucu manusia itu
harus menerima adanya perbedaan,
kalau kita ingin tegak dalam jalan
suci Ketuhanan kita harus menyadari
adanya Im dan Yang, yang merupakan
simbol dari perbedaan yang harmonis
dan saling melengkapi ( Dialektika
Complementer )
Dasar ini lah yang membuat kita sebagai pribadi manusia dapat menyadari,
dalam merasakan suatu kebimbangan
pikiran dan hati kita ketika dihadapkan
pada perbedaan yang harus memilih
salah satu diantaranya. Perasaan damai
dalam diri ini akan muncul ketika kita
sebagai manusia dapat menghilangkan
kebimbangandengan meneliti hakikat
tiap perkara yang akan mendapatkan
banyak masukan pengetahuan, sehingga dalam hati yang lurus kita akan
bertekad bulat dalam mengambil
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keputusan yang akan membawa keharmonisan bagi orang yang terkait didalamnya, atau bahasa sekarang adalah
win win solution.
Ketika pola pikir kita sadar bahwa perbedaan yang ada adalah sebuah jalan
KeTuhanan dalam kita sebagai manusia
untuk harmonis didalamnya . maka
sebagai pribadi akan meredam keEGOan
dan akan muncul keiklasan kita untuk
hidup berdampingan sebagai makhluk
Tuhan yang memang tercipta berbeda.
Tanpa bisa memilih lahir sebagai manusia kaya miskin, di negara mana,
suku apa, agamanya apa. Semua itulah
kemutlakan Tuhan dan kita sebagai umatNya wajib menyadari dan menjalani
akan perbedaan tersebut.
Maka dalam ajaran Ru Jiao ( atau
dikenal agama Khonghucu ) manusia
diwajibkan untuk selalu membina diri
!!! “ Karena itu dari Pemimpin sampai
rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama yaitu mengutamakan
pembinaan diri sebagai Pokok “ Kitab
Si Shu ( Da Xue Bab utama : 6 )
Jelas bahwa pembinaan diri adalah
proses pembelajaran menjadi manusia
yang seutuhnya. Tersirat dalam lambang agama Khonghucu di Indonesia
yaitu Genta bertuliskan Zhong Su.
Kenapa “ Zhong “ ( SATYA ) karena
ketika kita dapat satya dalam firman
Tuhan yang kita imani maka dapat
selaras didalam jalanNya dan “ Su “ (
Tepo Sariro ) adalah bagaimana kita sebagai sesama manusia dapat harmonis,
dengan sesamanya, ada ayat “apa yang
diri ini tiada inginkan, jangan diberikan
kepada orang lain “ ( Zhong Yong XII :
3).dan tentunya ketika kita dapat memperlakukan orang lain sama seperti kita
memperlakukan untuk diri kita sendiri
maka toleransi dalam keberagaman
akan terbentuk dengan sendirinya.
Setelah diri ini dapat membina diri,
maka kita tidak hanya dapat egois untuk membuat diri sendiri damai. Maka
diperlukan suatu hubungan yang lebih
luas dalam menciptakan kedamaian.
“ ...... dengan hati yang lurus dapatlah membina dirinya; dengan diri yang
terbina akan dapatlah membereskan
rumah tanggganya; dengan rumah
tangga yang beres akan dapatlah
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mengatur negerinya; dan dengan negeri yang teratur akan dicapai Damai di
dunia ( Da Xue BAB UTAMA 5: 7 )
Konsep menciptakan perdamaian ini membuat pembinaan diri tadi
lebih luas, ketika diri pribadi kita dapat
terbina dengan baik, kemudian pribadi
– pribadi dalam satu keluarga terbina
dengan baik, menjadi keluarga yang
baik, dari kumpulan keluarga – keluarga
yang dapat terbina damai akan membentuk negara yang damai dan negara
– negara yang damai akan memciptakan dunia yang damai.Tentunya ini
adalah harapan semua orang beragama
dan tidak akan tercapai kalau kita
hanya menjadi penonton dan pembaca
ratusan ayat suci tanpa kita PRAKTIK
Dalam konsep praktek agama
Khonghucu adalah “ belajar dan selalu
dilatih tidak itu menyenangkan “ ( Lun
Yu I :16/1 )
Belajar mengenal sesama yang berbeda dengan secara adalah bentuk
nyata ketika kita dapat menjadi bagian
dari pencipta toleransi tanpa kepura –
puraan. Berbeda dengan komunikasi
kita melalui media sosial yang beraneka
macam itu hanya sebuah kata yang bisa
dimanipulasi. Ketika srawung ada senyuman, ada mrengut, ada yang galau,
dsb. ekspresi inilah yang akan menciptakan suatu peristiwa beragama.
Dimana kita akan belajar menyalakan
cahaya api yang membuat damai.
Ketika terus dilatih dengan hati yang
senang maka akan menjadi satu jurus
refleks yang akan muncul dari kebiasaan kita saling menghargai, saling
menghormati, tidak menghakimi satu
sisi dan tentunya ada rasa bahagia,
damai yang tidak bisa kita ungkapkan
betapa nikmatnya ketika rasa itu hadir.
Dan itu tidak tercipta melalui sesuatu
hal yang sama. Seperti harmonisnya
simbol Im dan Yang
Agama bisa jadi mengkotak - kotakan, tetapi alangkah indahnya jika kotak – kotak ini dapat terlukis menjadi
satu Puzzle Lukisan yang indah, dalam
bingkai Kebhinekaan, Toleransi, saling
memahami. Sehingga akan kita nikmati suatu lukisan yang luar biasa indah.
Lukisan “ Negara Kesatuan Republik
Indonesia.“ ***
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Sebagian operator KUA ini diharapkan menyukseskan
pelaksanaan program Simpenais.

Simpenais Mudahkan
Pemetaan Dakwah Penyuluh

K

ementerian Agama mengupayakan inovasi kinerja berbasis IT secara berkelanjutan. Hampir
seluruh layanan dan akuntabilitas kinerja, kini
sudah menggunakan aplikasi online, sehingga
mudah diakses oleh masyarakat. Tak ketinggalan pula
di bidang Bimas Islam. Selain layanan sistem Informasi
Manajemen Nikah (Simkah), tahun lalu Kementerian
Agama RI juga telah meluncurkan program Sistem
Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam.
Tahun ini, aplikasi Simpenais sudah mulai diterapkan
di Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
Untuk itulah Seksi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten
Rembang menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi
Manajemen Penyuluh Agama Islam (Simpenais) yang diselenggarakan Selasa (7/3/2017) di Hotel Fave, Rembang.
Sosialisasi yang diikuti oleh operator KUA dan puluhan
penyuluh PNS dan non PNS ini menghadirkan narasumber
Kasi Bimas Islam, M. Mahmudi, dan Penyusun Bahan
Pembinaan Seni Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah, Salim Mahmudi.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang,
Atho’illah mengatakan,aplikasi ini sangat bermanfaat
bagi Kankemenag untuk memetakan dakwah hingga
tingkat desa. Selain itu, juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan
terkait dengan kepenyuluhan.

“Aplikasi ini berisi seluruh data tentang penyuluh
dan kegiatan keagamaan di setiap kecamatan. Dengan
begitu, kita akan bisa memetakan pola dakwah yang
harus dilakukan di daerah,” kata Atho’illah.
Untuk diketahui, Simpenais ini terdiri atas belasan
data keagamaan, di antaranya penyuluh agama PNS
dan non PNS, majelis taklim, ormas Islam, guru TPQ,
hafidz hafidzah, LPTQ, dan lainnya. Simpenais juga menyimpan data-data penyuluh by name by addressyang
bisa dilacak keberadaannya secara online.
Atho’illah berharap, penerapan aplikasi ini akan bisa
berjalan sesuai dengan tujuan Kementerian Agama
untuk memiliki data yang valid terkait kepenyuluhan,
dan data keagamaan lainnya.
“Dengan penerapan aplikasi, kami juga berharap agar
kinerja penyuluh semakin ditingkatkan. Setiap kinerja
kita saat ini terpantau dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Atho’illah.
Senada dengan Atho’illah, M. Mahmudi mengatakan,
aplikasi ini semakin mendukung pemerintah untuk mempermudah akses data keagamaan. “Melalui sosialisasi
tersebut, kami memberikan pemahaman tentang tata
cara pengisian Simpenais kepada para operator di KUA
dan penyuluh. Aplikasi ini juga memberikan data yang
valid, karena akan selalu diupdate,” kata Mahmudi.
Shofatus S
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PATI

Kemenag Pati bersama KPP
Pratama Pati Adakan Kelas
Pajak Edukasi

D

irektorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inovasi
teknis pembayaran pajak secara online bernama
e-Billing. Melalui e-Billing, wajib pajak yang ingin
membayar pajak dapat melakukan penyetoran kapanpun
dan dimanapun secara online, tanpa perlu menunggu
antrian di Bank untuk membayar pajak. Sistem yang telah
diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Januari 2016
ini mengakomodasi penerimaan Negara secara elektronik
yang meliputi seluruh penerimaan Negara dalam mata
uang rupiah dan mata uang asing. Jenis pajak yang diadministrasikan oleh DJP dan dapat difasilitasi oleh e-Billing
adalah Pajak Pusat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi Bangunan
(PBB) sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan.
Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan, menjadi dasar
DJP untuk menerapkan sistem e-Billing dengan tujuan
memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
Kelebihan pembayaran pajak melalui e-Billing, antara lain
adalah meminimalkan potensi terjadinya kesalahan input dalam pengisian criteria pajak yang akan dibayarkan,
menghilangkan potensi pemalsuan bukti penyetoran, dan
menjamin validitas pembayaran pajak. Sistem e-Billing juga
mendukung keramahan lingkungan karena mereduksi penggunaan kertas dan alat tulis saat melakukan pembayaran
pajak secara manual memakai Surat Setoran Pajak (SSP).
Untuk memberikan pengetahuan tentang pengisian
sistem e-Billing, DJP mengundang instansi-instansi secara
bergiliran untuk mengikuti Klas Pajak Edukasi dengan
tema Cara Penyampaian Laporan SPT Tahunan melaui
E-Filling, termasuk 60 ASN Kankemenag Kab. Pati beserta
satker di aula KPP Pratama Pati, Senin (27/2)
Ibnu, sebagai salah satu narasumber kegiatan tersebut
memberikan penjelasan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas e-Billing, wajib pajak hanya perlu mempersiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat
email yang dapat diakses. Registrasi dilakukan di situs
http://sse.pajak.go.id. Setelah melakukan prosedur aktivasi, Wajib Pajak cukup mengisi formulir setoran pajak
secara online di situs http://sse.pajak.go.id.
Ditambahkan Ibnu, atas pengisian tersebut, diterbitkan nomor kode billing yang digunakan sebagai dasar pembayaran
melalui Internet Banking, mesin ATM Reguler, ATM mini,
maupun setoran di Teller Bank Persepsi/Kantor Pos. Bank
yang dapat menerima pembayaran pajak melalui e-Billing,
sementara ini adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia,
Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.
Di akhir acara, Ibnu berpesan kepada peserta klase
dukasi ini silahkan untuk berkonsultasi dengan Account
Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau
petugas konsultasi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan terdekat, pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak tidak dipungut biaya. Tandasnya.

