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Assalamu’alaikum wr. wb

P

ergumulan sosial budaya yang berpotensi pada gesekan
akar rumput masih memiliki potensi pasca pemilu dan
Idul Fitri, kebesaran jiwa dan kearifan local menjadi
keniscayaan yang harus dikedepankan agar integrase bangsa
bisa terjaga dengan baik.
Peringatan HUT Kemerdekaan RI 74 menjadi momentum
kita bersama untuk kembali merajut semangat persatuan dan
kesatuan bangsa, yang pada saat yang lalu sempat terkoyak,
terusik bahkan bisa dibilang sampai pada titik nadzir yang
mampu mengancam keutuhan bangsa dan negara tercinta
Indonesia.
Upaya langkah rekonsiliasi oleh beberapa pihak terus
diupayakan demi kemaslahatan bersama, semangat
meneguhkan jiwa patriotisme dalam berbangsa dan bernegara
kembali didengungkan pada semua elemen bangsa. Karena
tantangan terberat saat ini adalah bagaimana kita sebagai
generasi penerus bangsa ini mampu menjaga dan mengisi
kemerdakaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Kita menyadari betul penguatan generasi muda dengan
peningkatan SDM yang unggul menjadi prasarat dasar dalam
mengisi kemerdekaan ini.
Penguatan SDM yang unggul juga akan mampu menjadi
motor penggerak perubahan di tengah masyarakat, perekat
persatuan disaat disintegrasi begitu gampang muncul ke
permukaan, penerus perjuangan para pendiri bangsa.
Majalah sejahtera di terbitan edisi kedua ini mengangkat
tema utama dan khusus terkait Penguatan SDM untuk
merajut kebersamaan, mengapa ini menjadi sangat penting
untuk diangkat dan kami suguhkan kepada para pembaca
karena Sejahtera memiliki tanggung jawab moral untuk
ikut berkontribusi mengisi kemerdekaan dan meneruskan
perjuangan para pendiri bangsa, mengisi kemerdekaan bukan
pekerjaan mudah namun dengan semangat yang tinggi serta
diimbangi dengan penguatan SDM cita-cita para leluhur tentu
akan bisa diwujudkan sehingga mampu pula memberikan
kesejahteraan bagi semua masyarakat.
Pembaca yang berbahagia, Kekurangan pasti ada di
sana sini masukan dari semua pembaca untuk peningkatan
kesempurnaan majalah ini sangat kami harapkan, karena
kami menyadari masih banyak kekurangan 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.

Pembinaan

“

Drs. H. Farhani, S.H., M.M.

Kemerdekaan dan
Tanggung Jawab
Mengisi
Kemerdekaan

Tantangan terberat bagi setiap generasi anak bangsa untuk saat ini adalah bagaimana
mampu meneruskan perjuangan para pendiri bangsa dan negara Indonesia tercinta,
semua elemen bangsa memiliki tanggungjawab dan peran masing-masing sesuai
dengan tugas dan profesinya.

T

ermasuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah juga memiliki tanggungjawab mengisi
kemerdekaan ini, melalui peran dan funsinya. Saya
sangat berharap semua ASN seluruh Jawa Tengah
harus menjadi kelompok barisan terdepan mengisi
kemerdekaan sekaligus menjadi pengawal dan
penjaga Negara tercinta Indonesia.
Kita semua
akhir-akhir ini semakin bisa
merasakan dan melihat bagaimana persoalan konflik
antar umat beragama dan intern umat beragama
begitu gampang tersulut ke permukaan, gesekan
politik juga semakin tidak sehat, isu sara menjadi
gampang di jadikan alat mengadu domba sesame
anak bangsa oleh kelompok-kelompok yang
tidak bertanggungjawab sehingga rawan muncul
disintegrasi bangsa.
Perekat terbaik saat ini selain empat pilar
kebangsaan adalah agama, pengamalan nilai
dan ajaran agama yang benar sesungguhnya
akan mampu menjadi modal terbaik untuk
mengisi kemerdekaan serta menjaga keutuhan

NKRI, pemeluk agama yang baik akan mampu melahirkan
sikap, perilaku yang lebih menghargai orang lain, mampu
menunaikan hak orang lain dengan tanpa mengurangi
sedikitpun, mampu pula menunaikan kewajibannya dengan
tanpa merugikan orang lain.
Semua ASN di Kemenag harus pula mampu menjadi suri
tauladan di masyarakat sekitarnya, mampu menumbuhkan
peradaban yang terbaik sehingga masyarakat bisa
mengamalkan semua ajaran agamanya secara tenang
dan khusuk. Ketika ini bisa dilakukan saya sangat yakin
akan berbanding lurus dengan hubungan sosial di tengah
masyarakat menjadi lebih dinamis dan lebih toleran.
ASN Kemenag haruslah kehadiran dan keberadaannya
dirindukan di tengah masyarakat, jangan justru sebaliknya
ASN Kemenag menjadi benalu, penghambat perubahan
dan pemantik konflik komunal. sekali lagi saya berharap
betul kemerdekaan ini harus diisi dengan hal-hal positif
yang mampu mensejahterakan setiap warga negara,
semoga Alloh Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan
kepada kita semua keluarga besar Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah untuk terus terlibat langsung dalam
mengisi kmerdekaan ini, terima kasih . (Af).
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Laporan UTAMA

Foto: Istimewa

SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

O

bsesi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul
menuju Indonesia maju, kian hari terus menjadi perhtian
semua pihak. Pasalnya, hal itu disampaikan langsung
oleh Presiden RI Joko Widodo saat pidato kenegaraan dalam
rangka HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan rapat
paripurna bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD
RI.
Begitu melontarkan pernyataan SDM unggul untuk menuju
Indonesia maju, komentar dan dukungan dari masyarakat terus
mengalir. Sebab Indonesia selama ini banyak tertinggal dari
negara-negara lain karena SDM bangsa ini lemah dan tidak/
belum siap untuk berkompetisi di era global. Kini Indonesia
dihadapkan pada tantangan teknologi mutakhir untuk menuju
kejayaan bangsa.
Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi
selama ini belum mampu memanfaatkan secara optimal untuk
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kesejahteraan rakyat. Ironi memang. Negara yang kaya raya
sumberdaya alamnya, tetapi memiliki banyak utang. Padahal,
kalau kekayaan alam tersebut dikelola secara profesional dan
optimal, maka sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara
raksasa ekonomi dunia. Tetapi, realitasnya tidaklah demikian.
Karena itu, pasti ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki
pada masa kini dan mendatang.
Untuk mencetak SDM unggul sebagaimana harapan Presiden
RI Joko Widodo, maka diperlukan langkah-langkah solutif, tepat,
cepat dan perhatian secara proporsional. Pertama, semua
pihak perlu memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan,
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Karena untuk mencetak
SDM unggul mutlak dibutuhkan layanan dan fasilitas pendidikan
yang memadai. Demikian pula penguasaan iptek, juga sangat
terkait dengan bidang pendidikan. Jika layanan pendidikan dan
fasilitas pendidikan memadai, bahkan sangat bagus, maka dapat
diharapkan akan bisa melahirkan generasi/SDM unggul pada

masa mendatang. Sebaliknya, jika layanan dan fasilitas pendidikan jauh dari memadai,
maka hampir dapat dipastikan sulit diharapkan akan lahir generasi-generasi unggul.
Layanan Pendidikan
Indonesia selama ini belum bisa menghasilkan generasi unggul, sangat boleh jadi
karena perhatian dan layanan pendidikan yang ada di negeri ini jauh dari memadai.
Contohnya penyediaan guru. Hingga tahun 2019, di Indonesia masih kekurangan
700.000 lebih guru di sekolah-sekolah/madrasah negeri. Kemudian, hingga kini guruguru yang belum bersertifikasi jumlahnya masih ratusan ribu. Padahal, guru-guru
tersebut telah memiliki NUPTK/NPK. Kalau pengadaan guru ASN/PPPK tiap tahun hanya
berkisar 100.000 an guru, maka dibutuhkan beberapa tahun ke depan. Kalkulasi itu
belum termasuk keberimbangan jumlah guru yang meninggal dan/atau memasuki usia
pensiun, yang jumlahnya tiap tahun mencapai ribuan guru.
Padahal, dalam beberapa kesempatan penting, Mendikbud Muhadjir Effendy selalu
menyampaikan bahwa 70 persen masalah pendidikan yang ada di Tanah Air ada
pada guru. Artinya, jika pemerintah akan menyelesaikan masalah pendidikan maka
persoalan guru harus dibenahi terlebih dahulu. Persoalan guru yang dominan sampai
sekarang adalah terkait peningkatan kualitas kompetensi dan kesejahteraan. Atas dasar
pertimbangan ini, maka sebaiknya guru yang sudah mengabdi dua tahun atau lebih, bisa
langsung diberikan hak sertifikasi. Para guru jangan diadang dengan peraturan atau alasan
birokratis-politis untuk memperoleh hak sertifikasi. Karena dengan sertifikasi tersebut
sejatinya adalah pintu masuk bagi para guru untuk memperoleh kesejahteraannya, yakni
menerima tunjangan profesi guru (TPG).
Sungguh sangat ironi, guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak bisa
memperoleh hak sertifikasi, dan honor-gajinya hanya Rp 500.000, bahkan banyak yang
di bawah nominal tersebut. Sementara itu, pekerja pabrik yang hanya lulusan SMA/SMK,
bahkan SMP, hanya dengan ber-masa kerja dua bulan, sudah mendapatkan upah/gaji Rp
2,4 juta lebih, atau minimal di atas Rp 1,5 juta per bulan. Kalau hal ini dibiarkan terusmenerus maka sangat dikhawatirkan dalam beberapa tahun ke depan tidak ada anak
bangsa ini yang mau bercita-cita menjadi guru.
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Karena itu, sekali lagi, good will Presiden Joko Widodo
yang menaruh perhatian besar terhadap SDM unggul ini sangat
signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah
Air. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa meskipun UUD 1945
mengamanatkan bahwa anggaran pendidian sebesar 20 persen dari
APBN, tetapi realitasya layanan dan fasilitas pendidikan di negeri ini
masih sama saja jika dibandingkan dengan sebelum adanya amanat
tersebut. Kondisi ruangan sekolah banyak yang belum memadai,
penyelesaian kekurangan guru selama ini terkesan sangat lambat,
kesejahteraan guru masih banyak yang memprihatinkan dan
seterusnya, adalah deretan masalah di bidang pendidikan. Dan,
deretan masalah itu menjadi penghabat negeri ini untuk mampu
melahirkan SDM unggul guna menuju Indonesia maju.
Pendidikan Karakter
Langka Kedua untuk mewujudkan SDM unggul adalah penguatan
pendidikan karakter, budi pekerti dan keagamaan. Aspek ini perlu
mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.
Lemahnya pendidikan karakter, budi pekerti dan keagamaan selama
ini berakibat pada lemahnya integritas bangsa. Banyaknya korupsi
di negeri ini karena banyak penyelenggara negara berintegritas
rendah.
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Kurikulum pendidikan yang selama ini lebih cenderung mengejar
aspek kognitif (mengejar-ngejar nilai UN tinggi, misalnya), harus
cepat dibenahi. Caranya, tiga ranah yang ingin dikembangkan dalam
pendidikan harus mendapat perhatian secara prorporsional, yakni
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kesalahan pemberlakuan UN
yang salah kaprah, hendakya jangan sampai terulang pada masamasa mendatang. Substansi UN yang seharusnya untuk pemetaan
pendidikan di Tanah Air justru berubah arah menjadi ‘’hantu’’ yang
menakutkan bagi para siswa harus segera diakhiri.
Untuk sukses pendidikan karakter, maka dibutuhkan perhatian
serius terkait penyelenggaraan pendidikan sejak usia dini (KB,
TK, RA). Karena dalam usia emas (0-6 tahun) itulah sangat tepat
untuk memulai pendidikan karakter. Karakter terbentuk karena ada
pembiasaan, di bawah bimbingan, arahan dan teladan guru. Intinya
penguasaan iptek oleh generasi bangsa penting, tetapi mencetak
anak negeri ini yang memiliki karakter, akhlak mulia dan berintegritas
jauh lebih penting. Dan, ini adalah kunci utama mewujudkan SDM
unggul menuju Indonesia maju pada masa kini dan mendatang.
Musthofa, M.PdI,
guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Bangsri, Jepara

Laporan KHUSUS

BERTUMPU PADA KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
Oleh: Mohammad Bisri

Foto: Istimewa

D

alam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 16 Agustus
2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan fokus
pembangunan lima tahun mendatang pada sumber daya
manusia. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020
beserta nota keuangan dijelaskan turunnya pada pembagian pos
anggaran. Anggaran 2020 bertema untuk akselerasi daya saing
melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia
(SDM). Komitmen terhadap manusia juga diteguhkan dalam tema
peringatan Hari Kemerdekaan Ke-74 Republik Indonesia, yaitu
“SDM Unggul, Indonesia Maju”. Mengapa pemerintah begitu fokus
pada kualitas manusia?
Di sisi lain visi membangun manusia yang dicanangkan Joko
Widodo-KH Ma’ruf Amin dalam kampanye calon presiden dan
wakil presiden tahun 2019 adalah “membangun manusia adalah
jalan memajukan bangsa”. Visi politik Joko Widodo-KH Ma’ruf
Amin ini harus diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan program.