(Athi’)
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kudus

Siswa MAN 2 Kudus
Tunjukkan Tari Kretek di
Negeri Gajah

K

eikutsertaan dua siswa MAN 2 Kudus sebagai delegasi Indonesia di Ajang Melayu Day yang dilaksanakan di Yala Thailand selama 3 (tiga) hari, tanggal
10-12 Februari 2017 lalu menjadi ajang mempromosikan
budaya Indonesia dihadapan peserta dari negara-negara
di Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia dan
Thailand sebagai tuan rumah.
Adalah Diyah Ayu Widiyaningtiyas (Siswa XII MIA 5) dan
Anfa Adnia Fatma (Siswa XII MIA 3) tampil memperkenalkan tari kretek khas dari kota Kudus Indonesia pada
malam panggung Melayu Day, yang merupakan tari khas
apresiasi negeri untuk kearifan lokal yang kental dari dakwah penyebaran agama Islam oleh Sunan Kudus (Raden
Ja’far Shadiq ) & Sunan Kedu (Syeih Abdul Basyir).
Tari Kretek yang populer sejak Tahun 1985 diciptakan
oleh seniman Endang TS. Penamaan tarian khas Kota
Kudus ini sesuai dengan julukan Kudus sebagai Kota
Kretek. Para penari menggunakan pakaian khas Kudus. Tak
hanya itu, penari juga memakai caping serta memegang
tampah. Kerancakan serta kelincahan penari Kretek selaras
dengan iringan musik gamelan yang mengalun.Dalam tarian Kretek, diceritakan awal mula pembuatan rokok kretek,
mulai dari cara memilih tembakau yang baik sampai menjadi rokok. Gemulai tangan sang penari menggambarkan
lincahnya seorang buruh rokok dalam melinting rokok.
Kepala MAN 2 Kudus, AH. Rif’an sangat mengapresiasi
atas keikutsertaan MAN 2 Kudus di Ajang Melayu Day 2017
di Negeri Gajah. “Kegiatan tersebut memberikan ruang
bagi madrasah unjuk diri dalam menampilkan keunggulan madrasah dan kebudayaan khas daerah di Indonesia
salah satunya Tari Kretek yang berasal dari Kudus”, kata
Rif’an. “Saatnya madrasah mendunia melalui event-event
Internasional seperti Melayu Day ini”, ungkap Rif’an.
Kegiatan Melayu Day berlangsung sangat meriah diawali
dengan pembukaan, devile seluruh peserta dari perwakilan
Asia Tenggara, dan selanjutnya adalah kunjungan ke standstand yang tersedia. Tujuan dari event ini adalah menampilkan keunggulan dari negara-negara di Asia Tenggara khususnya kegiatan dan keunikan Pendidikan Agama Islam.

[Asym]
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blora

Grobogan

Peduli Pesantren, Kemenag Tingkatkan Kualitas
Berikan Beasiswa Santri
Lulusan Madrasah

K

ementerian Agama saat ini memiliki berbagai program unggulan untuk mewujudkan kepedulian
terhadap para santri diantaranya melalui program
PIP, beasiswa santri berprestasi, beasiswa tahfidz quran
dan pengembangan pesantren lainnya.
Demikian disampaikan Fathul Himam, Kasi PD Pontren
Kementerian Agama Blora dalam acara koordinasi
Pondok pesantren dan Robithoh Ma’had Islamiyah (RMI)
se-Kabupaten Blora pada rabu (8/3) di Rumah Makan
Djoglo yang diikuti pimpinan Ponpes se-kabupaten Blora.
Himam menyampaikan bahwa santri pondok pesantren
mendapatkan perhatian Kemenag melalui PIP sehingga
hendaknya pesantren benar benar memperhatikan
syarat santri yang berhak yakni santri pada Ponpes yang
memiliki ijin operasional,tidak bersekolah madrasah tapi
mengikuti lembaga pendidikan keagamaan seperti madin, muadalah, paket, mengaji serta merupakan santri
dari keluaraga miskin yang dibuktikan dengan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS),Program Keluarga Harapan
(PKH), atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin
(SKRTM) dari Pemerintah Desa atau Surat Keterangan
Tidak Mampu dari Pimpinan Pesantren, atau Surat
Keterangan dari Pemerintah Desa tentang Korban
musibah bencana alam, atau Hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan,
peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu, atau
Pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah
berkepanjangan.
Selain itu, saat ini Kementerian Agama (Kemenag)
RI melalui Direktorat Pendidikan Diniah dan Pondok
Pesantren pada 2017 menyediakan alokasi anggaran
sebesar Rp36 miliar untuk membiayai program beasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas para santri,
yang diperuntukkan membiayai beasiswa 1138 santri
berprestasi yang masih berlangsung dan 250 santri baru
sehingga pesantren diharapkan mengirimkan santri berprestasi untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Santri dapat mengikuti program beasiswa tersebut
syaratnya harus berasal dari pondok pesantren yang
telah terdaftar resmi pada Kemenag serta memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP), harus tinggal di
pesantren (mukim), minimal selama 2 tahun.
Syarat lainnya, santri harus bersekolah pada tingkat akhir
dan lulus pada tahun 2017 di madrasah aliyah yang berada
di bawah naungan pondok pesantren, atau santri lulusan
pesantren muadalah/pesantren salafiyah dengan ijazah
Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
Himam juga menandaskan bahwa program tersebut
hanya untuk santri yang selama ini kurang tersentuh atau
kurang memperoleh akses kesempatan ke pendidikan
tinggi yang bermutu, melalui pendaftaran secara “online”
yang dapat dilakukan dari seluruh lokasi di mana santri berada, sedangkan seleksi dilakukan secara “online” melalui
tes berbasis computer (CBT/computerized based test).

(ima)

U

jian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)
Tahun 2017 tidak lama lagi akan digelar. Untuk
menyukseskannya, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan melalui Pendidikan Madrasah menyelenggarakan sosialisasi UAMBN Tahun 2017. Kamis (16/03) di
Aula Ballroom Firdausia Danau Resto Master Park Purwodadi,
yang merupakan arena wisata baru masyarakat Grobogan.
Kepala Kemenag Grobogan sebagai ketua penyelenggara
mengatakan sosialisasi yang mendatangkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Jawa Tengah
Farhani dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Mushadi
dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Grobogan. Ikut hadiri 8 Kepala Madrasah Negeri se-Kab.
Grobogan serta 352 dari Kepala dan Pengawas ujian MTs.
Farhani dalam arahannya menyampaikan, anggaran
Pemerintah 85% di peruntukan untuk pendidikan yang terkait
kebijakan pemerintah RI.dan pemerintah membuat program
prioritas nasional dari bapak Presiden Joko Widodo yaitu
salah satunya program indonesia pintar yang masuk program
nawacita. “program indonesia pintar sebagai upaya untuk
menurunkan anak putus sekolah,” ungkap Farhani.
Ditambahkan, Kemenag melihat perkembangan 5 tahun
terakhir ini dalam perkembangan pendidikan madrasah
kita ada peningkatan secara statistik maupun kuantitatif.
“Perkembangan secara kwalitas bisa kita lihat peserta didik kita
mampu tampil pada even/lomba baik secara regional maupun
nasional dan mendapat juara ajang kompetensi yang dilaksanakan di Jakarta bulan November 2016 Jawa Tengah mendapat
juara umum kompetisi tahun 2016,” tambahnya.
Artinya madrasah semakin maju dengan adanya prestasiprestasi yang ditorehkan oleh anak didik madrasah di tingkat
nasional. Dan juga ditandai dengan banyaknya saat penerimaan
peserta anak didik baru selalu meningkat. Ini artinya bahwa
masyarakat kita sekarang sudah percaya kepada lembaga pendidikan yang di kelola oleh Kementerian Agama,” kata Farhani.
Diakhir sambutanya beliau meminta Kepala Kemenag
Grobogan berharap agar TPG ( Tunjangan Profesi Guru)
dibayarkan tepat waktu dan SK Impasing segera turun
meskipun pembayaranya menunggu anggaran.sebab ketentuan pemerintah,khususnya anggaran buat TPG, harus
dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh BPK,BPKP dan
Inspektorat Jendral Kemenag RI,” tegasnya.

(bd)

Farhani saat menyampaikan sambutan di Aula Ballroom Firdausia Danau
Resto Master Park Purwodadi.
Edisi I/Tahun III/Januari-Maret 2017

25
+

+

dinamika daerah
bisa melalui email, sms, telepon, surat pengaduan, kotak
pengaduan, harap Anif.
Pelayanan di masyarakat khususnya di KUA harus sesuai
SOP yang telah ditentukan, jangan sampai memanipulasi
data nikah, sanksinya sangat berat, yaitu pemberhentian
jabatan, tegasnya.
Anif menambahkan, sampaikan pada masyarakat, untuk
memberikan saran kritiknya dalam rangka memperbaiki
serta meningkatkan layanan publik di Kemenag, setiap
dumas saran kritik akan direspon secepatnya, melalui ke
email kabklaten@kemenag.go.id, sms ke 085200172222
juga dapat disampaikan tertulis melalui kotak yang telah
tersedia, masyarakat bisa memilih.

(aj)

Plt Kepala Kankekemenag Kab. Klaten Anif Solikhin dalam pembinaan apel pagi bersama (6/3) yang diikuti seluruh ASN Kemenag,
Kepala KUA, penyuluh, penghulu, serta pengawas.

Klaten

Kemenag Klaten
Mendapatkan Predikat
“Layak” ZI-WBK/WBBM

K

emenag Klaten sangat mendukung dan berkomitmen penuh dalam implementasi pembangunan
Zona Integritas. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Klaten termasuk Kankemenag yang menjadi
pilot project implementasi Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM). Ucap syukur Alhamdulilah,
“Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pembangunan Zona
Integritas pada satuan kerja pilot project ZI-WBK/WBBM
Kementerian Agama Tahun 2016 Kemenag Klaten urutan
dua dari 100 Kankemenag Kab/Kota se Indonesia hasil
penilaian evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama RI,” dikemukakan Plt Kepala Kankekemenag Kab.
Klaten Anif Solikhin dalam pembinaan apel pagi bersama
(6/3) yang diikuti seluruh ASN Kemenag, Kepala KUA,
penyuluh, penghulu, serta pengawas.
Hasil yang diperoleh ini merupakan hasil komitmen
kita bersama, akan lebih memacu dan dapat diterapkan
dan diimplementasikan dalam kinerja sehari-hari, untuk
mewujudkan Kemenag yang bebas korupsi, gratifikasi,
dan pungli, bersih melayani. Adapun nilai pengungkit 49,17 nilai hasil 34,54 total nilai 83,70 dan “Layak”
mendapatkan predikat ZI-WBK, tegas Anif.
“Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, seperti pemasangan poster larangan gratifikasi di Kantor
Kemenag, KUA, madrasah terus kita galakkan”. Apabila
masyarakat menemukan tindakan pungli dalam berurusan yang dilakukan oleh ASN Kemenag, dapat langsung
mengadukannya kepada tim saber pungli Kemenag,
dengan email lapor@saberpungli.id, call canter
082112131323, sms 1193, 08568880881 atau fax ke
nomor 021-3453085.
Terus meningkatkan layanan pada masyarakat, serta
layanan pengaduan masyarakat berupa saran dan kritik
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SRAGEN

Pengambilan Sumpah
Pelantikan dan
Pengukuhan Was PAI
Pengambilan Sumpah, pelantikan dan pengukuhan
Pengawas Jajaran Kankemenag. Kab. Sragen dilaksanakan
pada tanggal 23 Pebruari 2017 di Aula 1 Kankemenag.
Kab. Sragen. Dihadiri oleh Kasubbag. TU, Kasi / Gara,
Pengawas PAI dan Madrasah, Ketua MGMP, Ketua KKM,
Ketua KKG se Kab. Sragen dan isteri yang akan diambil
Sumpah dan dilantik.
Pejabat yang akan dilantik Muntarso, S.Ag.,Saksi-saksi
: Drs.Kusnul Hadi, SH. M.Hum dan Drs. H. IrwanJunaidi,
Rohaniwan Drs.Erfandi.
Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Pengukuhan
Pengawas PAI oleh Kakankemenag. Kab. Sragen, Drs. H.
Ahmad Nasirin, M.Ag. dilanjutkan Penyerahan Petikan
Surat Keputusan.
Dilanjutnya Do’a dan Ucapan selamat yang ditandai
dengan Salam-salaman dengan pejabat yang telah selesai dilantik, Muntarso, S.Ag. besertaiIsteri dimulai dari
Kakankemenag. Kab. Sragen, Drs. H. Ahmad Nasirin, M.Ag.
dan Tamu Undangan.
Berdasarkan Surat Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Semarang Nomor : B.298/Blt.02.1/
TL.02/02/2017 tanggal 2 Pebruari 2017.

Kakankemenag Sragen, Drs. H. Ahmad Nasirin, M.Ag Mengambil
Sumpah dan Melantik Jabatan Pejabat Baru Muntarso, S.Ag
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Pesertater diri Perwakilan dari : DinasPendidikan,
Pengawas PAI, Guru PAI : SMK Negeri 1 Miri, SMK Negeri 1
Sukodono, SMK Negeri 1 Sragen, SMK Negeri 2 Sragen dan 2
SiswaNegeri 1 Sragen dan 1 Siswadari SMA Negeri 2 Sragen
dandariSeksi PAIS, Guru SMA Negeri 1 Sambungmacan, SMA
Negeri 3 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong.
FGD dibuka oleh Kakankemenag.Kab.Sragen, Drs. H.
Ahmad Nasirin, M.Ag.
Dihadiri dari Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang, Mustolehudin, Ali kudrin, Rosidin,
RahendradanFathurozi.
Materi disampaikan oleh Guru Agama Islam SMA Negeri
1 Miri, Muthiah Chodlori, S.Ag.M.Pd. dengan Materi
Peningkatan Peran Guru dan Pengawas dalam menangkal
berkembangnya Ideologi Radikal dan Terorisme di Sragen.
H.Tri Wulandari/Reni KumalasantiDewi, S.Pd.I

karanganyar

Mencetak Anak-Anak Menjadi
Generasi yang Sholeh

U

paya meningkatkan kualitas generasi yang Qurani
haruslah menjadi impian semua pihak, sehingga
perlu ditanamkan kecintaan terhadap alquran
sejak dini, kecintaan ini dimulai dari gemar membaca dan
mempelajari isinya. Agar cita-cita ini bisa terwujud perlu
disiapkan juga instrument dukung yang terorganisisr salah
satunya lembaga Badko TPQ.
Tepat tanggal 25 Januari 2017 Badko TPQ menyelenggarakan Pengukuhan pengurus masa bakti 2016-2020 di
Pendopo Rumah Dinas Bupati. Kegiatan ini diikuti sekitar
250 orang yang berasal dari unsur pengurus dan ustad/
ustadzah se Kab. Karanganyar. Hadir dalam kesempatan
itu Bupati Karanganyar H. Yuliyatmono dan Wakilnya
H. Rohadi, Sekretaris Daerah H. Samsi, Kasubbag TU
Kemenag Karanganyar H. Wiharso, Ketum Badko Prov.
Jateng H. Ateng Chozany Miftah serta segenap pengurus
dan anggota Badko TPQ Karanganyar.
Dalam kegiatan ini Bupati H. Yuliyatmono memberikan
pengarahan dan menghimbau kepada segenap pengurus
Badko TPQ Karanganyar untuk ditata, dikoordinir dengan
baik, karena seluruh ustad dan ustadzah harus diinventaris dengan penggunaan system baru. Pentingnya keberadaan ustad dan ustadzah dalam membangun akhlak
dan aqidah anak Indonesia menjadi generasi yang sholeh.
Bahwa dalam memberikan ilmu agama dan pengetahuan
umum kepada anak-anak saat ini merupakan wujud pembangunan bangsa yang akan berguna masa mendatang.
Agar lebih termotivasi lagi, saya rencanakan menjelang
Ramadhan mendatang akan diadakan lomba ngaji.
Bupati berpesan agar agama jangan dijadikan alat dalam
melampiaskan dendam. Gunakan agama sebagaimana
mestinya dan kita hidup di Indonesia haruslah kita tumbuhkan cinta tanah air karena agama juga mengajarkannya. Dan anak-anak harus belajar membaca Al Qur’an ,
mampu menghafal Al Qur’an dan bekali anak-anak dengan empat sifat Rasul yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah dan
Thabligh. Dan Indonesia adalah tempat lahir kita untuk itu

mencintai tanah air adalah bagian dari iman. “pesannya.
Sementara itu, Ketua Badko TPQ Prov. Jawa Tengah H.
Ateng Chozany Miftah mengatakan kerangka dasar kurikulum pendididkan Al Qur’an di TPQ adalah mendorong
TPQ berkualitas yang mampu mencetak anak Indonesia
yang Al Qur’ani yakni beraqidah, rajin beribadah, berbudi
pekerti luhur, cinta tanah air dan NKRI. Bukan hanya
anak bisa membaca Al Qur’an saja melainkan memiliki
kecintaan tanah air, “tuturnya.

(Ida/Hadi)

Wonogiri

Guru Masih Banyak
Terkendala Publikasi
Ilmiah dan Karya Inovatif

J

abatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
Konsekuensi sebagai jabatan fungsional, maka setiap
kenaikan jabatan fungsional diperhitungkan berdasarkan perolehan angka kredit dari unsur utama dan unsur
penunjang.
Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya,, telah mengatur tentang angka kredit guru
meliputi unsur utama 80% dan penunjang 20%. Salah satu
unsur utama adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pelaksanaan program pengembangan keprofesian
berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian
untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan
yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.
Hal tersebut di sampaikan Widyaswara Balai Diklat
Keagamaan Semarang, Junaidi dalam acara Diklat di
Wilayah Kerja (DDWK) Penilaian Angka Kredit bagi Guru

Acara Diklat di Wilayah Kerja (DDWK) Penilaian Angka Kredit bagi
Guru PAI dan Madrasah Kabupaten Wonogiri.
Edisi I/Tahun III/Januari-Maret 2017
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PAI dan Madrasah Kabupaten Wonogiri, Rabu (08/03) di
RM. Pak Eko Bulusulur Wonogiri yang di ikuti ikuti 35 Guru
PAI dan Madrasah/RA se Kabupaten Wonogiri.
Menurut Junaidi pelaksanaan penilaian angka kredit guru
di maksudkan bukan untuk menyulitkan guru tetapi sebaliknya di laksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu guru di tentukan
oleh kualitas layanan profesi yang bermutu.
Guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk melaksanakan peningkatan kompetensinya, tolok ukur dari
hal tersebut diantaranya adalah dilihat dari penilaian
angka kredinya. Data menunjukkan jumlah guru golongan
IV/a banyak, namun guru yang naik pangkat ke IV/b hanya
sedikit, kondisi tersebut menunjukkan ada kendala kenaikan
pangkatnya.
Dan PermenPANRB No.16 Tahun 2009 mengisyaratkan
kenaikan pangkat guru 80%unsur utama dan 20% penunjang. Salah unsur utama yang sering terkendala adalah
pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang terdiri dari
pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif,
kemungkinan inilah yang menjadi kendalanya.
Lebih lanjut Junaidi menjelaskan tentang Pengembangan
keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,
secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru.
“Susun penilaian angka kredit saudara dengan tepat
waktu dan cepat sehingga dapat memperoleh pangkat yang
maksimal karena biasanya guru dalam menyusun penilaian angka kredit ini ditunda tunda sehingga tidak bisa tepat
waktu” imbuhnya.

(Mursyid_heri)

Kendal

Tingkatkan Pengendalian
Intern, Kemenag Gandeng BPKP
Untuk Pendampingan SPIP

K

erinduan dan harapan masyarakat agar instansi
mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik
(good covernance) direspon oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kendal dengan menggandeng Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna
melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah No 60
Tahun 2008 di Aula Lantai II yang diikuti oleh Satuan
Tugas SPIP Kankemenag Kendal Rabu(15/03).
“Kita ingin melakukan perbaikan dan penguatan kontrol intern dalam efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Tim Satgas SPIP Mokhamad Bajuri.
Bajuri menambahkan, meskipun tidak mudah untuk
menerapkan SPIP dan butuh waktu serta proses, namun
ia berujar bahwa bukan berarti tidak bisa diterapkan. “Hal
terpenting adalah kemauan dan tekad kita untuk melaksanakannya, maka hari ini kita hadirkan BPKP guna memberikan bantuan dalam upaya penerapan SPIP,” ungkapnya
Ardi S, Auditor BPKP mengatakan, SPIP diperlukan karena masyarakat masih menilai kinerja dari kementerian

Sosialisasi dan Pendampingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Amanat Peraturan
Pemerintah No 60 Tahun 2008 yang berlangsung di aula Lantai II Kankemenag Kendal.
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Sejumlah 101 orang calon Jamaah Haji tampak sedang melakukan proses pembuatan Passport Mobile, bertempat di aula Uswatun Khasanah
Kantor Kemenag Purbalingga.

dan lembaga masih belum baik dan maksimal dalam
pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset serta
pelayanan yang tidak maksimal.
Ditambahkan Ardi, ada empat penyebab kinerja instansi
pemerintah dinailai belum optimal, pertama banyaknya
masalah korupsi, kedua serapan anggaran yang rendah,
ketiga opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan yang keempat adalah pelayan publik yang tidak
maksimal.
“Penyelewengan terbesar ada pada pengadaan barang
dan jasa yang mencapai 80 persen,” ujarnya
Ardi memaparkan, dari lima unsur SPIP yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian
intern. Hal yang paling penting adalah poin pertama yaitu
lingkungan pengendalian.”Di situ peran pimpinan diuji
dalam penciptaan suasana pengendalian yang kondusif,”
imbuhnya.
Menyitir pasal 4 PP No 60 Tahun 2008, Ardi memaparkan kewajiban Kepala Kantor yaitu, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan
kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern
dalam lingkungan kerjanya.”Kondisi instansi mempengaruhi efektifitas pengendalian intern,” ujarnya.
“Atmosfir yang kondusif sangat penting untuk mendorong implementasi Sistem Pengendalian intern,” imbuhnya. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa
pengendalian internal tidak bisa jalan hanya mengandalkan top management dan middle management, butuh
partisipasi aktif dari semua komponen yang ada di kantor.
“Pegawai atau pelaksana juga harus terlibat secara aktif
dalam pelaksanaan SPIP ini,” pungkasnya.
Sosialisasi yang akan berlangsung hari ini dan besok ini
mengagendakan pemaparan narasumber pada hari pertama
dan hari kedua akan melakukan Forum Group Discussion
(FGD) guna melakukan pinilaian resiko yang terdiri dari identifikasi dan analisis resiko yang terdapat ada di Kementerian
Agama.