Karena salah satu tanggung jawab terpenting generasi kita adalah
menyiapkan generasi mendatang menghadapi ketidakpastian.
Indonesia akan menjumpai momentum sangat penting, 100 tahun
kemerdekaan pada 2045. Generasi emas 2045 disiapkan mulai dari
sekarang.
Untuk mendukung fokus pembangunan manusia, RAPBN 2020
memiliki lima prioritas. Pertama penguatan kualitas SDM untuk
mewujudkan SDM sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua,
akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi
ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial. Keempat,
penguatan desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian
daerah. Kelima, antisipasi ketakpastian global. Selanjutnya dari sisi
anggaran, ada tiga pos besar yang perlu disinergikan: anggaran
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam RAPBN
2020, anggaran pemdidikan direncanakan Rp. 505,8 triliun, naik
29,6 persen dibandingkan dengan realisasi 2015, yakni Rp. 390,3
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triliun. Anggaran kesehatan pada 2020 sebesar Rp. 132,2 triliun,
naik hampir dua kali lipat daripada realisasi anggaran kesehatan
2015. Anggaran pendidikan bersifat mandatori 20 persen dari
anggaran, sedangkan kesehatan 5 persen.
Dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat,
pemerintah juga meningkatkan cakupan penerima jaminan sosial
di berbagai bidang. Jaminan Kesehatan Nasional akan mencakup
96,8 juta jiwa, Program Keluarga Harapan pada 10 juta keluarga,
dan Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 15,6 juta keluarga melalui
kartu sembako. Singkatnya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan
dalam menyiapkan manusia unggul di masa depan, yaitu untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, maju, berdaulat, adil
dan makmur, serta lebih berprestasi. Pertama, aspek anggaran
khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan proteksi sosial.
Kedua, kelembagaan melalui perbaikan institusi berkaitan dengan
arah kebijakan serta prosedur kerja. Ketiga, pengelolaan program
kerja yang profesional.
Tak berlebihan mengatakan Indonesia tengah mempersiakan
100 tahun Indonesia merdeka, Bappenas menerjemahkannya
dalam visi Indonesia 2045. Dalam pidato sebagai presiden terpilih
di Sentul Convention Center, Bogor Jawa Barat, Ahad 14 Juli
2019 Joko Widodo menegaskan bahwa pada 2045, Indonesia
akan dihuni 319 juta penduduk menjadi ekonomi terbesar kelima
dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 7,3 triliun
dollar AS dan pendapatan per kapita di atas 25.000 dollar AS. Saat
itu, 70 persen penduduk tinggal di kota, angka kemiskinan turun
di bawah 5 persen, dan usia harapan hidup mencapai 73 tahun.
Indonesia akan berada diantara negara maju dunia. Tak berlebihan
mengatakan Indonesia tengah mengarah ke sana. Meski masih ada
sejumlah pekerjaan rumah terkait penegakan hukum, perlindungan
hak minoritas, dan penanganan konflik, indikator pembangunan
menunjukkan kemajuan. Negeri ini memang menjadi lebih baik: naik
status dari negara berpenghasilan rendah ke menengah. Namun ia
tak akan otomatis jadi negara kaya atau maju. Banyak peringatan
tentang jebakan penghasilan menengah (middle income trap) yang
siap menyergap jika lengah. Dengan 260 juta penduduk Indonesia
saat ini, bonus demografi hanya akan dinikmati hingga 2031,
dengan dependency ratio terendah pada 2028 (Bappenas, 2017).
Untuk menghindari jebakan itu, pembangunan harus inklusif dan
berfokus pada kualitas manusia. Jelaslah membangun Indonesia
masa depan berarti membangun manusianya.
Membangun Manusia Indonesia
Setidaknya lima tahun ke depan, membangun SDM
akan menjadi kunci di republik ini. Bukan
semata karena diusung Joko WidodoKH Ma’ruf Amin yang memenangi
pilpres 2019, melainkan karena
esensi substansi: kemajuan adalah
milik bangsa dengan manusia
berkualitas. Membangun manusia
adalah jalan memajukan bangsa. Karena
itu ketika menjabat sebagai presiden
Indonesia Joko Widodo periode kedua
mempunyai mimpi kuaifikasi Indonesia 20192024 yang memenuhi kriteria berikut: Pertama,
SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli
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bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia yang
menjunjung tinggi pluralisme, budaya, religius dan nilai-nilai etika.
Ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan teknologi dan peradaban
dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas
perilaku korupsi. Kelima, terbangun infrastruktur merata di seluruh
Indonesia. Keenam, Indonesia menjadi negara mandiri dan negara
yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Ketujuh, Indonesia menjadi
barometer pertumbuhan di dunia.
Untuk mewujudkan mimpi Joko Widodo membangun SDM akan
mengikat semua program yang akan dilakukan lima tahun ke depan.
Selanjutnya ini rangkuman dari berbagai sumber pemberitaan di
media arus utama, ada sejumlah program yang sudah dijanjikan
oleh Joko Widodo pada periode kedua, antara lain: Pertama, dalam
rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia akan
dilakukan dengan terus mengembangkan dana abadi pendidikan
dan penelitian yang hingga saat ini telah mencapai angka 66 triliun
rupiah dan ditargetkan mencapai 100 triliun rupiah dalam waktu
lima tahun ke depan hingga 2024. Kedua, secara khusus akan
tersedia bagi perguruan tinggi yang masuk dalam kategori peringkat
dunia, pada tahun 2020 dana sepuluh triliun rupiah sudah tersedia.
Ketiga, jaminan pendidikan dan KIP-Kuliah merupakan salah satu
program Joko Widodo antara lain ada sekitar satu juta mahasiwa
dari keluarga miskin mendapat beasiswa.
Selanjutnya KIP yang sekarang hanya sampai SMA/MA/
SMK, akan diteruskan membantu biaya pendidikan hingga kuliah.
Keempat, mempermudah usaha bagi generasi muda. Dengan
jumlah sekitar 80 juta anak-anak muda yang termasuk dalam
generasi milenial perlu difasilitasi kemudahan usaha generasi ini
dengan mendorong unicorn baru terciptakan. Ada program digital
scholarship. Dan satu tahun ke depan di 2020 akan ditargetkan
20.000 mendapatkan beasiswa khusus. Kelima, fasilitas kartu
pra-kerja. Fasilitas bagi pencari kerja agar bisa mengikuti pelatihan
vokasi yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Sebuah
fasilitas yang mendrong setiap orang untuk mengembangkan
dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Keenam, akses
internet cepat. Sebuah mimpi yang sangat menantang yaitu
bagaimana agar semua rakyat Indonesia bisa mengetahui akses
internet yang cepat, sebagai implementasi dari demokrasi teknologi
agar negeri ini tidak ketinggalan jarak dengan negara lainnya.
Karenanya sesudah program satelit nusantara membangun dan
menghubungkan bisnis berbasis aplikasi, internet dan tekonologi
informasi dan komunikasi segera diwujudkan.
Akhirnya untuk mengakhiri tulisan ini saya kutip
hasil survei Gallup International (2017), Indonesia
adalah bangsa paling optimistis di dunia, di atas
AS, Swedia, dan Italia dalam memandang
kondisi negaranya, khususnya ekonomi dan
kesejahteraan, di tengah perkembangan
global. Optimisme ini dampak positif
dari pembangunan selama ini yang
memberi harapan lebih baik. Namun
meski capaian sudah banyak, kerja
belum selesai. Mewujudkan visi
membangun manusia adalah
kunci meraih kemajuan
masa depan bangsa.

Bidang PENMAD

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jateng Drs. H. Farhani SH., MM. memukul gong sebagai tanda pembukaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) se-Jateng
di MTs Negeri 1 Kebumen.

KSM Untuk Peningkatkan Mutu Sains
Madrasah Secara Komprehensif Melalui
Budaya Belajar, Kreativitas dan Motivasi
Kanwil Jateng (Penmad) - Kebumen. Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
melalui Bidang Pendidikan Madrasah mengadakan
Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi
Jawa Tengah tahun 2019. Kabupaten Kebumen
ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan
Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi
Jawa Tengah tahun 2019. Kegiatan tersebut
berlangsung selama dua hari, Rabu – Kamis 14
s.d. 15 Agustus 2019 dan seremonial pembukaan
dan penutupan KSM dipusatkan di MTs N 1
Kebumen. Sedangkan kegiatan lomba ditempatkan
di MTs N 2, MTs N 3, MTs N 5, MAN 1, MAN 2 dan
MAN 3 Kebumen.

K

egiatan itu diikuti 1.155 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs)/SMP, dan Madrasah Aliyah
(MA)/SMA perwakilan dari 35 kabupaten/kota se-Jateng
dan pendamping 385 orang. Seperti pada pelaksanaan tahun
sebelumnya, KSM Tahun 2019 selain diikuti oleh siswa madrasah
(MI, MTs, dan MA), terbuka juga bagi siswa di luar madrasah
yakni, SMP, dan SMA Mereka yang dikirim ke KSM tingkat Provinsi
ini merupakan para juara KSM tingkat Kabupaten/Kota di daerah
masing-masing.
“KSM diikuti 1.155 siswa MI, MTs/SMP, dan MA/SMA yang
menjadi wakil kabupaten/kota di Jawa Tengah. Peserta juga diikuti
pendamping, dan wali siswa sehingga ada sekitar 3.000 orang yang
ikut dalam KSM di Kebumen,” ungkap Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kebumen, Panut selaku ketua panitia. Menurut
Panut, KSM juga memotivasi siswa madrasah agar selalu
meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual
berdasarkan nilai-nilai agama, serta menumbuhkembangkan
budaya kompetisi yang sehat, serta memberikan kesempatan yang
sama bagi siswa dalam belajar, berkreativitas dan berprestasi.
“KSM memiliki karakter integrasi antara sains dan Islam menuju
madrasah hebat bermartabat,” tegas Panut.
Secara umum KSM Tahun 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan sains di madrasah secara komprehensif melalui
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Training Centre KSM, tanggal 8 – 10 September 2019 di Hotel Candi Indah Semarang dan Lab. MAN 1 Semarang

penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas dan motivasi
meraih prestasi terbaik dalam ridha Allah SWT dengan kompetisi
yang sehat serta menjunjung nilai-nilai sportivitas serta menjunjung
tinggi nilai-nilai Islam dalam mempelajari dan memahami sains.
Dan secara khusus KSM tahun 2019 bertujuan, menyediakan
wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan
minat di bidang sains sehingga dapat berkreasi dan mencintai
sains, memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan
kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan
nilai-nilai agama., menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang
sehat dikalangan siswa madrasah, dan menjaring bibit unggul
dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat
Internasional.
Kepala Kantor Kemenag Kebumen H. Panut S. Pd., MM.
menjelaskan, KSM Tingkat Provinsi Jateng 2019 melombakan 11
bidang mata pelajaran. Yaitu dua mapel untuk siswa MI, tiga mapel
untuk siswa MTs, lima mapel untuk siswa MA. Adapun rincian
bidang KSM yang diperlombakan adalah tingkat MI, Matematika
Terintegrasi dan Sains IPA Terintegrasi. Tingkat MTs, Matematika
Terintegrasi, IPA Terpadu Terintegrasi, dan IPS Terpadu Terintegrasi.
Dan Tingkat MA, Matematika Terintegrasi, Biologi Terintegrasi,
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Fisika Terintegrasi, Kimia Terintegrasi, Ekonomi Terintegrasi, dan
Geografi Terintegrasi.
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jateng
Drs. H. Farhani S.H., MM, Rabu (14/8) malam. Bupati Kebumen
KH Yazid Mahfudz turut hadir dalam acara pembukaan tersebut.
Dalam pembukaannya Kakanwil Kemenag Jateng Farhani
menjelaskan, kegiatan KSM merupakan bagian dari upaya untuk
meningkatkan kualitas siswa-siswi madrasah pada tiap jenjang
satuan pendidikan. Harapannya ke depan, kualitas madrasah di
Jateng makin meningkat, khususnya di bidang sains. Upayanya
antara lain dengan menyelenggarakan KSM seperti ini. ‘’Kita harus
bangga menjadi siswa-siswi madrasah di Jateng. Selain memiliki
karakter islami yang kuat, juga menguasai bidang sains yang baik
sesuai dengan tingkatan masing-masing,’’tandasnya.
Plh Kabid Pendidikan Madrasah Imam Buchori menambahkan,
bagi peserta KSM terbaik akan dikirim untuk mewakili Provinsi Jateng
pada KSM tingkat nasional mendatang. ‘’Kami juga mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kepala kantor
Kemenag, kasi pendidikan madrasah, kepala madrasah, guru dan
para pembimbing yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan
KSM tingkat Jateng tahun ini,’’tuturnya

Untuk menghadapi KSM tingkat nasional yang dilaksanakan
tanggal 16 – 21 September 2019 bertempat di Manado diperlukan
persiapan yang matang diantaranya dengan pemusatan pelatihan
bagi para kontingen Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 33 siswa,
adapun Training Centre KSM tahun 2019 dilaksanakan pada hari

Ahad - Selasa, tanggal 8 – 10 September 2019 dan ditempatkan di
Hotel Candi Indah Semarang dan Lab. MAN 1 Semarang. Dengan
berbagai persiapan yang baik diharapkan kontingen Provinsi Jawa
Tengah menjadi juara umum nasional nantinya.
Asyik Junaidi

DAFTAR JUARA
KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
No

TINGKAT

JUARA

1

I

2

II

3
4

MI

III
I

5

II

6

III

7

I

8

II

9

III

10

I

11

MTs/SMP

II

12

III

13

I

14

II

15

III

16

I

17

II

18

III

19

I

20

II

21

III

22

I

23

II

24

MA/SMA

III

25

I

26

II

27

III

28

I

29

II

30

III

31

I

32

II

33

III

MAPEL
Matematika
Terintegrasi

NAMA

IPA Terpadu
Terintegrasi
IPS Terpadu
Terintegrasi
Matematika
Terintegrasi

Biologi Terintegrasi

Fisika Terintegrasi
Kimia Terintegrasi
Ekonomi
Terintegrasi
Geografi
Terintegrasi

KAB./KOTA

MIS Kaliketing

Kab. Pekalongan

NAILA FARIKHA

MIS Hasyim Asy`ari

Kab. Jepara

Sabila Miftahul Hidayati

MI NU 16 Kaligading

Kab. Kendal

Fara Nuri Hamidah

MIN 1 Banyumas

Kab. Banyumas

MI Negeri 1 Sragen

Kab. Sragen

Sains IPA TerKirana Puspa Ramadani
integrasi
Daniswara Aryasuta Hariadi
Matematika
Terintegrasi

MADRASAH/SEKOLAH

In’am Fahmi Achmad Chuzairi

MIN 2 SUKOHARJO

Kab. Sukoharjo

Muhammad Hanif

MTs Abadiyah

Kab. Pati

Emeliana Putri Ayu Ningsih

SMP Semesta Bilingual Boarding
School

Kota semarang

Rasyif Aulia Mahmud

MTsN 1 Kudus

Kab. Kudus

Muhammad Maqusa Fala

MTsS Tahfidz Yanbu`ul Qur`an

Kab. Kudus

Balindra Priya Adilaksita

MTsN 1 Kebumen

Kab. Kebumen

Lintangadi Wildan Wirayudha

MTsN 3 Boyolali

Kab. Boyolali

Afdal Elang Arifin

MTsN 2 Tegal

Kab. Tegal

Fattan Choirul Umam

MTsN 03 Kebumen

Kab. Kebumen

Maftukhah Arum Setiyani

MTsN 1 Temanggung

Kab. Temanggung

Aniq Nadlifatuzzahra

MAS Banat Tajul Ulum

Kab. Grobogan

Syafa`atul Lutfiyah

MAS Darul Ulum

Kab. Jepara

Mufliah

MAS Mafatihul Huda

Kab. Cilacap

Candra Febriana Wahyuning
Adimulya

SMA Semesta

Kota Semarang

Muhammad Hafidz Radhea

SMA Semesta

Kota Semarang

Insani Bintang Nusa

MAN 2 Kudus

Kab. Kudus

Haidar Akbar Adib Putra

MAN 2 Kudus

Kab. Kudus

Nila Maghfiroh

MAS Mu`allimin Parakan

Kab. Temanggung

Uyun Nafidzatul Fajriyyah

MAS I`anatuth-thullab

Kab. Demak

Adninda Fitri Risdianto

SMA Semesta

Kota semarang

M. Michael Maulid Hanzky

MAN IC Pekalongan

Kota pekalongan

Abdillah Dwi Puji Rahmawati

MA Al Manar Tengaran

Kab. Semarang

Ahmad Ziyan Faradis Mumtaza

MAN 2 Kudus

Kab. Kudus

Arizky Damayanti

MAN Temanggung

Kab. Temanggung

Muhammad Daffa Dezar

SMA Semesta

Kota Semarang

Iftinaan Nadhiifah

MAN 2 Kebumen

Kab. Kebumen

Arif Sofian Syah

SMAN 1 Karanganyar

Kab. Karanganyar

Akhmad Singgih

SMAN 2 Purwokerto

Kab. Banyumas
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Bidang PD. PONTREN

GENERASI BERINTEGRITAS DAN UNGGUL
ADALAH PEMIMPIN MASA DEPAN
SYUBBAN UL YAUM RIJALUL GHAD
Oleh: Aini Sa’adah, M.S.I

Generasi muda saat ini adalah pemimpin masa depan sebagaimana pepatah arab “subban al yaum rijal
al ghad”. Mereka 5 – 10 tahun ke depan akan menerima tugas dan tanggung jawab melanjutkan estafet
kepemimpinan bangsa dan meneruskan perjuangan serta komitmen para pendiri bangsa. Oleh karenanya
mereka harus membawa perubahan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka generasi muda
harus menyiapkan SDM semaksimal mungkin. Salah satu upaya dalam pengembangan potensi individu dan
peningkatan SDM adalah melalui pendidikan berkualitas mulai dari usia dini sampai tak terbatas usia.