(ja)

Purbalingga

Paspor Mobile untuk
Calon Jamaah Haji

P

elayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji semakin ditingkatkan. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
(PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas
II Cilacap melaksanakan pembuatan paspor untuk Calon
Jamaah Haji Kab Purbalingga dengan sistem layanan
paspor mobile.
Bertempat di Aula Uswatun Khasanah Kantor Kemenag
Purbalingga, Kamis (16/03) sejumlah 101 orang Calon
Jamaah Haji melakukan proses pembuatan Passport
Mobile, dari jumlah 710 pemohon passport. Menurut
Kasi PHU Kemenag Purbalingga, Mukhlis Abdillah bahwa
710 orang pemohon passport akan dilayani bertahap,
mulai hari ini selama tujuh hari kerja.
“Pembuatan passport mobile, bertempat di Aula
Uswatun Khasanah mulai hari ini dilaksanakan dan akan
diselesaikan selama tujuh hari kerja bagi 710 orang
pemohon passport, yang seharinya sebanyak 101 orang
akan dilayani pembuatan passportnya” terang Muklis.
Dia juga menjelaskan bahwa 2 orang petugas dari
Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap memberikan pelayanan
pembuatan passport dengan dibantu oleh pegawai
seksi PHU Kemenag Purbalingga dan pegawai Setda
Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Lebih lanjut Muklis
juga menyampaikan bahwa terkait pembiayaan penyelenggaraan pembuatan passport ditanggung atau dibebankan pada APBD kabupaten Purbalingga.
“Segala biaya atas kegiatan pembuatan passport mobile
ini, dibebankann pada APBD kabupaten Purbalingga,”
lanjutnya. Muklis juga berharap atas kegiatan pembuatan
passport mobile, bisa lebih meningkatkan pelayanan dan
mempermudah serta mempercepat Calon Jamaah Haji
memperoleh passport tanpa melanggar prosedur.

(sofyan)
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Potensi Bawaan Kreativitas Anak
Oleh : A. Fuadi NS

Kreativitas tidak hanya
bergantung pada potensi
bawaan yang khusus, tetapi
juga perbedaan mekanisme
mental yang menjadi sarana
untuk mengungkapkan sifat
bawaan. Mekanisme mental
ini dihasilkan oleh suatu
tipe adaptasi awal khusus.

T

ampaknya orang yang kreatif
dan tidak kreatif menggunakan mekanisme mental yang
serupa dan berbeda. Orang
yang kreatif dan tidak kreatif berbeda
dalam hal sikap (falsafah hidup),
apa yang mereka anggap penting
dan yang menimbulkan kecemasan,
dan menunjukkan perbedaan dalam
kecakapan memecahkan masalah.
Perbedaan ini sebagian berasal dari
sifat bawaan dan sebagian dari proses
adaptasi awal yang berakar dalam
sikap orang tua”
Petikan kalimat yang diungkapkan
Torda, C. tersebut tertuang dalam

30
+

buku bertajuk “Perceptual and Motor
Skills”. Torda menampilkan kajian
baru tentang kreativitas yang dimiliki seseorang, termasuk kreativitas
yang dimiliki setiap anak. Kebanyakan
orang tua sejak awal telah menvonis
buah hatinya tidak memiliki kreativitas yang dibanggakan, sehingga lebih
cenderung mengambil kesimpulan
tentang keterbatasan kemampuan
yang dimiliki anak.
Terdapat perspektif baru untuk
menumbuhkan kreativitas anak.
Pertama, kreativitas tidak hanya
bergantung pada potensi bawaan
yang khusus. Potensi bawaan bersifat
natural yang masih bisa berubah seiring proses kehidupan selanjutnya.
Kedua, perbedaan mekanisme mental sebagai sarana untuk mengungkap
sifat bawaan yang dihasilkan suatu
tipe adaptasi awal. Mekanisme mental
akan sangat dipengaruhi lingkungan
keluarga dan masyarakat sekitar, sebagai faktor penting pembentukan diri.
Ketiga, perbedaan orang yang kreatif dan tidak kreatif sebagian berasal
dari sifat bawaan dan sebagian dari
proses adaptasi awal yang berakar
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dari sifat orang tua..
Sebagai akibat tidak dimaksimalkan
potensi bawaan dan kegagalan proses
adapatasi yang dilakukan orang tua,
terdapat anak yang lebih cenderung
pasrah dengan keadaan, tidak memiliki motivasi yang maksimal untuk
meraih cita-cia yang hendak dicapai.
Bahkan, berkeyakinan bahwa potensi
bawaan sudah mentakdirkan mereka
sesuai kehendak alam, meskipun
berusaha keras semua itu hanya siasia belaka.
Kemampuan Manusia
Kreatifitas sering dipahami sebagai
kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Kemampuan ini dapat
terkait dengan bidang seni maupun
ilmu pengetahuan. Dibidang seni
dan ilmu pengetahuan, kemampuan
pengamatan, analisa, perbandingan
dan kesimpulan tentang suatu obyek.
Semua itu menuntut pemusatan perhatian, kemampuan, kerja keras dan
ketekunan, yang bertolak dari intelektualisme dan emosi.
Riset yang dilakukan seorang ahli
psikologi anak, Elizabeth B. Hurlock,
terdapat beberapa arti kreativitas.

+

artikel
Pertama, kreativitas harus dianggap
sebagai proses adanya sesuatu yang
baru, apakah gagasan atau benda
dalam bentuk atau rangkaian yang
baru dihasilkan. Penekanan pada tindakan lebih menghasilkan ketimbang
pada hasil akhir tindakan, sebagai inti
konsep kreativitas.
Kedua, kreativitas mencakup gabungan dari gagasan atau produk lama
ke dalam bentuk baru, tapi yang lama
merupakan dasar dari yang baru.
Seperti halnya anak yang menciptakan dunia impian dan menggunakan
suasana dan pengalaman dari kehidupan sehari-hari atau media massa.
Keunikan merupakan prestasi yang
sifatnya pribadi, namun belum tentu
merupakan prestasi yang universal.
Ketiga, kreativitas seringkali dianggap sinonim dengan kecerdasan
tinggi. Keyakinan ini telah diperkuat
dengan kenyataan bahwa orang
dengan IQ yang sangat tinggi disebut “jenius”, istilah yang oleh orang
awam disamakan dengan kreativitas.
Hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi dan
kreativitas tinggi selalu berjalan seiring. Sebaliknya, kreativitas hanyalah
salah satu aspek kecerdasan terhadap
penalaran seseorang.
Keempat, semua orang umumnya
terbagi dalam dua kelompok besar :
“penurut” dan “pencipta”. Penurut
(conformers) melakukan apa yang
diharapkan tanpa mengganggu atau
menyulitkan orang lain. Sebaliknya,
pencipta (creators) menyertakan
gagasan orisinal, titik pandang yang
berbeda, atau cara baru menangani masalah dan menghadapinya.
Mereka tidak mengikuti jalan yang
banyak ditempuh banyak orang dan
adakalanya menjadi unsur pengganggu dalam kelompok sosial. Tingkat
gangguan dan penerimaan mereka
bergantung pada seberapa jauh menyimpang dari jalan yang lazim ditempuh kebanyakan orang.
Isyarat Kreativitas
Islam telah mengisyaratkan pentingnya pengembangan kreativitas
khususnya bagi anak. Sebagaimana
penjelasan surat an-hal ayat 78: “…
dan Allah mengeluarkan kamu dari
perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu apa pun dan
Dia Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu
bersyukur”. Ayat ini dapat dijadikan

patokan dalam pengembangan
kreativitas bagi anak-anak yang masih
duduk di bangku taman kanak-kanak.
Hal ini dikarenakan dalam surat
tersebut menekankan kemampuan
manusia yakni akal (kognisi), indra
(afeksi), dan nurani (hati). Ketiga
komponen itulah yang akan mempengaruhi perilaku seorang anak
(psikomotorik), sehingga dalam awal
pendidikannya yaitu pada masa pra
sekolah (masa taman kanak-kanak),
harus dikembangkan secara seimbang. Apabila salah satunya tidak
seimbang maka anak akan tumbuh
dengan tidak normal.
Semua kemampuan yang Allah SWT
berikan tersebut, khususnya pada
masa kanak-kanak merupakan masa
pembentukan sikap initiative versus
guilt (inisiatif dihadapkan pada rasa
bersalah). Anak-anak yang mendapat
lingkungan pengasuhan dan pendidikan yang baik, akan mampu mengembangkan sikap kreatif, antusias untuk
melakukan eksplorasi, eksperimen,
imajinasi, serta berani mencoba dan
mengambil resiko.
Namun, semua itu bergantung
pada lingkungan belajar anak; apakah
memang kondusif untuk mencapai
perkembangan tersebut atau tidak.
Bila pada usia tersebut otak anak
tidak mendapatkan rangsangan yang
maksimal maka tidak akan berkembang secara optimal sehingga pada
masa tersebut sangatlah penting
untuk merangsang pertumbuhan otak
anak dengan memberikan perhatian
terhadap kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan
pendidikan yang memadai.
Rasulullah sangat mendorong umat
Islam untuk membuat kreatifitas
dalam kebaikan. Diceritakan dalam
sebuah hadis sekelompok orang yang
datang menemui Rasulullah, memakai
baju bulu domba dan sangat menyedihkan, tidak ada baju kecuali yang
dipakai untuk menutupi auratnya, juga
membawa pedang untuk persiapan
sewaktu-waktu diperintahkan untuk
jihad fi sabilillah. Melihat kondisi tersebut kelihatan sedih sekali Rasulullah
dengan berubah raut mukanya.
Kemudian Rasulullah berpidato
dihadapan para sahabat untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan
bersedekah dinar, dirham, baju, gandum dan kurma. Para sahabat sangat
peka terhadap kebaikan dan cepat

berlomba atas kebaikan, saat keluar
dari rumahnya mereka membawa
harta benda itu sebagai perwujudan
para sahabat memiliki inisiatif dan
kreativitas yang tinggi untuk melakukan kebaikan dengan bersedekah dan
berinfaq bagi sahabat lain yang membutuhkan.
Potensi Bawaan Kreativitas
Mengembangkan potensi bawaan
kreativitas anak harus dilakukan
dengan ketekunan dan konsistensi.
Pertama, Berkreasi setiap hari. Untuk
menunjukkan kepedulian pada sang
buah hati dalam berkreasi, ajarkan
untuk membuat sesuatu yang kreatif.
Usahakanlah untuk bisa menemukan
sesuatu yang baru dan berbeda dari
apa yang pernah dilakukan oleh sang
buah hati, sehingga anak tidak merasa bosan dan terpacu untuk lebih
berpikiran kreatif.
Kedua, menggunakan ke dua sisi
tubuh. Contoh menggunakan aktifitas
harian tidak melulu tangan kanan
tetapi juga tangan kiri. Hal ini memang tidak lazim dilakukan. Namun
bila dilatih sejak dini. Hal ini akan
sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri.
Ketiga, memiliki tokoh yang bisa
diteladani dan diidolakan. Dengan
memperkenalkan banyak tokoh dunia
yang telah sukses, anak-anak menjadi
tahu berbagai macam kepribadian
dan prestasi dari orang lain.
Keempat, meningkatkan perbedaharaan kata-kata. Semakin tinggi
perbedaharaan kata, maka anak akan
menjadi lebih mudah dalam memahami seseuatu.
Kelima, melatih kemapuan mendengar. Agar indera pendengaran bisa
terlatih dengan baik, alangkah lebih
baik bila anak sering diajak mendengarkan lagu atau cerita.
Keenam, jangan terlalu serius dalam
mendidik. Suasana keluarga yang
terlalu serius dan kaku, biasanya juga
kurang mendukung kreatifitas anak
untuk bisa berkembang. Gurauan dan
humor-humor kecil sangatlah penting
di dalam sebuah keluarga.
Ketujuh, melatih kemampuan
otak kanan. Dengan mengajak anak
bernyanyi, berpuisi, menggambar,
dan berbagai macam kegiatan kreatif
lainnya, kemapuan otak kanan akan
bekerja dengan lebih optimal.
Penulis adalah Kepala KUA Kec. Kejajar
dan Dosen UNSIQ Wonosobo Jateng
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Hoax dan Upaya Menangkalnya
Oleh Shofatus Shodiqoh

Membabi
butanya berita
bohong atau
dikenal dengan
istilah hoax
telah menjadi
sindrom
masyarakat
Indonesia.
Hampir setiap
hari kita disuguhi
berita-berita
atau tulisantulisan yang tidak
jelas narasumber
dan penulisnya.
Parahnya, hoax ini
seolah-olah sudah
menjadi santapan
yang terbiasa
dikonsumsi oleh
pengguna internet (netizen)
melalui media sosial berupa
facebook, whatsapp, dan
sejenisnya.

K

endati bohong, namun
hoax ini rupanya ditanggapi antusias oleh netizen.
Setiap hari kita dapati
semangat netizen berlomba-lomba
memforward hoax tersebut kepada netizen lainnya. Tanpa mengetahui kebenaran serta mengkonfirmasinya terlebih dahulu isi berita,
publik menerima apa adanya
begitu saja dan dengan mudahnya
menyebar viral. Sebagian mereka
bahkan merasa berbangga hati
mendistribusikan viral tersebut,
bahkan berkeinginan menjadi
yang tercepat menyebarkan hoax
/ viral.
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Hoax
tidaklah sekadar
mempersoalkan isi berita yang
terindikasi bohong. Hoax menjadi ancaman tersendiri bagi
bangsa Indonesia. Hal ini patut
dikhawatirkan. Bagi warga negara
yang mempunyai pola pikir dan
wawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada Pancasila
dan NKRI, tentu akan memperihatinkan kondisi ini. Selain berinfo palsu, Hoax ini juga banyak
yang mengandung ujaran kebencian, baik yang mengatasnamakan
SARA atau perseteruan politik
dan ekonomi.
Sehingga, hoax ini akan memecah
belah kesatuan bangsa yang beragam agama, suku, dan rasnya.
Tak jarang juga hoax tercipta atas
kasus-kasus tertentu, misalnya
kasus pembunuhan Wayan Mirna
Shalihin beberapa waktu lalu.
Namun ada pula yang hanya bermotifkan ‘iseng’ menyebarkan isu
palsu yang tidak penting.
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Hoax
dan eksistensi
Dikaji dari teori komunikasi,
media memang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dalam
menciptakan opini publik. Salah
satu fungsi media massa adalah
untuk memberikan terpaan kepada
publik akan sebuah opini tertentu.
Sedangkan media yang saat ini
lekat dengan masyarakat adalah
media sosial. Medsos ini lantas digunakan untuk menyebarkan hoax,
atau viral terhadap berita dan
informasi yang dianggap heboh.
Sementara secara psikologi,
media sosial menjadi sarana bagi
masyarakat, baik remaja maupun dewasa untuk menciptakan
eksistensi diri. Terutama bagi
mereka yang tidak diakui dan
tidak mendapatkan posisi atau
penghargaan di lingkungan nyata.
Mereka akan mencoba mencari
perhatian sesama melalui media sosial. Pada saat yang sama,
perkembangan industri teknologi
yang begitu pesat mendukung
masyarakat untuk mencapai
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artikel
eksistensi tersebut. Apalagi semua lapisan usia, anak-anak
hingga dewasa bergitu mudah
mendapatkan fasilitas android
dan smartphone. Murahnya
harga perangkat ini menjadikan
masyarakat begitu akrab dengan
medsos untuk mencurahkan apa
yang ada dalam pikiran mereka,
serta menanggapi dan turut
menularkan hoax dan viral kepada sesama netizen.
Menurut wikipedia, Hoax merupakan sebuah informasi atau pemberitaan palsu yang berusaha menipu pembaca untuk mempercayai
berita tersebut. Hoax biasanya
tercipta dan dipublikasikan melalui
media sosial seperti tweeter, facebook, whatsapp, blog, dan lainnya.
Alasan utama pemilihan medsos
ini adalah karena merupakan konsumsi sehari-hari publik.
Hoax diciptakan oleh oknum
yang bernama buzzer. Dalam
konteks politik, buzzer biasanya
sengaja diciptakan oleh pihak tertentu dengan tujuan menjatuhkan
lawan. Buzzer ini akan membuat
akun-akun palsu/bodong dan
akan mengelabui publik, baik
dengan menyebarkan informasi
dan bahkan mengomentari sendiri informasi yang ia ciptakan.
Tujuannya adalah untuk membuat publik semakin bingung dan
akhirnya membenarnya isi hoax
tersebut.
Mengutip pernyataan Mantan
Komisioner Komisi Kepolisian
Nasional (Kompolnas) Hamidah
Abdurrahman di Sindonews.com
beberapa waktu lalu, munculnya
para buzzer penyebar berita hoax
merupakan penanda bahwa edukasi
terhadap masyarakat yang sadar hukum belum sepenuhnya berhasil.Dia
mengingatkan, penyebaran berita
hoax melalui internet bisa dikenakan pasal Undang undang Informasi
dan Transaksi Keuangan (UU ITE).
Dalam UU ITE juga disebutkan
bahwa Pemanfaatan teknologi
informasi dan transaksi elektronik
dilaksanakan dengan tujuan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari

masyarakat informasi dunia. UU
ini juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
orang untuk mengembangkan
pemikiran dan kemampuannya di
bidang teknologi informasi secara
bertanggung jawab dalam rangka
menghadapi perkembangan
teknologi informasi dunia.
Merujuk pada ketentuan tersebut, penyebaran berita bohong
jelas bertentangan dengan ketentuan pemerintah. Penyebar Hoax
sama sekali tidak mempunyai
tanggung jawab terhadap informasi yang diciptakan.
Jika hoax diberitakan oleh sebuah
media tertentu, juga bertentangan
dengan kode etik jurnalistik. Dalam
Undang-Undang momor 49 tahun
1999 tentang Pers disebutkan, setiap wartawan harus menaati Kode
Etik Jurnalistik.Wartawan Indonesia
harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Akurat berarti dipercaya benar
sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Tidak beriktikad buruk
berarti tidak mempunyai tujuan
untuk memfitnah dan menjatuhkan
nama baik seseorang.
Peran stakeholder
Derasnya arus berita bohong dan
fitnah saat ini memang seolah sulit
dibendung. Tetapi setidaknya ada
empat stakeholder yang harus berperan di dalamnya. Pertama, pemerintah. Melalui UU ITE, pemerintah telah tegas melarang penyebaran informasi yang merugikan,
bahkan diancam dengan hukuman
sesuai dengan jenis pelanggarannya. Namun sekalipun UU ITE
telah diterbitkan, nyatanya hoax
masih saja berkeliaran. Pembaca
hampir sudah tidak bisa membedakan mana informasi yang benar
dan bohong. Sebuah informasi
yang nampaknya benar, nyatanya
juga pembohongan publik semata.
Stakeholder yang kedua adalah
para pendidik, penyuluh, dan
tokoh-tokoh masyarakat, serta
tokoh agama. Pihak ini sebenarnya
mempunyai peran yang sangat
penting membantu pemerintah

dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang
dampak negatif yang ditimbulkan
oleh sindrom medsos. Penyuluh
agama bisa menegaskan kepada
masyarakat bahwa menyebarkan
sebuah berita bohong, apalagi
mengandung unsur fitnah bertentangan dengan nilai agama.
Ketiga, orang tua dan diri kita
sendiri. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau perkembangan putra-putrinya. Orang tua setiap saat harus
mengontrol penggunaan teknologi
informasi oleh putra-putrinya dan
memberikan pemahaman serta
pengertian untuk tidak turut larut
dalam wacana-wacana bohong di
medsos.Sementara bagi masyarakat
yang sudah matang dalam berpikir, tentunya juga harus berpikir
ulang hendak ikut mengirimkan
ulang informasi yang belum jelas.
Sebaliknya, kita harus bisa bersikap
kritis terhadap informasi tersebut.
Keempat, media massa. Pers
mempunyai peran yang sangat
penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Pers
ini menjadi rujukan terakhir bagi
masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang akurat. Sebab pers
yang sudah terkemuka sebagai
contoh Kompas, Suara Merdeka,
Jawa Pos, dan lainnya selalu menyediakan berita yang akurat.
Hal ini karena berita-berita yang
disiarkan merupakan informasi
yang sudah terklarifikasi dari
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait media massa, Kementerian
Agama juga berperan dalam menyajikan informasi-informasi yang akurat.
Kementerian Agama telah memiliki
portal tersendiri untuk mengcover
berbagai informasi terkait kebijakan
Kemenag. Sehingga, jika ada pemberitaan bohong yang menyudutkan
instansi ini, pers Kementerian Agama
bisa memanfaatkan portal berita
untuk mengklarifikasi berita fitnah
tersebut.**
Pengelola Humas dan Protokol Kankemenag Kab. Rembang
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Relevansi Implementasi UNBK
Bagi Pembentukan Karakter Siswa
Oleh Ariesta Indriawati

Ujian Nasional Berbasis
Komputer atau yang
lebih populer disebut
UNBK merupakan ujian
yang dilaksanakan
secara nasional dengan
memanfaatkan komputer
sebagai sarana atau media
yang digunakan dalam
menyelesaikan soal – soal
ujian nasional di sekolah
atau madrasah.