M

omen Kemerdekaan yang ke 74 tahun ini harus menjadi
refleksi diri dalam mengisi kemerdekaan dengan kerja dan
prestasi demi kemajuan Indonesia. Hari kemerdekaan bisa
diartikan kemandirian dan ketiadaan tekanan dalam kerja sehingga
kita dapat melakukan inovasi dan improvisasi dalam melaksanakan
tugas keseharian dengan harapan akan menghasilkan sesuatu yang
lebih baik. Orang yang mampu melakukan inovasi dan kemandirian
adalah orang yang memiliki kompetensi dan visi jauh ke depan.
Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia akan
mampu meningkatkan daya saing Nasional dan menuju Indonesia
maju. Oleh karenanya pemerintah terus berupaya meningkatkan
kemampuan SDM supaya dapat unggul dari Negara-negara lain.
Kemampuan SDM yang unggul dapat memberikan dampak positif
di berbagai aspek yang ujungnya pada kemajuan bangsa. Upaya
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pemerintah dalam peningkatan SDM Indonesia diantaranya melalui
program-program beasiswa pendidikan baik yang diberikan melalui
kementerian (Kementerian Agama, Kemendikbud, Dikti) maupun
melalui lemaga Negara seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP).
Dari program pendidikan tersebut diharapkan muncul banyak
generasi terdidik berintegritas kuat yang siap membangun Indonesia
dengan kompetensi dan profesionalitas. Indonesia dibangun atas
dasar ragam budaya dan multi kultur sehingga pemimpin yang akan
berhasil membawa Indonesia maju adalah pemimpin yang memiliki
integritas. Setiap pemimpin yang berhasil, selalu dilandasi dengan
integritas yang tinggi. tanpa integritas yang tinggi, kepemimpinan
yang dilaksanakannya tidak akan sukses.

Integritas tidak hanya pada tataran slogan dan simbol yang
harus disuarakan setiap hari dan dipampang melalui iklaniklan. Orang – orang yang hidup dengan integritas pribadi yang
kuat adalah mereka yang dipandu oleh seperangkat prinsip inti,
yang memberdayakan kepribadian dan karakter mereka, untuk
berperilaku secara konsisten dengan standar nilai-nilai yang
menjadi dasar dari integritas. Dan pada umumnya prinsip-prinsip
inti dari integritas adalah kepribadian yang membawa kebajikan,
kasih sayang, kepedulian, kedermawanan, kejujuran, kemanusiaan,
kebaikan, anti korupsi, anti manipulasi, anti kolusi, anti nepotisme,
anti kekerasan, kesetiaan, kedewasaan, objektifitas, kepercayaan,
kehormatan, dan kebijaksanaan. Dengan modal SDM unggul dan
integritas tinggi maka kemajuan Indonesia akan diraih dalam waktu
yang tidak terlalu lama. Kapan ? jawabannya ada pada diri kita
masing-masing.
Untuk dapat menerapkan integritas dalam kehidupan kita seharihari maka seseorang harus memiliki komitmen. Beberapa hal yang
harus dijaga dalam membangun integritas diri dan harus dilakukan
secara sadar dan konsisten adalah berpikir positif, menghargai
waktu, menjaga prinsip yang diyakini, melakukan sesuatu secara
benar walaupun sulit, bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain
dan berusaha memperbaiki kesalahan.
Saat ini perubahan global telah bergulir, persaingan semakin
tak terbendung, era 4,0 menuntut semuanya untuk menyesuaikan
diri. Sudah tidak zamannya lagi orang gagap teknologi karena tugas
dan pekerjaan di semua bidang, baik di lembaga pendidikan, kantor,
perusahaan maupun instansi pemerintah memanfaatkan IT. SDM
unggul yang mampu memanfaatn IT akan dapat menyelesaikan
pekerjaan dan melakukan pelayanan secara efektif dan efisien,
selesai tepat waktu. Pemanfaatan IT hanya dapat dilakukan oleh
mereka yang menguasainya dan mau belajar tentangnya. Bagi
kelompok tertentu yang menduduki sebuah jabatan struktural juga
sudah seharusnya mampu mengoperasikan dan menggunakan IT
sendiri dan tidak bergantung pada staf atau bawahannya karena
dapat menghambat penyelesaian pekerjaan yang ujungnya
berdampak pada tertundanya pekerjaan.
Keunggulan SDM seseorang juga tampak dari karakter dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaanya. Jika setiap melakukan tugas
dilandasi akan ajaran agama maka stigma yang berkembang di
masyarakat bahwa “Jika bisa dipersulit kenapa dipermudah” tidak
akan pernah terdengar lagi. Karakter seseorang akan muncul

manakala kesadaran beragamanya diimplementasikan dalam
kehidupan nyata.
SDM unggul harus dimiliki oleh setiap elemen masyarakat
Indonesia. Kinerja yang bagus hanya akan dihasilkan oleh mereka
yang meiliki kemampuan, kesadaran dan integritas tinggi. Bahwa
kerja tidak selalu berorientasi pada perolehan materi semata. Pun
juga tidak terjebak pada kata job discripsi dari tugas dan fungsi
dalam jabatan. Bekerja adalah menunaikan amanat yang kelak
akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Bekerja adalah
menikmati anugerah Allah sebagai wujud rasa syukur bahwa Allah
telah memberikan rizki dan kepercayaan dengan jabatan pekerjaan
yang saat ini dijalani. Bekerja adalah menunjukkan kemampuan
diri bahwa kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sebaik
mungkin. Bekerja adalah membantu orang lain.
Dalam ajaran agama Islam misalnya, terdapat hadis riwayat
Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan “Barangsiapa
melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia,
maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari
kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitan orang lain, maka
Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat”.
Dengan memahami dan meresapi isi hadis tersebut tentu seseorang
akan berprinsip bahwa melaksanakan tugas dan melayani orang lain
adalah bagian dari pengamalan ajaran agama yang bernilai ibadah
dan kebaikan nya akan kembali kepada diri kita masing-masing
dan stigma “Jika bisa dipersulit kenapa dipermudah” akan berbalik
menjadi “Jika bisa dipermudah kenapa dipersulit”.
Integritas pribadi adalah dasar bagi implementasi etika
perilaku yang sempurna. Perilaku kerja yang etis akan mendorong
kesempurnaan integritas pribadi. Hubungan yang saling memperkuat
antara integritas dan etika, akan menjadi dasar yang sangat kuat
untuk menghasilkan kehidupan kerja yang harmonis dalam kinerja
maksimal. Seseorang yang mampu mengembangkan standar
integritas pribadi yang tinggi pasti akan menjadi pribadi teladan,
yang selalu berpotensi untuk mentransfer prinsip-prinsip kehidupan
yang penuh integritas, untuk kehidupan profesional di tempat kerja.
Generasi yang mampu menyesuaikan zamannya dan mummpuni
di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu pengetahuan agama
sekaligus berintegritas tinggi merupakan calon pemimpin bangsa
yang kelak akan membawa Indonesia maju dan membawa
perubahan di kancah internasional.
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Bidang PAIS

ERA DISRUPTIVE INNOVATION
DAN GURU PAI
Oleh: Dasiri

Foto: Istimewa

Revolusi Industri 4.0 sarat dengan teknologi yang super cepat ternyata terbukti mampu membawa perubahan
cukup signifikan, termasuk terhadap sistem pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan tentunya membawa
dampak pada peran guru sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, guru PAI menghadapi tuntutan baru berupa
kewajiban memiliki kompetensi tingkat tinggi agar dapat beradaptasi dengan perkembangan kontemporer yang
terjadi.

T

untutan itu berupa menjadi guru professional mandiri. Guru
professional mandiri sebagaimana dikatakan Anas Suprapto
adalah adalah guru yang selalu mengajukan pertanyaan,
mencoba ide-ide baru dan terus meningkatkan keefektifan diri
sendiri. Kompetensi ini penting agar seorang guru dapat menjadi
good driver bagi peserta didiknya berupa kemampuan membuka
diri, cepat dan tepat membaca situasi, berintegritas, tangkas dalam
bertindak, waspada terhadap segala kemungkinan buruk, dan
mampu bekerja efektif, inovatif, dan efisien.
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Apalagi kurikulum 2013 yang berlaku saat ini mengharuskan
seorang guru menguasai skill tersebut. Guru harus menguasai
teknologi agar mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam
pembelajaran. Guru PAI tidak boleh kalah familiar dengan peserta
didiknya yang sudah akrab dengan piranti canggih yang ada saat
ini. Perlu disadari bahwa pada era ini paradigma pembelajaran telah
bergeser menuju pembelajaran berbasis digital. Model pembelajaran
telah berkembang dalam bentuk elektronik (e-learning), buku
elektronik (e-book), kelas online, diskusi online, pembelajaran
berbasis komputer.

Penggunaan papan tulis dan spidol, berganti dengan penggunaan
media Notebook, LCD Projector dan sebagainya. Printed material
buku sumber, modul dan lembar kerja siswa berganti dengan e-book,
digital library, YouTube dan laman-laman internet. Pembelajaran
konvensional ceramah di depan kelas berganti dengan berbagai
model pembelajaran berbasis IT seperti CBT (Computer Based
Test), CBI (Computer Based Instruction), Distance Learning, LCC
(Learner-Centered Classroom), Teleconference dan sebagainya
dengan memanfaatkan fasilitas seperti e-mail (surat elektronik),
mobile phone, MP3 player, website, blogging, search engine dan
lain-lain.
Sedangkan sekarang peserta didik perlu dibekali banyak skill
sesuai dengan tuntutan abad 21 saat ini, seperti : Leadership, Digital
Literacy, Communication, Emotional Intelligence, Entrepreneurship,
Global Citizenship, Problem Solving, Team-working. Lalu apa yang
bisa dilakukan oleh Guru PAI melalui pendidikan dan pembelajaran
menghadapi trend zaman seperti itu?
Ragam Pilihan Pembelajaran
Ada banyak pilihan yang dapat dilakukan guru PAI untuk
melakukan respon adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan
saat ini. Sigit Priatmoko menyebutkan paling tidak ada ada dua
pilihan logis yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi era ini.
Pilihan itu adalah yaitu reshape atau create. Pertama Reshape
yaitu mempertahankan yang lama yang baik dengan memberikan
penajaman tindakan untuk mengimbangi era 4.0. Cara ataupun

sistem lama yang masih baik dan relevan perlu untuk dimodifikasi
sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Misalnya;
melakukan study lanjut, mengikuti training, workshop, seminar, loka
karya, dan sebagainya.
Kedua Create, yaitu menciptakan sesuatu yang sama sekali baru
atau “mengambil yang baru yang lebih baik”. Cara dan sistem lama
yang telah usang (obsolet) tidak mungkin untuk dipakai kembali
diperlukan inovasi dengan cara membuat sesuatu yang baru
dengan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis digital,
media sosial, maupun blanded learning. Meskipun pembelajaran
tersebut tetap diperlukan memperhatikan aspek keahlian berupa
cretivity, critical thingking, communication dan collaboration.
Aspek ketepatgunaan dalam melakukan inovasi pembelajaran
akan memiliki peluang untuk terciptanya kondisi pembelajaran
yang kondusif, menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran
(instructional activities) dapat berlangsung secara efektif dan
efisien dalam memfasilitasi peserta didik baik dalam kegiatan
proses maupun ketika melakukan evaluasi untuk penilaian.
Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran biasanya yang
digunakan adalah teacher centered learning bergeser menjadi
interactive learning. Proses pembelajaran ini mengarah kepada
pemberdayaan atau penguatan dalam membangkitkan pengetahuan
bagi peserta didik yang tidak sekadar mengonsumsi aspek
knowledge saja. Meskipun demikian guru PAI tidak boleh lupa untuk
selalu menginternalisasi Nation Character Building pada peserta
didik ditengah kesibukannya dalam berinovasi.

Foto: Istimewa
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Bidang PHU

Intelektual Pembimbing Haji Versus
Artificial Intelligences

Foto: Istimewa

Kita mengetahui dan merasakan bahwa di era Revolusi Industri 4.0 saat ini perkembangan zaman dan teknologi
berjalan dengan sangat cepat. Meskipun ada kemudahan dalam berbagai hal dikehidupan sehari-hari, terkadang
kita merasakan mengalami sebuah “chaos”, akibat kita gagal mengikuti perkembangan zaman. Kita gagal
mengejar kecepatan perkembangan teknologi, sehingga kita justru terjebak oleh teknologi itu sendiri. Maka, akibat
ketertinggalan kemanusiaan kita dari teknologi, maka kita menjelma monster. Dalam salah satu metafor dalam
mitos Yunani, kita saat ini seperti menciptakan Pedang Damocles. Yakni, “seakan-akan kita menciptakan teknologi
untuk melawan musuh, namun teknologi tersebut malah menyerang diri sendiri”.

S

aat ini, masyarakat kita diarahkan hidupnya oleh sebuah
teknologi algoritma. Dengan algoritma yang dirancang dalam
suatu aplikasi, penggunanya diarahkan kepada wawasan dan
pemahaman yang bersifat monolitik, dan dijauhkan dari wawasan
dan pemahaman yang lain. Teknologi algoritma bekerja dengan
cara membaca kebiasaan. Jika kita biasa menonton atau mencari
informasi tentang suatu bidang atau suatu pemahaman, maka
dia akan terus menerus mengarahkan kita kepada wawasan atau
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pemahaman tersebut. Selanjutnya kepada kita akan dianjurkan
(suggested) agar terus menerus mengakses hal-hal yang berada
dalam wawasan dan pemahaman yang itu-itu juga.
Akhirnya, masyarakat yang merupakan pengguna masif mesin
dan teknologi ini, tanpa disadari hidupnya diarahkan ke satu arah
tersebut Saat membuka laman youtube, misalnya, dibawah laman
yang kita buka, sudah disediakan laman lain serupa, dan seterusnya

seperti itu, sehingga kita dibuat terpaku hanya pada hal yang itu-itu
saja.
Begitupun menyangkut informasi penyelenggaraan ibadah haji,
masyarakat dewasa ini lebih memanfaatkan androidnya dalam hal
mencari informasi dengan sebuah mesin pencari informasi (search
engine) yang ada pada androidnya. Dalam hal belajar ilmu manasik
haji, masyarakat lebih senang belajar melalui video di youtube atau
sejenisnya. Sepertinya tidak berlebihan jika kita beranggapan bahwa
mesin algoritma akan bisa lebih berhasil mendidik masyarakat
dibandingkan tutor dan bahkan seorang pembimbing manasik haji
sekalipun bersertifikat. Tentu kita setuju bahwa sangat berbahaya
jika sebuah mesin ini mengambil alih pengajaran ilmu manasik
maupun informasi haji terhadap masyarakat kita.
Maka sampailah kita ke sebuah zaman “post truth”. Suatu
zaman dimana didalamnya kita membenarkan sebuah keyakinan,
bukan justru meyakini sebuah kebenaran. Akibat yang paling
mengkhawatirkan adalah saat ini manusia tidak bisa berdialog
dengan baik. Mereka saling ngotot untuk mempertahankan dan
membenarkan keyakinannya. Beberapa permasalahan yang ada
saat ini, misalnya, disebabkan karena sebuah informasi atau
berita tidak diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Berita belum
dikonfirmasi kebenarannya namun sudah langsung disebar dan
akibatnya malah dapat membahayakan. Bahkan, jangan-jangan,
jika pun ingin menyelidiki, kita pun tak akan mampu karena sudah
selalu diarahkan kepada berita-berita yang searah dari sosial media
(sosmed).

Seorang pengajar bidang apapun saat ini menghadapi saingan
yang dahsyat dari sebuah mesin Artificial Intelligence itu. Sampaisampai seorang founder Alibaba, Jack Ma pernah mengatakan
dalam tulisannya bahwa “20 atau 30 tahun yang akan datang,
semua pekerjaan akan diambil alih oleh mesin. Tetapi ada 3 hal
yang tidak dapat dilakukan oleh mesin, yaitu imajinasi, kreatifitas
dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain”.
Untuk mengatasi hal ini, kita harus lakukan hal yang besar dan
berdampak. Jika tidak, maka kita akan makin tergerus oleh mesin
Artificial Intelligence. Kita harus mampu mengaktualkan kemampuan
intelektual manusia yang tidak mungkin dimiliki oleh sebuah mesin.
Yakni kemampuan berimajinasi, kemampuan spiritual, dan kekuatan
moral.
Yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah apakah cara
mendidik kita sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan
teknologi tersebut?. Pendidik seharusnya tidak boleh berpuas
diri dan “mandek” untuk mencari cara-cara baru dalam mendidik
sesuai perkembangan zaman dan teknologi tersebut.
Pengajaran dalam ilmu manasik yang dilakukan oleh seorang
pembimbing manasik haji diharapkan dapat juga menitikberatkan
pada pendidikan akhlak. Jika sebuah pengajaran agama dan
karakter dalam ilmu manasik yang diampu oleh seorang ustad
atau pembimbing manasik haji yang sempit wawasan dan tidak
mementingkan akhlak maka pengajaran agama akan justru merusak
nilai-nilai keagamaan, yakni sebuah nilai-nilai spiritual dan akhlak.
(vd)
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Bidang URAIS

MUSLIM INDONESIA
MENYATUKAN DUNIA
Oleh: Ahmad Ridaurahman

Foto: Istimewa

I

ndonesia adalah sebuah negara dengan penduduk muslim
terbesar menjadi harapan dunia khususnya umat Islam untuk
bisa berkontribusi dalam menata kehidupan yang saat ini semakin
kacau, kedamaian dunia menjadi sebuah mimpi yang semakin hari
semakin susah diwujudkan.
Perang yang terjadi dimana-dimana, termasuk di negara
yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Suriah,
Afganistan, Irak dan Yaman. Lalu apakah yang bisa dilakukan
Indonesia?
Sebagai salah satu negara besar, sudah menjadi kewajiban
bagi bangsa Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam menghadapi
segala problematika yang dihadapi dunia, terutama dunia Islam.
Selain dari konflik yang terjadi di negara berpenduduk Islam, adanya
kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam (terorisme) dan
fenomena islamfobia semakin menakutkan dunia.
Menyikapi
fenomena ini, segala yang terjadi dan memiliki kaitan baik langsung
maupun tidak langsung dengan dunia Islam, Indonesia seharusnya
berada dalam barisan depan dalam menuntaskan permasalahan
yang tersebut.
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Perlu diketahui bahwa terkait kecenderungan konflik yang terjadi
dalam dunia Islam posisi Indonesia sangat menarik, Indonesia
relatif lebih stabil, padahal heterogenitas di Indonesia sangatlah
tinggi termasuk dalam hal keyakinan beragama. Menurut hemat
penulis, pencapaian ini tidak lepas dari kondisi mayoritas muslim di
Indonesia berpemikiran rahmatan lil alamin.
Islam moderat inilah yang harusnya menjadi kekayaan dan
kekuatan Indonesia untuk disalurkan kepada umat muslim didunia,
terutama dalam upaya mewujudkan perdamaian global. Islam
moderat sebagaimana pemikiran salah satu guru bangsa dan juga
presiden keempat, KH. Abdurahman Wahid mengajarkan Islam
dipahami secara kontekstual tidak terbatas tekstual saja.
Pemahaman ini sangat penting bagi upaya mewujudkan sikap
saling memahami dan saling mehormati antar umat berkeyakinan
serta menciptakan perdamaian ditengah-tengah mereka. Dalam
banyak kasus konflik keagaman seringkali diawali dari penafsiran
ajaran agama yang terlalu kaku yang hanya merujuk pada teks-teks
keagamaan saja, sehingga dengan mudahnya akan menyalahkan
kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.

Foto: Istimewa

Yang patut menjadi perhatian adalah konflik yang terkait dengan
dunia Islam sesungguhnya sangat membutuhkan peran dan
kontribusi Muslim moderat Indonesia, keberadaan pihak moderat
dapat menjadi “penghubung” antara dua belah pihak yang berbeda
pandangan dan berkecenderungan untuk dilanjutkan dalam bentuk
konflik, baik antar sesama muslim maupun antara muslim dan nonmuslim.
Indonesia dapat berperan memulihkan citra Islam dimata dunia
terutama melalui diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan
diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap masyarakat
internasional guna mencapai kepentingannya.
Sebagai upaya preventif-persuasif, atau dapat berperan penting
sebagai penengah untuk menemukan solusi dari setiap konflik
yang melibatkan kaum muslim melalui jalur diplomasi keagamaan
sebagai bentuk upaya solutif.
Diplomasi keagamaan sebagai penggabungan dari kepentingan
keagamaan dalam praktik politik internasional yang berarti
menjadikan agama sebagai bagian dari solusi kebuntuan konflik
identitas dalam lingkup geopolitik masa kini.
Setiap konflik antar Muslim sejatinya diakibatkan kebuntuan
konflik identitas yang umumnya disebabkan rendahnya rasa
toleransi antar sesama muslim. Mereka belum bisa memaknai
perbedaan sebagai suatu rahmat yang diberikan Tuhan.
Kita tidak perlu pesimis dengan kemungkinan Indonesia
memainkan peran ini, diplomasi keagamaan sudah dilakukan
oleh muslim Indonesia, salah satunya dalam menyikapi konflik di
Afganistan.
Muslim Indonesia berperan aktif dalam menengahi konflik
yang terjadi di Afganistan, konflik antar etnik berkepanjangan yang
mayoritas penduduknya beragama Islam. Sikap moderat Indonesia
bisa diterima pihak yang bertikai dan mampu memberi dampak yang

cukup berarti, salah satunya adalah ketika berhasil membebaskan
27 Warga Negara Korea selatan yang disandera Taliban.
Selain itu mampu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai
guna mencari solusi konflik, bahkan bisa meyakinkan Taliban
untuk mau duduk bersama di meja perundingan yang sebelumnya
menolak segala bentuk perundingan.
Diplomasi keagamaan yang telah dilakukan Indonesia dan juga
kelompok muslim lainnya merupakan bukti bahwa muslim Indonesia
bisa diterima dan bahkan dipercaya umat muslim dibelahan dunia
lain.
Ini merupakan sebuah progres yang harus didukung agar Islam
moderat yang ada di Indonesia memungkinkan menjadi solusi bagi
permasalahan global saat ini yang terkait dengan Islam, baik Islam
sebagai sebuah ajaran maupun sebagai sebuah identitas.
Dalam beberapa kasus diplomasi keagamaan yang dilakukan
muslim Indonesia telah membuahkan hasil yang menggembirakan,
yang diakui masyarakat dunia termasuk dari pihak non-muslim
sekalipun. Peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal
dalam upaya mewujudkan dunia Islam yang damai dan mampu
berkembang bersama demi kesejahteraan muslim dan kejayaan
Islam.
Diplomasi keagamaan yang dilakukan muslim Indonesia dapat
menjadi sumbangan besar dalam membangun peradaban Islam.
Tidaklah mungkin umat Islam membangun peradaban bila sesama
muslim terus bertikai dan meminggirkan rasa persatuan dan
persaudaraan.
Maka saat ini semangat yang harus ditularkan kepada saudara
muslim yang sedang bertikai adalah semangat kebersamaan dan
persatuan dan hidup berdampingan secara damai. Bukankah
kedamaian dunia yang sangat kita nantikan?
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Bidang PENAIS ZAWA

PENGUATAN DAKWAH MELALUI
GELARAN SENI DAN BUDAYA

S

eni budaya Islam pada dasarnya telah berkembang
sejak masuknya agama Islam di bumi Nusantara.
Pada waktu itu para penyebar Agama Islam
seperti Walisongo dan para penerusnya memanfaatkan
seni budaya sebagai salah satu media dakwah
dalam menyebarkan agama Islam dan telah berhasil
menerobos batas-batas geografis dan lapisan-lapisan
kultural di Nusantara dengan penuh kedamaian. Islam
dapat menggantikan kepercayaan lama yang dianut
oleh mayoritas penduduk tanpa gejolak dan konflik
yang berarti. Semua itu berhasil karena digunakannya
pendekatan seni budaya sebagai salah satu metodologi
dan strategi penyampaian dakwah.
Potensi budaya ini dapat dikembangkan dalam
ruang lingkup yang lebih luas terutama dalam upaya
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transformasi nilai-nilai religius yang akan memberikan
pencerahan dan perubahan perilaku (akhlaq) ke arah
yang lebih Islami. Krisis akhlaq dan moral yang melanda
generasi bangsa yang merupakan wajah peradaban
bangsa ini sedikit banyak dapat diminimalisir dengan
menanamkan nilai-nilai agama melalui pendekatan seni
budaya Islam.
Kementerian Agama memiliki kepentingan dan
peranan besar dalam menumbuh-kembangkan nuansa
keagamaan di tengah-tengah masyarakat terutama
generasi muda, maka perlu ada upaya nyata yaitu
dengan menggunakan berbagai macam pendekatan
melalui Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan
Wakaf pada Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Tengah dengan mengadakan berbagai kegiatan dakwah
dalam bentuk pagelaran seni dan budaya Islami, seperti
Festival Seni Budaya Islam.
Seni Budaya Islam merupakan bagian dari langkahlangkah strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan seni
budaya Islam di masyarakat sekaligus sebagai pilar
dakwah ke-umat-an. Festival semacam ini juga sebagai
momentum bagi para Seniman maupun Budayawan
Muslim untuk mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan mereka di bidang Seni Budaya Islam.
Maksud dan tujuan diselenggarakan Festival Seni
Budaya Islam adalah sebagai sarana komunikasi
media pelestarian budaya disamping sebagai hiburan
dan edukasi, juga menyatukan berbagai etnik tradisi
budaya ke-Islam-an di tengah-tengah masyarakat. Dan
tidak kalah penting lainnya adalah sebagai instrumen
promosi usaha masing-masing daerah tertentu.

Dari hasil pengamatan di lapangan, Jawa Tengah
memiliki banyak Seniman dan Budayawan Muslim yang
selalu eksis di masyarakat dalam rangka melaksanakan
dakwah Islamiyah melalui pendekatan seni budaya,
baik yang secara tradisional maupun kontemporer.
Beberapa waktu yang lalu, Bidang Penaiszawa
telah menyelenggarakan Pelatihan Dakwah Melalui
Seni Budaya dengan mengundang 27 orang peserta
terdiri dari Seniman dan Budayawan Muslim, harapan
diselenggarakannya kegiatan pelatihan tersebut adalah
agar para peserta memiliki kesiapan yang matang
mengikuti seleksi Festival Seni Budaya, memiliki
keinginan yang kuat untuk mengikuti pelatihan persiapan
Festival Seni Budaya Tingkat Nasional. Materi pelatihan
yang disampaikan selain kebijakan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah terhadap Pengembangan
Seni Budaya Islam, Instruksi Seni Budaya Islam dalam
Pengembangan Dakwah Islam, Olah Vokal, Olah Rasa
dan Olah Tubuh serta Manajemen Pertunjukan.
Yusuf Muhammad
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Bimas KRISTEN

PERAN & FUNGSI GEREJA DALAM
MEMBANGUN SDM UNGGUL
Refleksi kritis fungsi eklesiologis
(sebuah autokritik)
Oleh: Sugiyanto
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari DIA, yang telah memanggil kamu keluar dari
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”. (Kitab 1 Petrus 2: 9)
Introduksi
Tulisan ini hendak mendekati sebuah bangunan besar tentang
fungsi eklesiologis (gereja), dan berangkat dari salah satu titik kecil
yang focus pada realitas fungsi dan peran gereja yang “mampu”
dimainkan dalam keikutsertaannya menata sebuah peradaban pada
masa kekinian. Andaikan dilukiskan ada fungsi dan peran yang
ternyata tidak mampu dimainkan oleh gereja untuk kemajuan sebuah
peradaban dunia dewasa ini (dengan berbagai argument teologis),
hanyalah sekedar self-criticism yang diharapkan menstimulir kita
untuk berefleksi.
Gereja, makna kata berasal dari bahasa Yunani ekklesia yang
artinya dipanggil keluar. Kata ekklesia merupakan gabungan dari
kata depan “ek” dan kata kerja “kaleo”. Kata depan “ek” artinya
keluar dan kata kerja “kaleo” artinya
dipanggil. Jadi eklesia atau gereja
mempunyai makna persekutuan
orang-orang yang dipanggil keluar.
Dipanggil keluar, memiliki dimensi
“dipisahkan” dengan orang-orang
berdosa sehingga dapat bersekutu
untuk memelihara kesuciannya,
dan dimensi “diutus” untuk hadir
dan menyapa dunia yang penuh
dosa dengan membawa syallom
dan “kerajaan Allah” sehingga dunia
dapat merasakan kesejahteraan,
perdamaian, cinta kasih dan sukacita.
Dengan kata lain, gereja memiliki
fungsi memelihara kesucian melalui
aktivitas persekutuan sebagai umat
pilihan Allah dan fungsi pengutusan
Foto: Istimewa
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dengan upaya menghadirkan tanda-tanda Kerajaan
(perdamaian, kesejahteraan, cinta kasih dan sukacita).

Allah

Fungsi pengutusan gereja dalam menghadirkan Kerajaan
Allah ditengah-tengah dunia (baca: menata peradaban) memiliki
visi agar umat manusia yang hidup dalam suatu bangsa tetap
berada dalam jangkauan penyelamatan Allah (visi soteriologis),
sehingga dalam kehidupan suatu bangsa dituntut hadirnya keadilan
dan kesejahteraan serta pranata sosial yang digerakkan dengan
model kepemimpinan (baca: pemerintah) yang menjunjung tinggi
kemanusiaan manusia sebagai buah ciptaan Allah. Kehidupan
bersama dalam suatu bangsa yang mampu menghadirkan keadilan,
kesejahteraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan manusia akan
terwujud apabila tersedia sumber daya manusia yang memiliki

keunggulan komparatip sebagai pemimpin umat sekaligus berperan
sebagai “mitra” Allah dalam memelihara dan merawat dunia. Fungsi
pengutusan gereja (eklesiologis) seperti itulah yang dinantikan
peran nyatanya demi terwujudnya bangsa Indonesia yang semakin
beradab yang disokong oleh tersedianya generasi bangsa yang
memiliki sumber daya unggul. Mampukah gereja menjalankan
fungsi eklesiologisnya?
Refleksi Kritis
Secara umum gereja memiliki 3 tugas panggilan di tengahtengah dunia (tri tugas gereja) yakni, tugas panggilan Koinonia,
Marturia, dan Diakonia.
a) Koinonia, merupakan tugas untuk mengusahakan persekutuan
(komuni) sesama umat yang berpusat pada kekudusan ibadah
(workship). Ibadah menjadi pusat penyampaian rasa syukur
atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat.
b) Marturia, merupakan tugas kesaksian iman umat atas kesadaran
rohaninya telah menerima penyelamatan dari Tuhan (martyria).
Tugas marturia mendorong gereja untuk setia bersaksi kepada
dunia bahwa Yesus adalah Allah penyelamat dunia.
c) Diakonia, merupakan bentuk kesaksian gereja dengan bahasa
“duniawi” melalui aktivitas melayani sesama terutama sesama
manusia yang miskin, tertindas dan menderita dengan
menggunakan bahasa karya nyata.
Catatan historis, implementasi tugas dan panggilan gereja
kepada dunia secara umum (marturia dan diakonia) diwujudkan
melalui pelayanan rumah sakit dan pelayanan pendidikan. Oleh
karenanya gereja sangat concern melaksanakan karya nyata
dengan mendirikan rumah sakit kristen dan sekolah-sekolah kristen
yang sudah dilaksanakan sejak masa penjajahan. Karya pelayanan
gereja kepada masyarakat secara nyata melalui dunia kesehatan dan
dunia pendidikan mampu berkontribusi dalam membangun sumber
daya manusia Indonesia. Namun sayangnya tugas dan panggilan
tersebut (utamanya melalui penyelenggaraan sekolah-sekolah
kristen) sejak akhir tahun 80-an gereja mulai tidak serius dan tidak
professional dalam mengelola dunia pendidikan. Karena sekolahsekolah kristen banyak yang salah urus, hal tersebut berdampak
terhadap menurunnya kwalitas pendidikan dan pada akhirnya
berangsur-angsur kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan
anak dan keluarganya ke sekolah kristen menjadi berkurang drastis.
Pertanyaan sederhana: Mengapa gereja “tega” beralih focus
dalam menjalankan tugas dan panggilannya di tengah masyarakat
melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan? Ada banyak
argumentasi yang bisa disuguhkan untuk membenarkan mengapa
gereja seolah-olah nampak tidak serius dalam menjalankan tugas
panggilan bersaksi dan melayani kepada masyarakat melalui dunia