P

ada tahun 2017 ini pemerintah mulai memberlakukan
UNBK bagi peserta didik di
tingkat SMP dan MTs walaupun belum secara menyeluruh karena
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sebagian SMP atau MTs masih menggunakan kertas dan pensil sebagai
sarana penyelesaian soal ujian .
Implementasi Ujian Nasional
Berbasis Komputer atau UNBK bagi
siswa SMP dan MTs merupakan salah
satu upaya pemerintah dalam menerapkan pelaksanaan ujian nasional
yang lebih jujur, adil dan berkualitas.
Melalui UNBK ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas hasil ujian
peserta didik maupun peningkatan
kualitas tenaga pendidik dan kependidikan . Peserta didik dituntut benar
– benar menguasai materi ujian dan
mampu mengoperasikan laptop atau
komputer dengan baik dan benar .
Begitu pula dengan tenaga pendidik
dan kependidikan di sekolah atau
madrasah harus siap dalam menyediakan sarana prasarana dan tenaga
teknis, proktor dan pengawas ujian
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yang menguasai IT dengan baik.
Penerapan UNBK di sekolah atau
madrasah menuntut tenaga pendidik untuk mampu memanfatatkan
teknologi komputer dalam pembelajaran. Untuk dapat menjadi Pengawas
dan Proktor UNBK tenaga pendidik
harus menguasai IT sehingga hal ini
dapat menjadi motivator bagi tenaga
pendidik yang belum menguasai IT
untuk terus belajar sampai dapat
karena kalau tidak maka kesenjangan
antara tenaga pendidik akan semakin
menganga lebar . Disatu sisi tenaga
pendidik semakin mahir memanfaatkan IT untuk kemajuan proses pembelajaran di kelas sementara tenaga
pendidik yang lain semakin terpuruk
dengan ketidakberdayaannya dan
kestagnanannya sehingga mau tidak
mau tenaga pendidik memang harus
mulai berfikir dan berlatih untuk bisa
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menguasai IT .
Kalau dikaji lebih dalam implemenasi UNBK di tingkat SMP dan MTs
memberi efek positif bagi dunia
pendidikan. Efek positif itu antara
lain bagi peserta didik maupun bagi
tenaga pendidik dan kependidikan.
Bagi peserta didik yang utama
adalah UNBK berpengaruh pada
pembentukan karakter anak yaitu
karakter mandiri, jujur dan kerja
keras. Kemampuan mengelelola diri
untuk memiliki karakter terpuji seperti karakter mandiri, jujur dan kerja
keras tersebut merupakan bagian dari
kemampuannya dalam meningkatkan
kemampuan soft killnya. Selain itu kemampuan teknis ( hard skill ) peserta
didik juga mulai ditumbuhkan dan
dikembangkan karena pelatihan dan
pembiasaan memanfaatkan IT dalam
kehidupan sudah mulai dikenalkan di
tingkat SMP atau MTs. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian di
Harvard University Amerika Serikat (
Ali Ibrahim Akbar,2000 dari Akhmad
Sudrajat, 2010), ternyata kesuksesan
seseorang tidak ditentukan sematamata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis ( hard skill) saja, tetapi
lebih oleh kemampuan mengelola diri
dan orang lain ( soft skill ). Penelitian
ini mengungkapkan kesuksesan hanya
ditentukan 20 persen oleh hard skill
dan sisanya 80 persen oleh soft skill.
Bahkan orang – orang tersukses di
dunia bisa berhasil dikarenakan lebih
banyak didukung kemampuan soft
skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata pendidikan
karakter sangat dibutuhkan dalam
menumbuhkan dan mengembangkan
kemampuan soft skill .
Menurut Prof. Suyanto Ph.D karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap
individu untuk hidup dan bekerja
sama, baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa dan Negara.
Individu yang berkarakter baik adalah
individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia
buat. Implementasi UNBK di tingkat
SMP dan MTs dapat menjadi motivasi
awal bagi pendidikan karakter peserta didik di sekolah atau madrasah.
Peserta didik telah mempersiapkan

diri sejak awal bahwa untuk dapat
lulus dengan baik dari SMP/ MTs
mereka harus benar – benar berlatih
keras karena UNBK tidak memberi
peluang sedikitpun bagi mereka
untuk bekerja sama atau minta bantuan pada siapapun. Karakter jujur,
mandiri dan kerja keras harus mereka
miliki untuk persiapan UNBK tersebut. Mereka juga didik siap menerima
konsekwensi saat dirinya tidak mempersiapkan fisik dan mental mereka
menghadapi ujian dengan baik.
Pendidikan karakter di sekolah atau
madrasah dibutuhkan dalam upaya
pembentukan pribadi peserta didik
yang berkarakter sehingga peserta
didik tumbuh menjadi individu yang
cerdas secara intelektual, cerdas
secara emosional dan cerdas secara
spiritual. Dengan terbentuknya tiga
kecerdasan secara integral dalam diri
peserta didik diharapakan peserta
didik mampu mandiri dan mampu
mengambil keputusan yang tepat di
setiap aktivitasnya dan siap bertanggung jawab akan segala konsekwensi
yang mungkin timbul akibat dari
keputusan yang dipilihnya.
Transformasi pendidikan karakter
bisa melalui contoh perilaku mulia
yang perlu dimiliki seorang guru atau
pendidik agar dapat dicontoh oleh
peserta didiknya antara lain adalah
pendidik mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya secara benar, berkomunikasi dan berinteraksi secara
santun dan efektif, menerapkan hidup
bersih, sehat, aman dan mampu memanfaatkan waktu luang dengan baik,
serta mampu menghargai berbagai
perbedaan dan keberagaman baik keberagaman agama, budaya, suku, dan
golongan sosial ekonomi. Selain itu

pendidik diharapkan mampu membimbing peserta didik untuk mampu
belajar bersikap jujur, mandiri, dan
bertanggung jawab dalam mengambil
berbagai keputusan dalam kehidupannya serta mampu bekerja sama
dengan orang lain , dermawan dan
suka menolong.
Seorang pendidik seharusnya
mampu mengaplikasikan pilar – pilar
pendidikan karakter tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah
atau madrasah. Konsistensi pendidik
dalam pengaplikasian nilai karakter
sangat dibutuhkan seperti halnya seorang muslim yang diharapkan untuk
senantiasa istiqomah dalam memegang dan mengamalkan nilai- nilai
islam dalam kehidupannya. Dalam
menjaga konsistensi tersebut kadangkala banyak cobaan menghadang
dan kita sebagai pendidik seharusnya
mampu mengambil keputusan yang
tepat dan sesuai dengan nilai- nilai
karakter tersebut.
Marilah kita bersama- sama berusaha untuk meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas kita sebagai tenaga
pendidik sehingga kita dapat meningkatkan layanan kita terhadap peserta
didik dalam mewujudkan generasi
bangsa yang cerdas secara intelektual, spiritual maupun cerdas secara
emosional. Selalu berpikir ke depan tentang pembentukan generasi
penerus bangsa yang taqwa, cerdas
dan terampil melalui peran kita dalam menanamkan nilai – nilai karakter bangsa, pelayanan terbaik dalam
pembelajaran dan pemanfataan IT
secara bertanggung jawab pada peserta didik.
Penulis adalah guru IPA di MTs Negeri
Majenang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

Para siswa sedang belajar tryout UNBK
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Finalisasi Inpassing
Bagi Guru Bukan PNS
Oleh : Drs. H. Jamun Efendi, M.Pd.l

Inpassing Guru Bukan
Pegawai Negeri Sipil
(GBPNS) adalah proses
penyesuaian kepangkatan
Guru Bukan Pegawai Negeri
Sipil. Inpassing Jabatan
Fungsional GBPNS dan
Angka Kreditnya ditetapkan
berdasarkan dua hal, yaitu
kualifikasi akademik dan
masa kerja yang dihitung
mulai dari pengangkatan
atau penugasan sebagai
Guru Bukan PNS pada
satuan pendidikan.

I

npassing merupakan penetapan
jabatan fungsional guru bukan
PNS. Inpassing bukan sebatas
untuk memberikan tunjangan
profesi bagi mereka, namun lebih
jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan
yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sekaligus demi tertib administrasi Guru Bukan PNS.
Proses pelaksanaan inpassing
GBPNS di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah telah dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
Tahun 2011, secara berjenjang
proses inpassing telah dumulai.
Tahap awal adalah rapat-rapat kordinasi, konsultasi dan sosialisasi di
semua tingkatan. Dalam sosialisasi
tersebut disampaikan bahwa syaratsyarat inpassing adalah sebagai
berikut :
- Memiliki kualifikasi S1/ D-IV.
- Guru Tetap pada satuan pendidikan
formal.
- Masa kerja sekurang-kurangnya 2
tahun secara terus-menerus pada
satu satuan pendidikan.
- Usia setinggi-tingginya 59 tahun
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pada saat diusulkan.
- Memiliki NUPTK.
- Memiliki beban kerja minimal 24
jam tatap muka perminggu dengan
ketentuan minimal 6 jam tatap
muka pada satminkal.
- Melampirkan syarat –syarat admi
nistrasi.
Verifikasi berkas
Verifikasi berkas ditingkat Kabu
paten/Kota dilaksanakan mulai bulan
Juli - September 2011. Adapun
Verifikasi berkas di Kanwil sesuai de
ngan jumlah yang dikirim dari 35 Ka./
Ko dilaksanakan mulai bulan Oktober
- November 2011 .
Peng SK an Inpassing
Alhamdulillah, setelah proses panjang berjalan pada tahun 2013 dan
2014 dari 21.000,-berkas yang kami
ajukan bisa jadi SK 15 .000,Pencairan Tunjangan Inpassing bagi
Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
(GBPNS)
Sebelum proses pencairan tunja
ngan Inpassing bagi GBPNS, maka
dilakukan verikasi terlebih dahulu
oleh Tim Itjen Jakarta. Dari 15.000
SK Inpassing yang berhasil diverifikasi dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk bisa dibayar adalah
13.421 SK, adapun sisanya 1.579
akan diselesaikan pada tahun ini
yaitu mulai akan dilakukan proses
verifikasinya sejak tanggal 13 – 23
Maret 2017.

Finalisasi SK Inpassing dan
Pembayarannya
Tahun 2017 adalah tahun yang sa
ngat ditunggu-tunggu baik oleh para
Guru Bukan PNS yang sudah menikmati Tunjangan Profesi berdasarkan Inpassing , terlebih bagi mereka
yang sampai saat sekarang masih
perlu ada tahapan untuk sampai bisa
menerima SK Inpassing.
Ada beberapa kategori yang masih
harus segera mendapat penyelesaian
antara lain :
- Para Guru yang terdapat kesalahan
dalam SK Inpassing ,- Sisa hutang Tunjangan Profesi Guru
Inpassing yang sangat bervariasi
antara satu Kabupaten/Kotamadia.
- Sisa dari 15.000 SK sudah dive
rifikasi yaitu ada 1.579 yang Insya
Allah akan diverifikasi tahun ini yaitu
mulai tanggal 13 - 23 Maret 2017.
- Penerbitan SK bagi yang sudah ada
nama, no SK, tapi fisik SK nya belum
ada.
- Penerbitan SK bagi mereka yang
sudah masuk dalam daftar yang
dinyatakan telah memenusi syarat
tapi belum terbit SK nya.
- SK Inpassing terbitan Diknas yang
telah dinyatakan memenuhi syarat
juga akan ikut diverikasi oleh Tim
Itjen.
- Jumlah SK Inpassing yang harus
segera mendapatkan kepastian
untuk mendapatkan Tunjangan
Inpassing bagi Guru Bukan PNS
adalah 21.507 orang.***

Para guru tampak sedang sibuk mempersiapkan inpassing untuk pencairan tunjangan.
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Urgensi Merawat Kerukunan
Umat Beragama di Indonesia
Oleh : Taslim Syahlan

Sebagai negara hukum,
Indonesia menjamin
dan memfasilitasi
semua agama untuk
dapat mengekspresikan
keberagamaanya dalam
suasana rukun dan damai.
Namun kerukunan antar
umat beragama di Indonesia
masih saja banyak tantangan
dan ujian. Beberapa kasus
ketidakharmonisan antar
umat beragama masih saja
muncul.