pendidikan (khususnya). Beberapa alasan klasik dimana gereja
merasa aman menjatuhkan pilhannya, antara lain: 1) gereja “sibuk”
dengan urusan domestic-nya, membina dan merawat pemeliharaan
iman jemaat; 2) jumlah denominasi gereja yang terus berkembang
dimana masing-masing denominasi memiliki warna teologi
dan tradisi liturgis yang cenderung berbeda-beda, berdampak
munculnya sikap eksklusif gereja dan tersemainya benih-benih
kecurigaan antar denominasi; 3) menghadirkan lembaga pendidikan
yang bermutu membutuhkan sumber daya yang cukup besar,
ditambah lagi dengan laju perkembangan teknologi pendidikan
yang semakin pesat menuntut ketersediaan tenaga pendidik
profesional, kompeten, dan sarana yang memadai; dan 4) gereja
“gagap” mempersiapkan dirinya dalam menghadapi gempuran
ekses negatip dari budaya kapitalisme, materialisme, hedonisme,
dan budaya turunan lainnya yang diusung oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Kitab 1 Petrus 2: 9, “Tetapi kamu adalah bangsa terpilih……”
menunjukkan eksistensi gereja sebagai umat pilihan Allah yang
diutus memberitakan pekerjaan Allah yang besar kepada dunia,
mengingatkan kembali terhadap kesungguhan komitmen gereja
dalam melaksanakan tugas panggilannya melalui dunia pendidikan
demi terwujudnya suatu peradaban bangsa yang maju dengan
tersedianya sumber daya manusia yang unggul.
Catatan akhir
Memposisikan arah kebijakan pemerintah khususnya prioritas
pembangunan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dilaksanakan secara serius mulai Tahun Anggaran 2020, dengan
tujuan meningkatkan indek daya saing SDM Indonesia. Peningkatan
kwalitas SDM Indonesia menjadi prioritas penting karena diprediksi
pada tahun 2030-an Indonesia dengan berbagai sumber daya yang
dimiliki berpeluang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi
terbesar di dunia disamping Amerika dan Cina. Lalu dimanakah
peran gereja?
“Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu AKU
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”
(Kitab Yeremia 29: 7)
Perintah Tuhan cukup tegas kepada gerejaNya untuk terlibat
secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan
kota, mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Kalau pemerintah
Indonesia focus memprioritaskan pembangunan SDM dalam
rangka membangun dan mewujudkan kesejahteraan bangsa, maka
gerejapun dipanggil untuk sungguh-sungguh terlibat mewujudkan
SDM unggul untuk sebuah peradaban bangsa yang maju sehingga
kesejahteraan dari Allah dirasakan dunia.
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Bimas KATHOLIK

MASA DEPAN BANGSA INDONESIA
TERGANTUNG PADA SUMBER DAYA
MANUSIA YANG BERKUALITAS
DAN BERINTEGRITAS
Jika anda menetap di suatu tempat untuk beberapa hari saja,
mulailah belajar menanam padi.
Jika anda berfikir menetap untuk jangka waktu lebih panjang lagi,
mulailah menanam pohon.
Jika anda berpikir menetap selama-lamanya mulailah dengan mendidik manusianya.
Confusius -

G

lobalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang luar biasa memang telah membuat dunia serba
terbuka. Ketika terjadi peningkatan aktivitas lintas-batas dan
komunikasi secara maya (virtual) keseluruh penjurudunia dalam
waktu singkat serta majunya teknologi dan komunikasi, maka hanya
yang siap yang bisa meraih kesempatan. Globalisasi akan memicu
perubahan tatanan pemenuhan kebutuhan secara mendasar sesuai
dengan karakteristiknya yang mobile, plural, kompetitif.
Selainitu, revolusi informasi, revolusi ilmu pengetahuan,
interdependensi antar anggota/kelompok masyarakat, persoalan
HAM, persoalan lingkungan hidup, akan menjadi tantangan
masa depan bagi umat manusia di muka bumi ini. Keadaan ini
akan membuat kondisi masyarakat mengalami metamorfosis
menuju open society/masyarakat terbuka.
Tentunya, strategi dan implementasi yang tepat dalam merespon
tantangan menjadi penting disini. Singapura yang tidak memiliki
kekayaan sumber daya alam, misalnya, sejak lama memilih untuk
mengembangkan potensi manusianya dalam bidang sumber daya
manusia. Dalam hal ini, mereka sadar betul, dalam dunia datar
dimana manusia akan semakin terfasilitasi untuk bermigrasi maka
diperlukan manusia yang bisa mengelola, memimpin sekaligus
mudah beradaptasi dalam budaya berbeda. Contoh lain adalah India
yang sudah lama menguasai pangsa pasar sumber daya teknologi
informasi dan Filipina dalam bidang akuntansi. Jika kita bandingkan,
maka Indonesia hanya mampu mengirim sumber daya manusia
tingkat pembantu dan buruh.
Kunci untuk mencapai kemajuan sudah sangat jelas, yakni
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah telah
menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang semula miskin dan tidak
diperhitungkan lagi kini menjadi bangsa yang maju karena selama
puluhan tahun konsisten menginvestasikan sumber-sumber yang
mereka miliki untuk mencerdaskan warganya melalui pendidikan
dan dengan tekun mengejar ketertinggalan dalam ilmu teknologi.
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Hikmah itu sepertinya tidak diambil oleh bangsa Indonesia
sebagai pelajaran. Sampai saat ini pendidikan menjadi suatu
masalah yang menjadi kompleks dan rumit untuk dipecahkan atau
justru memang tidak ingin dipecahkan oleh sebagian pihak. Pada
masa dimana bangsa ini menuju masa persaingan global, krisis
karakter karena pendidikan menjadi salah satu masalah puncak
yang belumdapat diselesaikan.
Berawal di tahun 1997, saat dimana bangsa ini mengalami
krisis ekonomi perbankan dan bahkan mengalami masa ‘puncak’
dari krisis karakter. Bentuk konkret dari krisis karakter ini terlihat dari
kerusakan korupsi yang makin menggeliat, baik yang terlihatdengan
jelas maupun yang tidak, kerusakan ekonomi, adanya konflik
horizontal, karakter yang anarki dan cenderung
menyenangi ‘kekerasan’ dan ‘kemunafikan’,
hilangnya kebanggaan menjadi bangsa
Indonesia. Proses melemahnya karakter
bangsa ini berjalan perlahan-lahan dan terus
menggerogoti bangsa ini sehingga masyarakat
sendiri menjadi komunitas otonomi kemandirian
tanpa visi dan kerangka integrasi bangsa.
Menarik benang merah dari gulungan benang
yang kusut agaknya akan mempermudah
kita mencari solusi permasalahan bangsa ini.
Sejauh mana pendidikan karakter itu sendiri
terhadap proses pengembangan kualitas
SDM unggul Indonesia menjadi menarik
untuk dibahas. Semoga solusi yang ada bisa
menjadi obat penawar dari penyakit bangsa ini
sehingga harapan tentang masa depan yang
cerah bisa kembali mewarnai senyum putraputri kecil Indonesia sebagai pemegang estafet
kepemimpinan bangsa ini.
Saat ini masa semakin modern, jika cara
berpikir manusia masih tradisional, maka

kehidupan manusia akan mengalami ketertinggalan kualitas hidup.
Oleh sebab itu, masa yang telah berubah, harus diiringi dengan
pola pikir manusia yang juga berubah kearah yang lebih modern,
agar bangsa Indonesia semakin maju dibutuhkan sumber daya
manusia (SDM) yang unggul, cerdas, cakap dan berintegritas. Ini
juga menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia untukmeningkatkan
kualitas SDM. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi
salah satu faktor penting agar mendorong menjadi negara maju.
Jadi untuk maju kita membutuhkan sumber daya manusia unggul,
cerdas, cakap dan berintegritas. Dunia kerja pada saat ini praktis
bergantung pada sektor-sektor yang sudah ada, namun untuk
kedepan nanti semua akan mengarah pada big data. Dulu ada batu

bara, pertambangan, dan lain sebagainya, akan tetapi sekarang the
world’s most valuable resources adalah data. Semuabergantung
pada data.
Kedepan, tantangan dan hambatan semakin sulit dan begitu
kompetitif. Karena itu, peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas semakin dibutuhkan, sejalan dengan perubahan zaman.
Semakin berkualitas sumber daya manusia, mereka lebih berdaya
saing. Karena itu, beragam program pelatihan dihadirkan untuk
meningkatkan keandalan seseorang termasuk, kecerdasan dan
integritasnya. Faktor kunci pendidikan dan pelatihan memegang
peranan penting, terutama menyiapkan kompetensi SDM yang
berkualifikasi dan bersertikasi. Faktor kunci ini menjadi fokus
dalam penataan tata kelola sumber daya insani sehingga jelas
pemanfaatannya. Sedari awal aspek perencanaan SDM perlu
dibenahi, link and match antara sistem pendidikan dan dunia kerja,
terutama menghadapi perkembangan teknologi digital. Karena
ini akan memberi dampak pada penataan sistem yang mampu
menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki keterampilan, berdaya
saing tinggi dalam persaingan global, serta berintegritas.
Menghadapi tantangan atas fenomena disruption era digitalisasi
teknologi memerlukan sumber daya yang inovatif serta out of the
box. Jika ini tidak dilakukan maka kita akan terempas dan tergilas
dari arus perubahan. Kunci pengembangan SDM adalah dengan
membangun sistem pelatihan kerja dan sertifikasi profesi secara
terpadu mempercepat peningkatan kompetensi kerja. Melalui
investasi SDM, dengan peningkatan kompetensi maka kemampuan
atau skill menjadi faktor kunci dari sebuah pertarungan besar di
abad digital ini. Semoga kedepan harapan ini lebih bisa diselaraskan
dengan realitas dan kondisi kekinian anak bangsa. Menutup tulisan
ini, mengutip pesan presiden Joko Widodo “Kita butuh SDM unggul
yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. SDM unggul yang
toleran, berakhlak mulia, bekerja keras, berdedikasi dan mempunyai
integritas tinggi”
Aloysius Bambang
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Bimas HINDU

Literasi Seni Budaya menumbukan
Kreativitas Seni Keagamaan

Tari Kreasi Keagamaan Hindu Puja Lascaria Santi

L

iterasi memberikan sebuah nilai penting dalam kehidupan
manusia untuk itu dengan literasi yang dimiliki maka manusia
akan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan
dalam taraf hidup, peningkatan pemahaman telah membangun
subuah evolusi dalam kehidupan sehingga peradaban manusia
semakin baik. Perkembangan yang timbul akan menumbuhkan
sebuah kebudayaan dalam kehidupan, ini nampak dengan adanya
pemahaman yang dimiliki maka tradisi dan budaya tumbuh
beriringan.
Kemampuan dalam berevolusi memberikan sebuah nuansa
baru dalam kehidupan dan peradaban hal ini nampak pada proses
kegiatan rutinatas kehidupan bermasyarakat umum maupun dalam
religi atau keyakinan “agama”, tidak dipungkiri bahwa keyakinan
ini menciptakan suatu tuntunan dalam kehidupan untuk mencapai
kebahagiaan di akhir hayat, keberadaan ini untuk menambah sebuah
keyakinan dan niscaya akan berbaur antara budaya dan keyakinan
“agama”. Sebagaimana kita pahami perkembangan agama yang
ada di Indonesia berbaur dengan budaya yang dimiliki di Indonesia
maka agama dan budya selalu melekat dalam kegiatan keagamaan.
Agama Hindu berkembang dengan tradisi budya yang dimiliki
dari jaman ditemukanya peradaban Hindu di Indonesia, seperti di
Kalimantan dengan peninggalan YUPA sebagai tempat dilaksankan
upacara keagamaan, kemudian di Jawa Barat dengan simbul Lingga
dan Yoni sampai berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan
kemudian berkembang di Bali dengan tradisi budaya yang melekat
lebih kental bahkan dengan pengembangan seni Tari dan Karawitan,
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ini semua adalah bukti bahwa agama berkembang dengan tradisi
dan budaya.
Evolusi ini membawa peradaban baru dimana pada kegiatan
keagamaan di bali selalu di ikuti dengan penampilan seni gegitaan
“yanyian keagamaan” serta tari sebagai bentuk persembahan.
Perkembangan ini meningkatkan keyakinan umat Hindu dalam
melaksanakan upacara keagamaan. Dengan perkembangan yang
terjadi dan banyaknya umat Hindu Bali yang keluar dari Pulau
Bali maka perbauran budaya kegamaan ini menyebar keseluruh
Indonesia, tidak terkecuali di Jawa.
Nilai seni budaya dalam konteks pelaksanaan upacara
keagamaan juga telah memberi ruang bagi tumbuhkembangnya
budaya kreativitas umat Hindu dalam kehidupan keberagamaan.
Dalam ajaran agama Hindu dikenal tiga krangka dasar agama,
yakni tatwa (filsafat), susila (etika), dan upacara (ritual). Dalam
praktik kehidupan beragama, ketiga krangka dasar agama ini
tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang
terintegrasi. Artinya, jika dalam kehidupan beragama umat Hindu
hanya menjalankan aspek tatwa-nya saja, tanpa dilengkapi dengan
pelaksanaan susila, dan upacara, itu artinya belum cukup.
Demikian pula pelaksanaan susila dan upacara tanpa didasari
oleh tatwa juga tidak akan bermakna apa-apa dan begitu seterusnya. Jadi, intinya dapat dikatakan bahwa dalam praktik kehidupan
beragama ketiga krangka dasar agama Hindu ini harus dilakukan
secara holistik dan intergral. Misalnya, pelaksanaan upacara yang

merupakan wujud nyata dari aktivitas keagamaan bagi umat Hindu
bukanlah tindakan asal-asalan, melainkan merupakan aktivitas
keagamaan yang berlandaskan tuntunan yang terbentang dalam
pustaka suci agama Hindu yang disebut Veda.
Keberadaan seni budaya dalam kegiatan ritual kegamaan
menciptakan sebuah dimensi yang sangat lekat dengan Hindu, di
Jawa keberadaan seni budaya kembali tumbuh mengiring upacara
keagamaan hal ini dapat terlihat dengan suguhan tari sacral
keagamaan pada upacara ritual keagamaan. Suguhan tari disajikan
saat Pandita melaksanakan Mecaru di iringi dengan tetabuhan,
kemudian diringi kidung ibu pertiwi, kemudian setelah itu disajikan
pada Nuhur Bethara dengan sajian tari Bedoyo/Gamyong sebagai
wujud persembahan.
Keberadaan seni dan budaya yang melekat pada acara ritual
keagamaan ini membuat sebuah daya tarik umat dalam pelaksanaan
upacara serta menumbuhkan Sradha dan Bhakti yang tulus.
Keberadaan seni dan budaya tidak sama yang ditampilakan setiap
daerah karena kembali semua berkembang dengan budaya daerah
masing-masing, untuk itu Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai
pembimbing dan Pembina memperhatikan hal tersebut menjadi
kajian untuk dilakukan sebuah pembinaan.
Seni dan budaya keagamaan Hindu sebagai budaya luhur yang
tersebar di seluruh wilayah Nusantara patut dilestarikan, dibina
dan dikembangkan lebih luas lagi tidak hanya di kalangan generasi
tua maupun tokoh-tokoh agama Hindu atau kalangan seniman
saja, melainkan juga di kalangan generasi muda, remaja dan
anak-anak. Hal ini dilakukan agar seni dan budaya Agama Hindu
selalu berkembang, inovativ dan menjadi bagian terpenting dalam
kehidupan beragama.
Untuk mewadahi kegiatan generasi tua maupun tokoh-tokoh
agama Hindu atau kalangan seniman saja, melainkan juga di
kalangan generasi muda, remaja dan anak-anak Bimas Hindu Jawa
Tengah menyelenggarakan Pembinaan Penggiat Budaya Keagamaan

pada tanggal 22 Agustus 2019. Pembinaan ini dimasudkan agar
dalam berkrasi seni budaya keagamaan mengedepankan pada
ajaran Kitab Suci Weda. Selain itu kegiatan ini dimaksudkan untuk
mendukung Jawa Tengah dalam event Festival Seni Keagamaan
Hindu Nasional. Pemerintah melalui Bimas Hindu Kementerian
Agama menyelenggarakan kegiatan bertujuan secara umum
adalah Menyamakan visi, misi dan persepsi tentang Seni dan
Budaya Keagamaan Hindu, Melestarikan dan mengembangkan
Seni dan Budaya Keagamaan Hindu, Meningkatkan pengetahuan,
pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama Hindu sesuai
dengan ajaran dari kitab suci Weda, Meningkatkan Sradha dan
Bhakti sebagai landasan terbentuknya susila Hindu, Memantapkan
kerukunan intern umat Hindu yang dinamis, Menjalin persaudaraan
sesama insan seni dan budaya keagamaan Hindu dan Mengevaluasi
secara berkala upaya pengembangan seni dan budaya keagamaan
Hindu.sedangkan secara khusus untuk Meningkatkan kreativitas
umat tentang Seni Keagamaan Hindu, Memperluas wawasan umat
tentang Seni Keagamaan Hindu, Membentuk kader-kader umat
Hindu yang memiliki jiwa seni, Menilai Seni Keagamaan Hindu
terbaik di tingkat Nasional Tahun 2019, Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan festival seni sebagai cermin ajaran
agama Hindu, dan Menambah khasanah seni budaya Hindu di
Indonesia.
Festival Seni Keagamaan Hindu Nasional yang diadakan secara
berkelanjutan sebagai wadah untuk pelestarian budaya keagamaan
Hindu dan sekaligus untuk memperkenalkan kepada masyarakat
luas betapa karyanya keanekaragaman budaya Nusantara dan
pentingnya keberadaan seni dan budaya keagamaan Hindu
dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu. Seni dan budaya
keagamaan Hindu merupakan aspek penting dalam kehidupan
masyarakat Hindu sejak jaman dahulu kala, karena seni dapat
menghaluskan rasa serta mampu membentuk karakter atau pribadi
menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Karena itu pembinaan
seni dan budaya sangat penting dilakukan, baik di pusat maupun di
daerah.(Wahonogol)

Kreasi Labuh Telu
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Bimas BUDDHA

Memanfaatkan
Perkembangan Tehnologi
dengan tetap menjaga
Nilai-nilai Kebaikan
Barangsiapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak seperti menahan kereta yang sedang melaju,
ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka.
(Dhammapada:222)

E

ra digital yang ditandai dengan tumbuh kembangnya berbagai
inovasi tehnologi dan informasi telah memanjakan berbagai
lapisan masyarakat. Kebutuhan untuk mengakses layanan
internet dan memanfaatkan seluruh layanan online diberbagai
bidang dengan cepat dapat dinikmati oleh setiap orang. Hanya
dengan bermodal jaringan internet seseorang dengan mudah
memperoleh informasi yang dibutuhkan, termasuk didalamnya
layanan jual beli online.
Kebiasaan baru yang memanfaatkan kemajuan tehnologi
dengan layanan digital ini semakin memudahkan seseorang
untuk memenuhi kebutuhannya. Pelan dan pasti kebiasaan ini
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menggantikan peran sebagian masyarakat untuk bertemu dan
bertegur sapa dengan anggota masyarakat lainnya atau bertemu
sebagai pembeli dan penjual dalam bertransaksi dalam dunia niaga.
Berbicara tentang dampak dari sebuah perkembangan tehnologi,
tentunya kita juga harus mempertimbangkan dampak negatifnya.
Dari sisi berkurangnya kesempatan dalam hubungan sosial
seseorang dengan orang lain adalah salah satu dampak negatif dari
perkembangan tehnologi. Banyak hal yang menguntungkan dari
sisi finansial, tetapi tidak sedikit pula berdampak kepada hubungan
kemasyarakatan dari seluruh anggota komponen masyarakat itu
sendiri.

Berkurangnya kesempatan untuk saling bertemu dengan
berbicara langsung dan bertatap muka merupakan dampak
langsung dari sistem online yang berkembang saat ini. Kesempatan
untuk berkomunikasi tentang segala sesuatu menjadi hilang
tergantikan dengan layanan online. Dengan semakin berkurangnya
kesempatan saling bertemu membatasi kesempatan kita untuk
saling mengenal, bertegur sapa, bahkan berdiskusi tentang banyak
hal yang menyangkut kondisi seseorang yang kita temui.
Absenya kita pada kesempatan bertemu langsung dengan
orang lain pelan-pelan mengikis rasa simpati dan empati kita
kepada orang lain. Kita lebih senang menyelesaikan segala urusan
seorang diri dan mengesampingkan bekerjasama dengan orang
lain. Dengan terkikisnya simpati dan empati didalam diri kita maka
mendukung berkembangnya sikap egois yang ada didalam hati kita
dan mengkaburkan sifat welas asih kepada sesama. Disadari atau
tidak kesempatan bertemu dan mengobrol dengan orang lain adalah
kesempatan kita untuk belajar memahami orang lain dan langkah
mendewasakan diri kita sendiri.
Sifat welas asih adalah hasil dari berkembangnya cinta kasih,
dengan dimilikinya welas asih seseorang akan tergerak untuk
berusaha memahami segala kondisi yang ada dipihak lainnya.
Welas asih mengkondisikan seseorang tidak mudah terpancing
dengan tindakan reaksional membuta karena dampaknya hanya
akan merugikan diri sendiri yang pasti merugikan berkembangnya
kebaikan seseorang. Buddhaghosa berkomentar dalam kitab
Visudhimagga berkenaan dengan hadirnya cinta kasih sebagai
bagian dalam memahami orang lain sebagaimana kutipan berikut:
Cinta-kasih ditandai dengan hasrat memajukan kesejahteraan
orang lain. Gunanya adalah menginginkan kesejahteraan.
Perwujudannya adalah hilangnya kekesalan-kekesalan. Penyebab
terdekatnya adalah ingin melihat cinta di antara makhluk-makhluk.
[Visudhimagga 318]
Kembali kepada persoalan maraknya tehnologi informasi
diatas, kita sebagai bagian dari kemajuan jaman memang harus
mengintegrasikan diri sebaik-baiknya dengan kemajuan tehnologi
tersebut. Tetapi jangan sampai nilai dari kemajuan tehnologi justru
mengikis nilai-nilai kebaikan sebagai manusia.
Pada sebuah contoh kasus saat seseorang berkomunikasi atau
chatting dengan orang lain atau komunikasi dalam sebuah grop,
saat membaca postingan maupun komentar dari orang lain sering
memunculkan persepsi tidak suka, orang mudah merasa baper,

tersinggung kemudian marah saat terdapat komentar miring atau
hanya karena berbeda persepsi atas sebuah tulisan yang terkirim
didalam komunikasinya.
Seringnya orang tidak mendahulukan sikap berbaik sangka,
namun banyak yang justru berburuk sangka dengan berpikir bahwa
orang lain itu tidak mengerti keadaan diri kita, atau tidak peka
dengan apa yang sedang kita alami.
Besar kemungkinan ini adalah pengaruh dan dampak dari
sebuah kemajuan tehnologi informasi, mengapa kesimpulannya
demikian?
Bisa saja pada saat menulis kalimat tersebut pihak lawan
bicara kita tidak tau persis dengan apa yang sedang kita alami,
mereka tidak menangkap gestur maupun raut muka kita pada saat
melakukan komunikasi online.
Karena kekurangan kesempatan melihat gerak gerik secara
langsung, menjadikan bahasa yang tertulis yang sebenarnya standar
menjadi multitafsir, dan menjadikan pembacanya mengalami
ketersinggungan bahasa.
Selayaknya dalam melaksanakan komunikasi online, karena
kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menggali informasi
tentang keadaan seseorang sesuai kondisi sebenarnya. Maka
semestinya penting untuk selalu berbaik sangka, mengendalikan
diri agar tidak mudah terpancing emosi, yang pada ujungnya
menyuburkan amarah di hati kita. Seperti sabda Buddha yang
terangkum dalam Dhammapada sebagai berikut:
Barangsiapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah
memuncak
seperti menahan kereta yang sedang melaju,
ia patut disebut sais sejati.
Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka.
(Dhammapada:222)
Niat baik dari pemanfaatan kemajuan tehnologi komunikasi
selayaknya juga disambut dengan kesiapan diri kita untuk selalu
mengedepankan kebaikan, karena seyogyanya ruang-ruang
perjumpaan langsung yang tergantikan dengan sistem online
tersebut harus dimaknai sebagai kesempatan emas menjaga
persahabatan dan hubungan baik dengan orang lain. Berhatihati dan bijak dalam memanfaatkan tehnologi komunikasi adalah
prasarat utama agar perkembangan tehnologi yang tak terbendung
yang ada didepan kita membawa manfaat yang sebesar-besarnya
untuk kebaikan dan kerukunan.
Perlu diingat bahwa dampak dari kemarahan hanya akan
menjerumuskan kita kepada kondisi yang negatif dan membuahkan
penyesalan, maka selayaknya kita menjaga emosi kita sebaikbaiknya agar kondisi batin kita senantiasa berada pada kondisi yang
tenang dan damai. Lebih baik mengalah untuk tetap mempertahankan
persatuan dan kesatuan, dibandingkan mengedepankan ego pribadi
namun justru banyak mengorbankan persahabatan.
Mari semakin bijak memahami segala sesuatu yang ada
didepan kita dengan hati yang diliputi welas asih, agar tetap menjadi
manusia yang memiliki banyak nilai kebaikan.(siswanta)
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Bimas KONGHUCHU

Belajar menjadi manusia dan
memanusiakan manusia
Oleh: Js. Andi Gunawan, ST.

M

elihat Indonesia sekarang ini terasa waspada selalu dalam
diri, Indonesia yang bhineka tunggal ika serasa menjadi
beban karena diluar sana banyak hal yang ingin memecah
- belah persatuan bangsa Indonesia.
Kalau kita menilik jaman perjuangan dulu, kita berhasil melawan
penjajah dari berbagai negara, bahkan politik pemecah belah yang
beratus tahun di tanamkan dapat didobrak karena satu faktor yaitu
Persatuan. Persatuan inilah kunci kekuatan bangsa Indonesia yang
membuat banyak bangsa diluar sana takut. Keberagaman dan
perbedaan agama yang terlalu cantik dan menarik untuk di goreng
dalam tanda kutip demi faktor kepentingan golongan dan kekuasaan
adalah salah satu jalan yang sekarang semakin meluas dijalankan
untuk menggoyahkan persatuan bangsa Indonesia, maka kiranya
meluruskan perbedaan SARA bukanlah faktor untuk memecah
belah, melainkan faktor yang memperkuat bangsa Indonesia adalah
salah satu cara untuk kembali mendapatkan Indonesia yang dulu
kita rindukan.
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Manusia pada dasarnya adalah makluk sosial yang
membutuhkan manusia lain dalam kehidupan, tetapi yang menjadi
masalah ketika kita hanya dapat tergantung dalam satu golongan
kepentingan, dan SARA. Kebersamaan ini akan menjadi gampang
sekali di provokasi apabila tidak dilandasi dari nilai kemanusiaan
yang tinggi
Maka dalam prespsi agama Khonghucu kami menyimpulkan
bahwa sebagai manusia layaknya kita “ belajar menjadi manusia
dan memanusiakan manusia “ .
Belajar menjadi manusia adalah tuntutan kita sebagai manusia.
Bagaimana kita sebagai manusia mengikuti hukumNya dan menjauhi
laranganNya. Dan selaras dengan alam dimana kita tinggal. Intinya
adalah hubungan yang lebih vertikal kepada Tian dan alam sekitar.
Hubungan vertikal adalah hubungan yang lebih internal antara
kita dengan penciptaNya, maka akan menjadi masalah ketika
hubungan ini dipaksakan kepada sesama manusia, setiap manusia

berhak berfanatik kedalam hatinya masing – masing untuk yakin
dan percaya pada ajaran Agama apa yang diyakininya, tetapi jika
hal ini keluar ke hubungan antar manusia akan menjadi masalah
dan terjadi gesekan, apa yang tidak dibolehkan oleh ajaran agama
ini akan menjadi masalah jika dipaksakan untuk umat agama
lain. Kedewasaan spiritual dalam menjalani hubungan antar umat
beragama inilah yang kadang masih “ cetek “ ( dangkal ) , keegoan
manusia dan sifat fanatik akan agama yang harusnya dikonsumsi
oleh pribadi, disama ratakan untuk semua orang. Akhirnya konflik
keagamaan akan terjadi dengan kedangkalan akan hubungan antar
umat beragama. Hal yang sederhana, bagi sebagian orang ayam
goreng adalah makanan yang enak, tetapi tidak semua orang suka
ayam goreng itu baru yang berhubungan dengan indera apalagi
yang berhubungan dengan keyakinan, apalagi yang berhubungan
dengan doktrin, cukuplah di konsumsi dan dijalankan oleh pribadi
yang mau menjalaninya. Seperti kata sang Budiman “ Kalau
berlainan jalan suci, tidak usah saling berdebat “ ( Lun Yi : XV : 40 ).
Jadi hormati saja perbedaan dalam menempuh jalan suci masing –
masing agama dengan tetap hidup damai dan selaras di dalamnya.
Berhubungan dengan antar manusia yang berbeda SARA perlu
menjunjung nilai yang dapat diterima oleh semua manusia, menurut
pandangan kami nilai kemanusiaan adalah satu nilai yang dapat
mempersatukan manusia yang sebenarnya.
Dengan konsep memanusiakan manusia dalam pengejawantahan
ayat Lun Yu Jilid XV : 24. Cu-Khong bertanya, “ Adakah suatu kata
yang boleh menjadi pedoman sepanjang hidup “. Nabi bersabda, “
Itulah Tepa Sarira! Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah
diberikan kepada orang lain “
Tepa Sarira, dengan memperlakukan orang lain seperti kita
memperlakukan diri sendiri itulah kurang lebihnya nilai kemanusiaan.
Kalau sebagai sesama manusia kita menyadari perbedaan

sesama manusia, dengan tidak meninggalkan apa yang sudah kita
yakini kedalam. Itulah kemanusiaan yang tanpa kepura – puraan,
dewasa ini juga banyak orang berbuat kemanusiaan hanya untuk
pencitraan demi memperoleh dukungan untuk tujuan tertentu, nilai
kemanusiaa adalah nilai ketulusan.
Ketika kita memperlakukan sesama manusia berdasarkan
ketulusan dari hati, tidak melihat background SARA nya maka benih
– benih persatuan dapat terpelihara diantara sesama yang berbeda.
Ketika kita melihat orang yang jatuh butuh akan pertolongan,
nurani kita sebagai manusia akan tulus menanggapi dan timbul
benih – benih cinta kasih secara otomatis tanpa melihat apa suku
dan agamanya. Itulah nilai kemanusiaan yang diberikan kita kepada
Sang Pencipta, tetapi ketika naluri mulai bekerja maka orang
akan mulai bertanya, kenapa harus menolong ? apa untungnya
menolong? dll.
Ketika manusia dapat mengembangkan benih – benih kebajikan
yang menyentuh nilai – nilai kemanusiaan maka, memanusiakan
manusia bukanlah sekedar slogan hubungan horisontal kepada
sesama manusia melainkan dapat menjadi pola pikir dalam menjalin
persatuan tanpa melihat apapun background kita.
Belajar menjadi manusia dan memanusiakan kiranya adalah
satu keseimbangan hubungan vertikal dan horisontal, hubungan
pasif dan aktif. Dengan belajar menjadi manusis kita terus membina
diri keras kedalam, dan dengan memanusiakan manusia, maka
kita akan dengan lunak keluar supaya terjadinya keharmonisan
hubungan antar manusi baik yang sama atau beda agamanya,
sukunya dll.
Semoga dengan memanusiakan manusia, minimal kita telah
memuliakan Sang Maha Pencipta karena telah memuliakan
ciptaanNya.
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Dinamika DAERAH