K

emajemukan yang ditandai
dengan keanekaragaman
agama berkecenderungan
kuat terhadap identitas
agama masing- masing sering
berpotensi memicu konflik.
Indonesia merupakan salah satu
contoh bangsa yang multikultural.
Tidak saja kerena keanekaragaman

suku, budaya,bahasa, ras tapi
juga agama. Relasi Islam, Katolik,
Kristen, Hindu, Budha, dan Kong
Hu Chu apabila tidak terawat
dengan baik bisa menimbulkan
konflik antar umat beragama yang
bertentangan dengan nilai dasar
agama itu sendiri yang mengajarkan kedamaian, hidup saling
menghormati dan tolong menolong.
Memaknai Kerukunan
Kerukunan bermakna “baik” dan
“damai”. Intinya, hidup bersama
dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk
tidak menciptakan perselisihan
dan pertengkaran (Depdikbud,
1985:850).Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka
“kerukunan” adalah sesuatu yang
ideal dan didambakan oleh
masyarakat manusia di muka bumi
tanpa terkecuali.
Kerukunan juga bermakna
suatu proses untuk menjadi
rukun karena sebelumnya ada

ketidakrukunan; serta kemampuan
dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan
damai serta tenteram. Langkahlangkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan
proses waktu serta dialog, saling
terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih.
Kerukunan antarumat beragama
bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama
dalam segala aspek kehidupan,
seperti aspek ibadah, toleransi,
dan kerja sama antarumat beragama.
Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi
sosial dengan sesama manusia.
Sebagai makhluk sosial, manusia
memerlukan kerja sama dengan
pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan
material maupun spiritual.
Dalam ajaran Islam (misalnya),
menganjurkan manusia untuk
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bekerja sama dan tolong menolong (ta’awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan
umat Islam dapat berhubungan
dengan siapa saja tanpa batasan
suku, ras, bangsa, dan agama.
Islam juga hidup bersaudara karena pada hakikatnya manuasia
adalah bersaudara.
“Manusia diciptakan Allah SWT
dengan identitas yang berbedabeda agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat
antara yang satu dengan yang
lain” (QS 49:13).
Tiap-tiap umat diberi aturan dan
jalan yang berbeda, padahal andaikata Allah menghendaki, Dia
dapat menjadikan seluruh manusia tersatukan dalam kesatuan
umat. Allah SWT menciptakan perbedaan itu untuk member peluang
berkompetisi secara sehat dalam
menggapai kebajikan, fastabiqul
khairat (QS 5:48).
Sabda Rasul, seluruh manusia
hendaknya menjadi saudara
antara yang satu dengan yang
lain, wakunu ibadallahi ikhwana
(Hadist Bukhari).
Dari ayat-ayat tersebut dapat
disimpulkan bahwa Al-Qur’an dan
hadist sekurang-kurangnya memperkenalkan empat macam ukhuwah, yakni:
1. Ukhuwah ‘ubudiyyah, ialah persaudaraan yang timbul dalam
lingkup sesama makhluk yang
tunduk kepada Allah.
2. Ukhuwah insaniyyah atau
basyariyyah, yakni persaudaraan karena sama-sama
memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan (persaudaraan antarmanusia, baik itu
seiman maupun berbeda keyakinan).
3. Ukhuwah wataniyyah, yakni
persaudaraan yang didasari
keterikatan keturunan dan kebangsaan.
4. Ukhuwah diniyyah, yakni persaudaraan karena seiman atau
seagama.
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Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang diekspresikan dalam bentuk perhatian,
kepedulian, hubungan yang akrab
dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi Muhammad SAW
menggambarkan hubungan persaudaraan dalam haditsnya yang
artinya
”Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh,
apabila salah satu anggota tubuh
terluka, maka seluruh tubuh akan
merasakan demamnya”.
Ukhuwwah adalah persaudaraan
yang bermuara pada kebersamaan dan kesatuan antar sesama.
Kebersamaan di kalangan muslim
dikenal dengan istilah ukhuwwah
Islamiyah atau persaudaraan yang
diikat oleh kesamaan aqidah.
Kerja sama antar umat bergama
merupakan bagian dari hubungan sosial anatar manusia yang
tidak dilarang dalam ajaran Islam.
Hubungan dan kerja sama dalam
bidang-bidang ekonomi, politik,
maupun budaya tidak dilarang,
bahkan dianjurkan sepanjang
berada dalam koridor membangun
peradaban umat manusia.
Kerukunan nntar Umat
Beragama
Kerukunan antar umat beragama
adalah suatu kondisi sosial ketika
semua umat beragama bisa hidup
bersama tanpa menguarangi hak
dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.
Masing-masing pemeluk agama
yang baik haruslah hidup rukun
dan damai. Karena itu kerukunan
antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme
buta dan sikap tidak peduli atas
hak keberagaman dan perasaan
orang lain. Tetapi dalam hal ini
tidak diartikan bahwa kerukunan
hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan
unsur-unsur tertentu dari agama
yang berbeda , sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu
sendiri.
Menurut Muhammad Maftuh
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Basyuni dalam seminar kerukunan antar umat beragama tanggal
31 Desember 2008, mengatakan
bahwa:
“kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional
adalah sesuatu yang dinamis,
karena itu harus dipelihara terus
dari waktu ke waktu. Kerukunan
hidup antar umat beragama
sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang
dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya
dan kerja sama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara”.
Kerukunan antar umat beragama
itu sendiri juga bisa diartikan
dengan toleransi antar umat beragama. Toleransi itu mensyaratkan umat beragama harus bersikap lapang dada dan menerima
perbedaan. Selain tu juga harus
saling menghormati satu sama
lainnya, misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang
satu dengan lainnya tidak saling
mengganggu.
Beberapa prinsip kerukunan
antar umat beragama dalam perspektif Islam dapat difahami sebagai berikut :
a. Islam tidak membenarkan
adanya paksaan dalam memeluk suatu agama (QS.AlBaqarah : 256).
b. Allah SWT tidak melarang
orang Islam untuk berbuat
baik,berlaku adil dan tidak
boleh memusuhi penganut
agama lain,selama mereka tidak
memusuhi,tidak memerangi
dan tidak mengusir orang Islam.
(QS. Al-Mutahanah : 8).
c. Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk
mengamalkan syari’at agamanya masing-masing (QS.AlBaqarah :139).
d.   Islam mengharuskan berbuat
baik dan menghormati hak-hak
tetangga,tanpa membedakan
agama tetangga tersebut.Sikap
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menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan
iman kepada Allah SWT dan
iman kepada hari akhir (Hadis
Nabi riwayat Muttafaq Alaih).
e.   Barangsiapa membunuh
orang mu’ahid, orang kafir
yang mempunyai perjanjian
perdamaian dengan umat
Islam, tidak akan mencium
bau surga;padahal bau surga
itu telah tercium dari jarak
perjalanan empat puluh tahun
(Hadis Nabi dari Abdullah bin
‘Ash riwayat Bukhari).
Merawat Kerukunan Umat
Beragama
Merawat Kerukunan Umat
Beragama salah satunya dengan
dialog antar umat beragama.
Salah satu prasyarat terwujudnya
masyarakat yang modern yang
demokratis adalah terwujudnya
masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat
dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan.
Konflik bernuansa agama yang
pernah terjadi di Indonesia menjadi tantangan yang besar bagi
masyarakat maupun pemerintah.
Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi
bangsa jika tidak dikelola secara
baik dan benar. Agar agama bisa
menjadi alat pemersatu bangsa,

maka kemajemukan harus dikelola
dengan baik dan benar, maka
diperlukan cara yang efektif yaitu
dialog antar umat beragama secara berkesinambungan. .
Tema-tema dialog antar umat beragama seyogyanya tidk difokuskan
pada ranah peribadatan masingmasing agama. Tetapi lebih berfokus ke ranah kemanusiaan, semisal soal moralitas, etika, dan nilai
spiritual. Ada model dialog antar
umat beragama yang ditawarkan
oleh Kimball sebagai brikut :
1.  Dialog Parlementer ( parliamentary dialogue ). Dialog ini
dilakukan dengan melibatkan
tokoh-tokoh umat beragama
di dunia. Tujuannya adalah
mengembangkan kerjasama
dan perdamaian antar umat
beragama di dunia.
2.  Dialog Kelembagaan ( institutional dialogue ). Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi
keagamaan. Tujuannya adalah
untuk mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan
dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan.
3. Dialog Teologi ( theological
dialogue ). Tujuannya adalah
membahas persoalan teologis
filosofis agar pemahaman tentang agamanya tidak subjektif

tetapi objektif.
4. Dialog dalam Masyarakat (
dialogue in society ). Dilakukan
dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam
menylesaikan masalah praktis
dalam kehidupan sehari-hari.
5.  Dialog Kerohanian (spiritual
dialogue). Dilakukan dengan
tujuan mengembangkan dan
memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama.
Indonesia yang multikultural
terutama dalam hal agama menyebabkan Indonesia menjadi sangat rentang terhadap konflik antar
umat beragama. Untuk merawat
kerukunan umat beragama agar
terjaga sekaligus tercipta kerukunan hidup antar umat beragama
ada beberapa hal yang perlu disefahami semua umat beragama
sebagai berikut:
Mengubah perasaan curiga atau
permusuhan terhadap pemeluk
agama lain dengan cara mengubah
rasa curiga dan benci menjadi rasa
menghargai keyakinan orang lain.
Memberikan ruang yang adil
kepada umat lain melaksanakan
ibadahnya.
Menghindari sikap diskriminatif terhadap agama lain karena
semua umat beragama berhak
mendapat fasilitas yang sama.
Umat beragama wajib menjunjung tinggi kerukunan
antar umat beragama.
Agama harus berfungsi
sebagai perekat atau
pemersatu bangsa.
Sebab jika agama
berfungsi sebagai faktor pemersatu maka
ia akan memberikan
sumbangan besar bagi
stabilitas dan kemajuan
suatu negara. Agama
Islam, Kristen, Katholik,
Hindu, Buddha, dan
Konghucu harus bersama – sama menjadi
penyangga utama kokohnya NKRI.
Semoga bermanfaat….
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Prestasi

MAN 2 Kudus

Perkenalkan Madrasah Berbasis
Riset di Melayu Day 2017 Thailand
Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) 2 Kudus menjadi
salah satu madrasah yang
ditunjuk oleh Kementerian
Agama RI sebagai delegasi
Indonesia di Ajang Melayu
Day yang dilaksanakan di
Yala Thailand. Kegiatan
yang berlangsung selama
3 (tiga) hari, tanggal 10-12
Februari 2017 ini diikuti
oleh negara-negara di Asia
Tenggara.

D

uta MAN 2 Kudus terdiri dari AH. Rif’an (Kepala
Madrasah), M. Miftahul
Falah (Kepala Program
Pengembangan Riset), Munirotun
Roiyana (Pembimbing Riset), Diyah Ayu
Widiyaningtiyas (Siswa XII MIA 5), dan
Anfa Adnia Fatma (Siswa XII MIA 3).
Kepala MAN 2 Kudus, AH. Rif’an
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sangat mengapresiasi atas keikutsertaan MAN 2 Kudus di Ajang Melayu
Day 2017 di Negeri Gajah. “Kegiatan
tersebut memberikan ruang bagi
madrasah unjuk diri dalam menampilkan keunggulan madrasah
dan kebudayaan khas daerah di
Indonesia”, kata Rif’an. “Saatnya madrasah mendunia melalui event-event
Internasional seperti Melayu Day ini”,
ungkap Rif’an.
Rif’an selaku kepala madrasah dan
atas nama madrasah menyampaikan
terima kasih kepada Kementerian
Agama RI dan Konsulat Jenderal
Provinsi Songkhla Kerajaan Thailand
atas kesempatan yang diberikan
kepada MAN 2 Kudus menjadi Duta
Indonesia pada kegiatan Melayu Day
2017 Thailand.
Sementara itu Miftahul Falah yang
ikut dalam rombongan Duta MAN
2 Kudus saat dihubungi via telepon mengatakan bahwa sebagai
madrasah berbasis riset, pada kegiatan Melayu Day 2017 ini MAN 2
Kudus berkesempatan menampilkan
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pameran pendidikan Islam berupa
hasil karya penelitian dan produk
inovasi serta keunggulannya sebagai
Islamic Boarding School dan kewirausahaan. MAN 2 Kudus memiliki segudang prestasi dalam kompetisi tingkat
nasional maupun Internasional.
Selanjutnya Falah menuturkan, “Para
pengunjung sangat tertarik dengan
pola kurikulum berbasis riset yang
dikembangkan oleh MAN 2 Kudus”.
“Selain itu pada kesempatan malam
panggung Melayu Day dua siswa
MAN 2 Kudus menampilkan salah
satu budaya kesenian Indonesia tari
kretek yang merupakan tarian khas
kota Kudus yang dikenal sebagai
pusat industri rokok”, tambah Falah.
Acara Melayu Day berlangsung sangat
meriah diawali dengan pembukaan,
devile seluruh peserta dari perwakilan
Asia Tenggara, dan selanjutnya adalah
kunjungan ke stand-stand yang tersedia.
Tujuan dari acara ini adalah menampilkan keunggulan dari negaranya masingmasing khususnya kegiatan dan keunikan Pendidikan Agama Islam. [Asym]
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Prestasi
Guru Al-QUR’AN HADIST MAN 2 Semarang

Launching Buku
‘Guru pun Semakin Seksi’
Guru al-Qur’an Hadist
dan Ilmu Kalam MAN 2
Semarang, melaunching
buku “ Guru pun
Semakin Seksi “ Acara
diselenggarakan di Aula
MAN 2 Semarang dengan
dihadiri guru MAN 2
Semarang,Kepala MAN
1, MTsn 1 dan 2, Kepala
Madrasah swasta, dosen,
guru, tamu undangan dan
jamaah masjid al-Ihklas
pada hari Senin, tanggal 27
Februari 2017.

I

si buku yang ditulis fokus kepada isu Pendidikan, Politik,Sosial
Budaya, Motivasi dan Inspirasi.
“bukutersebut dibuat penulis
selama 3 Tahun, dan tulisan-tulisan yang ada pada buku ini telah
dimuat di berbagai media cetak
Suara Merdeka, Tribun, Wawasan,
Majalah Madrasah Latansa, majalah
Rindang. Lalu di pilah-pilah tulisantulisan sesuai dengan beberapa sub
bab, lalu dijadikan 1 buku setebal
260 halaman dan diberi judul “
Guru Pun Semakin Seksi,”
Dalam menyusun buku, penulis
menjelaskan bahwa dirinya sempat
menemui kesulitan dalam rangka
membuat buku tersebut. Ia mencontohkan bahwa kesulitan yang ia alami
di antaranya adalah pada saat berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Contohnya saat membuat tulisan
Jalan Umum Bukan Tempat Hajatmu.
Di jalan saya temui orang membuat
tenda-tenda seadanya untuk buang
hajat tanpa memikirkan bahwa hal
itu merugikan orang lain. Nah kritik
seperti itu terkadang berhadapan
langsung dengan masyarakat,”

bebernya, namun penulis tidak gentar mengemukakan hal tersebut.
Baginya kebenaran memang harus
disuarakan.
Ketika penulis membuat artikel “
Jalan Umum Bukan Garasimu” memantik kemarahan orang-orang yang
mempunyai mobil dan belum mempunyai garasi, sehingga memarkir
mobil di sembarang tempat di jalan
tanpa memperhitungkan etika sehingga semrawut karena ada mobil
yang dikerudungi sampai berharihari. Karena permasalahan ini adalah
fakta yang terjadi di masyarakat, memikat Prie GS merespon tulisan penulis dengan dimuat dilaman facebook
Budayawan Semarang tersebut.
Artikel Jalan Umum Bukan
Garasimu mendapat respon luarbiasa dari masyarakat Jawa Tengah.
Banyak masyarakat yang memfoto
mobil yang diparkir sembarangan
dan diposthing dilaman Prie GS.
Sebuah sindiran yang cukup pedas,
hingga beberapa masyarakat sadar
bahwa apa yang dilakukan selama ini
adalah salah.
H.M. Habib, MM mengapresiasi
kegiatan launching buku Guru pun
Semakin Seksi. Sedikit sekali guru

Madrasah menulis buku karena
motivasi yang kurang kuat. Ahmad
Riyatno adalah diantara Guru yang
Seksi karena kesibukannya sebagi
guru, motivator Bina Hati Ihklas
Beramal dan Ustadz yang waktunya
tercurah berceramah, khotib Jum’at
dan mengerjakan seabreg administras madrasah masih menyempatkan diri untuk menulis artikel.
Diharapkan guru-guru bisa mencontoh penulis agar pendidikan semakin
hidup karena buku.
Setelah acara launching buku selesai dilanjutkan bedah buku dengan
mengundang DR. H. Sulaiman, M.Ag
dari UIN Walisongo dan Triyanto
Triwikromo, MA dari UNDIP, Suara
Merdeka sebagai pengulas buku.
Pembedah mengkritisi kelebihan dan
kelemahan buku dan memberikan rekomendasi agar cetak ulang sehingga
bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Penulis merencanakan akan membuat karya “ Guru pun Semakin Seksi
2” dengan mengumpulkan kembali
artikel-artikel yang sudah dimuat
diberbagai media cetak.
(Ahmad RiyatnoI)

Ahmad Riyatno, S.Ag, M.Pd.I (Memakai jas hitam) melaunching buku yang berjudul “ Guru
pun Semakin Seksi “ bersama Kepala Kantor Kementerian Kota Semarang H.M. Habib, MM,
didampingi orangtua dan isteri penulis di Aula MAN 2 Semarang, Jalan Bangetayu Raya No.
1 Genuk, Semarang
Edisi I/Tahun III/Januari-Maret 2017
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Terapan

Pentingnya SIGAP bagi Satker Kemenag

K

enalkah kita
dengan aplikasi
Sistem Informasi
Gangguan dan
Permohonan, aplikasi yang
lebih dikenal dengan sebutan
SIGAP dibangun dan dikembangkan oleh Subbagian
Pengembangan Aplikasi dan
Sistem Informasi pada Biro
Hubungan Masyarakat, Data
dan Informasi Sekretariat
Jenderal Kementerian
Agama Republik Indonesia
pada tahun 2016 serta baru
dilaunching penggunaannya
di akhir 2016.
SIGAP hanya diperuntukkan bagi kalangan internal
kementerian agama saja,
sebagai fasilitasi layanan yang erat kaitannya dengan penerapan teknologi informasi
dan komunikasi khususnya dalam merespon kendala dan permasalahan yang
dihadapi berkaitan dengan pengembangan
aplikasi pada data center Biro Humas,
Data dan Informasi. Keberadaan aplikasi
ini diharapkan mampu memningkatkan
performa tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi di satuan kerja maupun
unit kerja baik di tingkat pusat maupun
daerah.
Kenapa SIGAP hanya untuk kalangan
internal kementerian agama? Ya, karena aplikasi ini mensyaratkan email
dinas satker berdomain kemenag.go.id
berikut passwordnya sebagai akses
masuknya. Saat ini untuk satker kanwil
dan kankemenag di Jawa Tengah tidak
ada Kendala dalam pemanfaatan email
dinas, bahkan sudah menjadi sarana
berkorespondensi kedinasan secara
elektronik.
Namun persoalan muncul pada tataran
satker madrasah, karena sebagian masih
belum memanfaatkan atau mungkin
lupa password email dinasnya, jika hal
ini terjadi maka satker madrasah dapat
mengajukan permohonan bantuan ke
satker di atasnya yakni kankemenag atau
kanwil untuk layanan yang dikehendaki.
Dan perlu diketahui juga melalui SIGAP
satker juga dapat mengajukan reset
password email dinas jika kedapatan
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admin email lupa akan passwordnya.
SIGAP ini menjadi viral di kalangan
satker kementerian agama berawal
terbitnya edaran dari Sekretaris Jenderal
tentang kewajiban Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada setiap saket untuk mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP) versi 2.0 keluaran dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP) awal Desember
2016 yang lalu.
Sebagai informasi, SiRUP versi 2.0
mewajibkan setiap satker yang akan
mengumumkan RUP menggunakan User
ID KPA, sehingga User ID yang sebelumnya pernah dimiliki oleh satker (User ID
Admin SiRUP) tidak dapat digunakan
lagi untuk mengumumkan RUP pada
aplikasi tersebut. Permohonan User ID
KPA harus langsung ditujukan ke Admin
PPE (Pusat Pelayanan Elektronik) dan
tidak didelegasikan ke Admin Agency
yang ada di propinsi, parahnya Admin
PPE hanya menerima permohonan User
ID KPA yang didaftarkan secara online
pada aplikasi SIGAP dengan melampirkan surat resmi permohonan User oleh
KPA masing-masing satker, dan tidak
menerima pendaftaran User melalui
email maupun jasa POS.
Nah, begitu pentingnya aplikasi SIGAP
bagi satker di lingkungan kementerian
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agama, untuk itu bagi satker
yang belum memiliki User
ID SiRUP untuk KPA, segera
saja daftarkan sehingga kewajiban KPA yang tertuang
dalam Peraturan Presiden
(perpres) 54 tahun 2010
pasal 8 ayat 1 yang bunyinya “Pengguna Anggaran
(PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan RUP
dan PA memiliki tugas dan
kewenangan mengumumkan
secara luas RUP”.
SIGAP sangat mudah diakses baik melalui perangkat komputer, laptop bahkan
smartphone kita dengan
syarat perangkat kita memiliki layanan yang terhubung
dengan internet. Kita tinggal mengakses
alamat https://sigap.kemenag.go.id pada
browser tentunya menggunakan email
dinas sebagai akses masuk ke aplikasi
tersebut.
Setelah masuk dalam aplikasi SIGAP,
kita dengan mudah dapat membuat
order untuk kebutuhan permohonan
atau melaporkan gangguan menurut
kategori sesuai dengan kebutuhan kita
dengan melengkapi berkas dokumen
yang disyaratkan, setelah lengkap itemitem yang wajib diisi dalam order, selanjutnya dengan klik tombol simpan maka
permohonan atau laporan gangguan
kita akan sudah diterima oleh tim teknis
yang menanggani order tersebut.
SIGAP juga sudah dilengkapi dengan
panduan yang dapat diakses oleh pengguna dengan memilih menu panduan yang
berada pada panel sebelah kiri. Berbagai
layanan berupa pengajuan gangguan atau
permohonan yang berkaitan dengan
hal teknologi informasi dan komunikasi
tersedia sesuai dengan kategori yang kita
butuhkan.
Tunggu apa lagi, kenali permasalahan
yang sedang kita alami dan buka aplikasi
SIGAP dan layangkan laporan gangguan
atau permohonan sesuai kebutuhan
kita.
Gentur
Pranata Komputer Pertama
Subbag Informasi dan Humas Kanwil

+

Lensa

Kepala MAN
2 Kudus bersama Siswi dan
Pembimbingnya
pamitan kepada
Kepala Kantor
Kementerian
Agama Provinsi
Jawa Tengah,
Farhani dalam
rangka Mewakili
Indonesia dalam
Malay day ke
Thailand.

Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Farhani melantik Suhersi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di aula Lantai III
Kanwil Kemenag Prov. Jateng, (21 Feb,’17).

Pembinaan
Mental Aparatur
Sipil Negara
Jajaran Kanwil
Kementerian
Agama Provinsi
Jawa Tengah
yang dilaksanakan di aula
lantai III Kanwil
Kemenag Prov.
Jateng dalam
rangkaian Hari
Amal Bhakti ke70 Kementerian
Agama tahun
2017.
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Penandatangan Kontrak Kerja tahun 2017, para Kepala Bidang dan Pembimas disaksikan Kepala Kantor Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah, Farhani.

Donor darah yang diadakan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng dalam rangkaian Peringatan Hari Amal Bhakti
ke-70 Kementerian Agama tahun 2017.
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