Selamatkan Bendera
Merah Putih, Seorang
Pembina Pramuka Panjat
Tiang Bendera

B

anyumas - Tidak seberuntung Joni
yang mendadak mendunia dan
banjir hadiah lantaran memanjat
tiang bendera atau seheroik Sukamrat
Hakim, guru dari Makasar yang mendadak
tenar. Aksi guru di SMK-IT Ma’arif NU 1
Karanglewas ini juga patut diapresiasi.
Bertepatan dengan hari pramuka ke 58,
ratusan anggota pramuka penegak di SMKIT Ma’arif NU 1 Karanglewas mengikuti
upacara bendera di halaman madrasah,
Rabu (14/8).
Awalnya upacara berjalan begitu Hidmat,
para anggota berbaris dengan rapihnya
saat pemimpin upacara memberikan abaaba siap. Namun saat pengibaran bendera
merah putih, peserta upacara mendadak
riuh. Bendera Indonesia tetiba tersendat di
tengah tiang bendera dan tidak bisa sampai
pucuk.
Tidak lama berselang, Kak Burhanudin,
pembina Pramuka di SMK-IT Ma’arif NU
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1 Karanglewas beranjak memanjat tiang
bendera tersebut.
Menurut
kesaksian
salah
satu
peserta upacara, Ratih Respati bendera
tersebut tidak bisa naik lantaran ada yang
nyangkut. Dan akhirnya Kak Burhanudin
memberanikan diri memanjat tiang bendera
tersebut.
“Sewaktu
upacara
peringatan
hari pramuka di SMK-IT Ma’arif NU 1
Karanglewas, tetiba bendera tersebut
tidak bisa naik, lantaran ada yang
menyangkut. Namun tetiba Kak Burhanudin
memberanikan diri memanjat tiang tersebut,
dan akhirnya upacara kembali berjalan,”
kata pembina Pramuka di madrasah
tersebut.
Berkat aksinya, pengibaran bendera
merah putih saat upacara peringatan hari
pramuka kembali berlanjut. Ratusan peserta
lantas bersuka cita usai upacara.
Fajar Pujianto

Dinamika DAERAH

Metode EGP dalam Pembelajaran
Menulis Teks Fantasi
Oleh: Anisah,S.Pd.,M.S.I.

M

enulia Teks Fantasi merupakan materi baru dalam kurikulum
Bahasa Indonesia 2013. Sebelum kurikulum 2013, materi
ini belum ada. Materi Teks Fantasi sudah tidak asing bagi
siswa SMP. Setiap hari, mereka menyaksikan hal-hal yang bersifat
fantasi dalam film anak-anak di televisi. Namun, mereka masih saja
kesulitan jika disuruh menulis teks fantasi karena kesulitan mencari
dan menemukan ide yang akan mereka tulis.
Dalam tayangan televisi, ada cerita bertema supranatural
yang digemari siswa. Ada juga tayangan film kartun yang sangat
fantastis. Hal itu dapat membantu siswa dalam menemukan
ide tetapi sangat kecil. Karena hal yang demikian, guru harus
menemukan metode yang tepat untuk siswa, mengingat pentingnya
materi menulis Teks Fantasi yang harus dikuasai oleh siswa SMP.
Guru di MTsN 1 Magelang menggunakan metode Emosional, Gerak
Cepat, Perevisian {EGP, Puji Wasiyem:2019} dalam pembelajaran
menulis teks fantasi. Metode tersebut dilaksanakan sebagai berikut.
Pertama, guru menyampaikan langkah-langkah menulis teks
fantasi, yang meliputi menentukan tema, tujuan, mengumpulkan
bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka
menjadi sebuah karangan. Kedua, guru bercerita tentang
pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hal-hal fantastis. Cerita
tersebut sangat disukai oleh siswa.Dengan cerita tersebut, siswa
mulai tergerak emosionalnya dengan menyampaikan pengalaman
mereka melihat sesuatu yang bersifat supranatural. Ketiga, guru
menggali ide siswa dengan cerita-cerita yang sudah disaksikan dan

dialami siswa. Kisah yang menarik, menyenangkan, bahkan yang
menyakitkan bagi siswa. Lalu, siswa ditanya tentang keajaibankeajaiban yang dialami tokoh cerita maupun yang dialami siswa.
Keempat, siswa menulis tema dan subtema berdasarkan
pengalaman siswa dengan segera dan cepat supaya ide mereka
tidak hilang. Ini merupatan pelaksanaan metode yang kedua, yaitu
bekerja dengan Gerak Cepat. Kelima, siswa mengembangkan
cerita dalam bentuk kalimat-kalimat, dengan urutan sesuai dengan
struktur teks fantasi, yaitu, orientasi atau perkenalan, yang berisi
pengenalan tokoh dan latar cerita. Berikutnya tahap komplikasi,
yang berisi pertikaian atau pertentangan yang dialami tokoh
cerita. Dan yang terakhir mereka menulis tahap resolusi, yang
berisi penyelesaian cerita itu. Keenam, siswa melakukan tahap
Perevisian, yaitu mengoreksi tulisan yang sudah dibuat dari segi
ejaan, pilihan kata, dan strukturnya. Ini merupakan tahap ketiga dari
meptode EGP yang dilaksanakan.
Dengan menggunakan metode Emosional, Gerak Cepat, dan
Perevisian {EGP}, pembelajaran menulis Teks Fantasi di MTsN 1
Magelang berlangsung dengan menyenangkan. Para siswa antusias
membuat cerita yang fantastis yang pernah dialami olehnya, maupun
dialami teman-temannya. Mereka juga dapat mengembangkan
cerita fantasi dari televisi yang sudah pernah mereka saksikan.
Hasilnya pun menjadi lebih baik daripada menggunakan metode
yang konvensional.
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Dinamika DAERAH

MATSAMA,

Wahana Pendidikan
Disiplin tanpa Bullying

P

urbalingga – Beberapa waktu yang lalu Masa Orientasi Siswa
(MOS) di berbagai sekolah dan madrasah dalam praktiknya
masih mengandung unsur perploncoan dan mengedepankan
senioritas sehingga bullying bahkan tindak kekerasan kerap terjadi
kepada para peserta didik baru sebagai seorang junior. Saat ini
di dunia pendidikan madrasah pada khususnya orientasi tersebut
mulai berubah. Berbagai inovasi mulai dimunculkan baik di tingkat
pradasar (raudlatul athfal), tingkat dasar (ibtidaiyah) hingga tingkat
atas (aliyah).

ikan dan menerbangkan burung pipit ke alam bebas sebagai wujud
cinta alam dan kasih sayang kepada sesama makhluk.

Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (Matsama) sesuai Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.18 Tahun 2016 tentang
Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang senada
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 361
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
memiliki beberapa tujuan positif.

Berbagai permainan pun dimunculkan. Bukan sekedar untuk
menggembirakan anak, tetapi juga memberikan pendidikan
karakter seperti kerjasama, kekompakan, ketelitian, kehatihatian dan kewaspadaan melalui cara-cara yang humanis dan
menggembirakan.

Pertama, mengenali potensi diri peserta didik baru. Kedua,
membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan
sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum,
dan sarana prasarana sekolah. Ketiga, menumbuhkan motivasi,
semangat, dan cara belajar efektif. Keempat, mengembangkan
interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya. Kelima,
menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian,
sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan
persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan
peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat
gotong royong.
Seperti yang diterapkan di beberapa madrasah di Purbalingga,
Masa Ta’aruf Siswa Madrasah tak lagi menyeramkan. Peserta didik
baru terlihat bersemangat mengikuti berbagai kegiatan yang digelar
dari awal hingga akhir. Tidak terlihat wajah anak ketakutan meski
diterpa terik matahari di lapangan saat mengikuti pelatihan barisberbaris.
MTs Negeri 1 Purbalingga menyisipkan pendidikan karakter
berjiwa sosial dalam rangkaian Masa Ta’aruf Siswa Madrasah yang
digelar beberapa waktu lalu. Para siswa dilatih ikhlas mengumpulkan
bantuan berupa makanan pokok dan membagi-bagikannya kepada
para kaum dhuafa di lingkungan sekitar madrasah. Demikian
halnya dengan MAN Purbalingga yang membagi-bagikan 100 paket
bingkisan berisi bahan makanan pokok kepada para tukang becak
dan warga kurang mampu saat mengelar Karnaval Humanis.
Pada jenjang Ibtidaiyah beberapa madrasah juga memunculkan
berbagai inovasi. MIM Penaruban mengajak peserta didik barunya
untuk menggantungkan cita-citanya di pohon cita-cita, menangkap
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MIM Panican tahun ini membagi-bagikan Buku Iqro kepada
para peserta Matsama, setelah pada tahun sebelumnya menghibur
peserta didik barunya dengan menghadirkan dua orang badut.
Sedangkan di MI Ma’arif NU Penolih peserta didik baru diajak
mendengarkan cerita dari buku yang dibacakan orang tua (ibu)
mereka di perpustakaan madrasah dalam kegiatan literasi.

Pembina OSIS MTs Negeri 1 Purbalingga, Abas Rosadi
menjelaskan, nuansa Matsama di madrasahnya jauh dari kesan
perpeloncoan. Sesuai tema yang diangkat yaitu: Beredukasi,
Berkreasi dan Berempati peserta didik baru diajak bekerjasama dan
bergembira dalam berbagai kegiatan.
“Permainan yang kami gelar di antaranya menjinakkan bom dan
permainan tepuk Matsama serta game lain di sela-sela materi yang
disajikan. Selain itu juga yel-yel Matsama, lomba baris-berbaris,
lomba yel-yel antar kelas, lomba makan pisang, lomba kreasi
perlengkapan Matsama berupa topi dan co-card,” jelasnya.
Kepala MTs Negeri 1 Purbalingga, Mundirin berpendapat
Matsama merupakan upaya pengenalan lingkungan madrasah
kepada peserta didik baru. Di dalamnya pengelola madrasah dapat
menyampaikan visi dan misi serta memahamkan semua hal terkait
madrasah termasuk kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan
prestasi madrasah.
“Dalam Matsama peserta didik baru didorong untuk bersikap
proaktif dan kreatif dalam pembelajaran. Kita juga berupaya untuk
memotivasi dan memberi pencerahan tentang makna persahabatan
dan persaudaraan agar tumbuh perasaan aman dan nyaman. Selain
itu juga agar tercipta rasa persaudaraan dan saling menghargai,”
ungkapnya.
Menurutnya Matsama secara materi tidak jauh berbeda dengan
kegiatan MPLS di sekolah lain pada umumnya. Akan tetapi pihak
madrasah memberikan tambahan muatan khas berupa materi
keagamaan, pembiasaan seperti lantunan asmaul husna, tadarus
Alquran di awal pembelajaran dan pelaksanaan sholat Dhuhur
berjamaah.
sar

Artikel

Sang Kiai Teladan
-- In Memoriam KH. Maimun Zubair -Oleh: Jamal Ma’mur Asmani

Foto: Istimewa

W

afatnya ulama besar, KH. Maimun Zubair membaca duka
mendalam bagi bangsa Indonesia. Figur KH. Maimun
Zubair benar-benar dicintai bangsa Indonesia sehingga
mereka dengan tulus ikhlas mendoakan al-Marhum al-Maghfurlah
agar diberikan ampunan dan kasih sayang Allah di alam kuburnya
sampai hari kiamat. KH. Maimun Zubair memang layak disebut kiai
teladan. Ada beberapa aspek yang diteladani.

Allah yang lain. Meskipun Kiai Maimun Zubair sibuk dengan jadual
padat mengisi acara pengajian di masyarakat dan menghadiri acaraacara penting kenegaraan, beliau tidak melupakan tanggungjawab
utamanya dalam mendidik dan mengajar santri. Meskipun badan
capek lepas bepergian dan mengisi acara, beliau tetap mengajar
para santri selama berjam-jam tentang kandungan al-Qur’an, hadis,
dan pemikiran para ulama salafus shalih.

Pertama, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang tidak
bosan mendidik dan mengajari para santri, para kader penerus
perjuangan bangsa. Mendidik santri dengan akhlak dan perilaku
sebagai bukti nyata kepada para santri. Mendidik tentang pentingnya
membersihkan hati dari segala penyakit, terus mendekatkan diri
kepada Allah, dan berjuang sampai akhir hayat. Mengajar santri
berbagai ilmu Allah, mulai tafsir, hadis, fiqh, akhlak, tasawuf, nahwu,
sharaf, dan sejarah perjuangan Nabi, para sahabat, dan para kekasih

Kedua, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang mampu
memadukan aspek keislaman dan kebangsaan. Beliau adalah ulama
yang mempopulerkan singkatan PBNU dengan Pancasila, Binneka
Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UndangUndang Dasar 1945. Empat pilar berbangsa dan bernegara ini
diterima tanpa reserve oleh KH. Maimun Zubair dan disosialisasikan
di tengah masyarakat secara massif sehingga diterima dengan
baik. Otoritas keilmuan, moral, dan pengaruh besarnya membuat
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singkatan PBNU ini begitu populer dan diterima secara taken for
granted oleh masyarakat muslim dan bangsa Indonesia secara
keseluruhan.
Ketiga, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang gigih
menjaga persatuan dan perdamaian nasional. Beliau bergaul
lintas sektoral. Meskipun beliau adalah aktivis partai tertentu,
tapi eksistensinya diterima oleh kalangan nasionalis. Beliau akrab
dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo,
Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, dan lain-lain. Hampir semua
elit politik bangsa ini sowan KH. Maimun Zubair karena beliau
menjadi pusat keulamaan yang menjadi rujukan para kiai, santri,
dan umumnya umat Islam.
Keempat, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang
sangat menghargai budaya nusantara. Di berbagai forum, KH.
Maimun Zubair mengapresiasi gagasan Islam Nusantara yang
mempromosikan kekayaan khazanah Islam lokal yang tidak ada di
tempat lain. Arab pegon atau memberikan makna dengan tulisan
miring dalam kitab sebagaimana tradisi santri adalah tradisi khas
para santri Nusantara yang tidak dijumpai di Negara manapun.
Tradisi ini membantu para santri memahami struktur kalimat dalam
bahasa arab dan kandungan maknanya.
Kelima, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang
mengedepankan kaderisasi. Banyak sekali kader-kader KH. Maimun
Zubair yang tumbuh sebagai tokoh agama dan masyarakat di
berbagai daerah. KH. Maimun tidak hanya mengajar dan mendidik
para santri. Beliau juga memfasilitasi masa depan para santri
dengan cara menikahkan para santri dengan keluarga yang senang
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dengan perjuangan agama sehingga santri berkembang ilmunya
dan akhirnya menjadi tokoh di masyarakat.
Keenam, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang dekat
dengan masyarakat. Pengajiannya di berbagai lapisan masyarakat
menyedot banyak perhatian. Gaya bicaranya yang khas dan penuh
makna membuat para pendengar terkagum dengan isinya yang
luas dan sarat makna. KH. Maimun Zubair seperti kitab berjalan
karena dalam ceramahnya berbagai ilmu keluar tanpa henti.
Khazanah pemikiran tafsir, hadis, fiqh, dan khususnya sejarah Islam
disampaikan dengan lugas dan mendalam.
Ketujuh, KH. Maimun Zubair adalah sosok ulama yang
tidak hanya berada di menara gading, tapi terjun ke lapangan
untuk melakukan perubahan dan pengembangan sesuai yang
dicita-citakan. Dalam konteks pendidikan, KH. Maimun Zubair
mengembangkan Pesantren Al-Anwar yang dirintisnya menjadi
Al-Anwar 2, 3, 4, dan 5 yang meliputi pendidikan dari paling kecil
sampai perguruan tinggi. Dalam konteks politik, KH. Maimun Zubair
mendorong putra-putranya terjun untuk melakukan pembumian
politik Islam yang rahmatan lil-alamin. Tampilnya KH. Taj Yasin
Maimun sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dan KH. Majid Kamil
Maimun sebagai Ketua DPRD Rembang adalah bukti kontribusi KH.
Maimun Zubair dalam melahirkan generasi yang punya perhatian
dan berjuang langsung untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
Tujuh teladan KH. Maimun Zubair di atas menjadi inspirasi
bangsa ini untuk terus mengenang dan meneruskan pemikiran dan
tindakan beliau sehingga bangsa ini terus bersatu dan damai dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta.

Artikel

BERHAJI ADALAH UNTUK BERSATU

Foto: Istimewa

Oleh: Muslikun

P

er tanggal 17 Agustus 2019, jamaah haji Indonesia haji secara
resmi mulai dipulangkan kembali ke tanah air. Berjuta rasanya
tiba lagi di kampung halaman setelah selama sekitar 40 hari
tinggal dan beribadah menjalankan rukun, wajib, dan sunnahnya
seragkaian ibadah haji di bumi Haramain. Pasti ada banyak
pengalaman lahir batin yang hanya masing-masing pelakunya yang
bisa merasai dan menikmatinya. Ibadah haji adalah sangat sesuatu
dengan sebegitu banyak warna fenomena.

Haji benar-benar menjelma menjadi simbol kesinambungan
umat ini dengan bapaknya para nabi dan rasul, Ibrahim a.s.,
karena manusia muslim yang telah berpasrah kepada-Nya seluruh
menghidupkan syiar-syiarnya dan berthawaf di ‘rumah’ yang
dibangunnya. Karena dasar persatuan kaum muslimin adalah tauhid
(aqidah islamiyah).

Dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji akan dapat
membangkitkan berbagai perasaan dan perilaku dalam jiwa
manusia. Membangkitkan rasa kasih terhadap kaum muslimin dan
sesamanya, membantu kepedihan manusia tanpa menyinggung
persoalan yang membuat beda, merasakan sikap generasi Islam
pertama yang pernah hidup di tempat suci dan pengurbanan
atas penindasan terhadap mereka karena pilihan aqidah yang
dipegangnya.

Haji merupakan manifestasi prinsip-prinsip Islam. Manifestasi
persaudaraan (ukhuwah islamiyah) di mana seorang manusia
merasakan secara nyata bahwa ia bersaudara dan bagian dari
persaudaraan muslim se-dunia. Manifestasi persamaan antar dan
antara berbagai suku dan bangsa. Sebagai manifestasi implementasi
QS Al-Hujurat 13 yang secara jelas memerintahkan kepada semua
manusia untuk saling mengenal ke seluruh dunia sebagai akibat dari
kondisional bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di dalam ibadah
haji terwujud perkenalan terbesar (ta’aruf akbar) antar bangsabangsa di dunia. Haji merupakan manisfestasi kesetiaan seluruh
kaum muslimin terhadap satu kesatuan iman.

Simbol Haji
Haji merupakan serangkaian dari simbol-simbol yang terbentuk
dari berbagai aktivitas ibadah. Berupa simbol penyerahan diri
manusia kepada Khalik-Nya, dengan telah melaksanakan perintah
Tuhan dan Rasul-Nya. Karena itu di dalam melaksanakan perintahNya ia tidak lagi memperdulikan nilai hikmah dan maknanya.
Aktivitas thawaf, wukuf, sa’i, tahalul, dan aktivitas-aktivitas haji
lainnya, merupakan simbol penyerahan tanpa reserve, para
manusia muslim kepada perintah Allah semata.

Manifestasi Haji

Madrasah Haji
Haji
merupakan
madrasah.
‘Kawah
cadradimuka’
penggemblengan yang mengantarkan manusia muslim ke status
keimanan yang lebih mulia. Dengan haji, ia berhasil belajar, berusaha
dengan sadar sambil komitmen bersabar. Sebab perjuangan (jihad)
yang paling utama adalah mampunberhaji yang mabrur. Dengan
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haji hidup akan terus menerus dalam suasana atmofer ibadah.
Berperilaku ramah dan kasih sayang kepada sesama mukmin dan
sesamanya. Mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Memahami
arti hiruk-pikuk dunia yang keras dan penuh tipu daya. Memahami
hakikat menghamba (‘ubudiyah) hanya kepada-Nya. Berderma
(infaq) di jalan pengabdian-Nya tanpa mengharapkan imbal jasa.
Mengagungkan sesuatu yang diagungkan Tuhan dan merendahkan
sesuatu yang yang direndahkan Tuhan. Serta berhasil memahami
cara memperlakukan musuh terhadap orang-orang yang memusuhi
Tuhan dan mendukung orang yang mendapat dukungan Allah..
Makna Perjalanan Haji
Di dalam setiap aktivitas ibadah haji terkandung berbagai
pelajaran dan makna. Jika manusia bersedia menyadari, dengan
haji akan melahirkan gagasan-gagasan ketuhanan (rabbani),
peningkatan akhlak Islami dan semangat keteladanan yang mulia
mengikuti Rasulullah Saw. Arafah sebagai tempat berkumpulnya
manusia sebelum melaksanakan thawaf. Semua orang yang
berniat haji berkumpul di padang Arafah. Secara serentak dan
bersamaan, mereka memulai keberangkatan untuk mengagungkan
Allah di Ka’bah. Kemudian menuju Muzdalifah dalam keadaan telah
kembali (taubah) dan berserah diri, mereka menuju Ka’bah dalam
jiwa-jiwa yang bersih. Dari Muzdalifah mereka berangkat menuju
Mina untuk melontar jumrah sebelum thawaf, sebagai pernyataan
bahwa musuh Tuhan adalah musuh mereka. Kemudian memotong
hewan qurban sebagai tanda syukur kepada Allah atas karuniaNya dalam menghalalkan binatang ternak kepada mereka. Lalu
mencukur rambut sebagai persiapan thawaf dengan jiwa bersih,
pakaian suci, dan penampilan bagus. Setelah itu mereka menuju
Makkah dan berthawaf di sekeliling Ka’bah sambil mengagungkanNya karena Allah telah mengagungkannya. Kemudian sa’i antara
Shafa dan Marwah sebagaimana pernah dilakukan ibu mereka,
Hajar yang salihah pada hari permulaan Baitullah dibangun. Keluar
dari perjalanan ini manusia seakan seperti baru dilahirkan kembali.
Seterusnya mereka kembali lagi ke Mina untuk melontar jumrah
sebagai pernyataan permusuhan total terhadap setan untuk selamalamanya.
Kenangan Haji
Haji menghidupkan kenangan atmosfer ketuhanan yang abadi
yang pernah dikenal manusia. Kenangan sebuah keluarga yang tidak
pernah memperdulikan apapun di dalam menjalankan perintahNya. Kenangan seorang pemuda yang ikhlas menyerahkan dirinya
menjadi untuk-Nya. Kenangan seorang ibu yang taat kepada-Nya
dan suaminya dengan sepenuhnya yakin akan perlindungan-Nya.
Kenangan orang-orang yang sepenuhnya tawakal kepada-Nya,
dan kenangan terhadap terbebasnya orang-orang yang tertindas.
Bila mereka telah kembali ke rumah di tanah airnya dengan rasa
kesyukuran, semuanya aktivitas ibadah haji akan terkenang.
Neraca dan Media Haji
Haji merupakan neraca yang dengannya dapat diketahui orangorang yang memperhatikan persoalan kaumnya, kondisi dan
keadaan bangsanya. Yang memperhatikan kekuatan, kebaikan,
kelemahan, kebodohan, kehinaan, kemiskinan, kemuliaan, atau
kekayannya. Orang-orang yang memperhatikan semua itu akan
tampak jelas dan itu adalah hanya dengan ibadah haji. Selain itu haji
merupakan media utama untuk menghancurkan virus-virus negatif
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yang tersebar ke tengah-tengah masyarakat. Virus penjajahan atas
perpecahan ke sesama, perebutan harta atas kepentingan, kemaruk
jabatan, gila kekuasaan, dan kejahatan kesesatan lainnya atas nama
kemanusiaan. Dengan berhaji akbar, semua virus-virus tersebut
dapat dikendalikan.
Cita-cita Haji
Haji terbukti telah membawa kembali kaum muslimin kepada
markas Islam yang pertama, yaitu agamanya Ibrahim a.s. dan
Muhammad Saw. Perjalanan kembali ini akan memperkuat ikatan
seorang muslim kepada pusat keamanan dan kenyamanan Islam.
Ia menjadikan hidupnya sebagai negeri spiritual, kiblat, orientasi
jasad, titik tolak semangat dan cita-cita kebaikan. Sekembalinya
dari Haramain, sebagian besar rukun kehidupan muslim perlahan
berubah dan berbenah, serta berganti. Kalau kemarin keterikatannya
dengan nilai-nilai Islam hanya sekedar debat-pendapat (theories),
namun kini telah menjadi manfaat yang dapat dirasakan dan
diamalkan.
Haji merupakan salah satu jalan kemerdekaan dari segala
penjajahan nafsu syaithaniyah, menuju kebersamaan Ar-Rahman,
Dzat Yang Maha Kasih. Manusia muslim yang melontar jumrah
sebelum thawaf di Ka’bah, thawaf dan kembali melontar jumrah
adalah muslim yang jelas-jelas mengingkari thagut (setan) dan
hanya beriman kepada Allah serta merta ikatan persatuannya
akan sangat kuat dan teguh. Tidak ragu lagi jika para ulama nyata
menggunakan haji dan mendudukkannya secara proporsional, ia
semestinya dapat menyelesaikan berbagai persoalan perpecahan
umat dan bangsa. Tidak untuk berseteru. Berhaji adalah untuk
bersatu.

Opini

Doktrin Politik Al-Qur’an
Oleh: Jamal Ma’mur Asmani

D

oktrin politik dalam al-Qur’an adalah panduan bagi umat
dalam menjalankan politiknya yang mampu membawa
kedamaian, kemajuan, kesejukan, kemajuan
dan kesejahteraan masyarakat lintas sektoral.
Hal ini menjadi urgens mengingat hari-hari ini,
rakyat Indonesia banyak terprovokasi dengan
terminologi people power yang identik dengan
kegiatan makar terhadap pemerintah yang sah.
Di antara doktrin politik al-Qur’an adalah: Pertama,
seorang pemimpin harus menjalankan amanat yang
diberikan kepadanya dengan sungguh-sunggguh sesuai
tujuan amanat. Orang yang tidak menjalankan amanah
dengan baik termasuk orang munafik dan dianggap agamanya
tidak berpengaruh terhadap karakternya. Amanat politik di Indonesia
adalah menjadikan Indonesia sebagai Negara maju yang membawa
kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemimpin harus hadir di tengahtengah rakyat, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan.
Sebagaimana adagium agama, pemimpin adalah pelindung bagi
mereka yang tidak punya pelindung. Sebagai pelindung, pemimpin
harus mampu memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan
primer yang meliputi makan, minum, tempat tinggal, pakean,
kesehatan, dan pendidikan anak.
Pertama, pemimpin harus berlaku adil, tidak boleh diskriminatif.
Adil adalah memberikan hak kepada semua orang sesuai dengan
konstitusinya (i’thau kulli dzi haqqin haqqahu). Adil juga bermakna
posisi yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada yang dibedabedakan. Dengan dua pengertian ini, maka adil mencakup keadilan
hukum dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Tidak boleh ada hak istimewa bagi kalangan elit, sementara rakyat
kecil hidup penuh keterbatasan dan tidak punya akses terhadap
program Negara.
Kedua, rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang telah
memberikan mandatnya kepada pemimpin harus patuh kepada
pemimpin sepanjang tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Bahkan,
dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, jika pemimpin
memerintahkan hal-hal yang dilarang tetap dipatuhi secara lahir
saja dengan tujuan supaya tidak terjadi instabilitas politik yang
membahayakan Negara. Rakyat diperbolehkan menyampaikan
gagasan dan menyampaikan kritik kepada pemimpin, namun
dengan jalan yang positif konstruktif, tidak menimbulkan keonaran
dan polarisasi sosial yang kontraproduktif bagi pembangunan
bangsa.
Ketiga, jika ada konflik, maka selesaikan sesuai aturan yang ada
dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi. Dalam bahasa sekarang, jika ada
konflik, maka selesaikan sesuai mekanisme yang dijamin konstitusi.
Konstitusi inilah kesepakatan bangsa Indonesia yang menjamin
empat pilar bangsa tetak tegak di negeri ini, yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Binneka Tunggal Ika, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagian ulama Indonesia
menyatakan bahwa empat pilar bangsa tersebut adalah harga mati
karena merupakan manifestasi kemaslahatan substansial bagi
bangsa Indonesia yang pluralistik.

Keempat, musyawarah. Bagi Nabi Muhammad, musyawarah
adalah kewajiban individual. Artinya, dalam mengambil keputusan,
Nabi harus melakukan musyawarah dengan para sahabat.
Musyawarah adalah bukti adanya kesetaraan dan partisipasi
aktif seluruh elemen bangsa. Dalam musyawarah, yang
dibutuhkan adalah ide-ide segar yang disampaikan secara bebas
dan tanggungjawab. Namun, jika sudah menjadi kesepakatan
bersama, maka semua anggota harus memegang komitmen
terhadap kesepakatan tersebut sebagai bentuk kebersamaan dan
kekompakan. Dalam musyawarah, Nabi tidak mendominasi. Nabi
membuka ide-ide transformatif dan mengambil keputusan terbaik
sesuai masukan para sahabat. Hal ini dilakukan Nabi dalam
menentukan strategi perang melawan musuh. Dialektika kritis
berjalan pada masa Nabi sehingga para sahabat nyaman bersama
Nabi. Kewajiban Nabi bermusyawarah ini menjadi inspirasi bagi
pemimpin supaya menghindari perilaku otoriter dan diktator.
Pemimpin harus sosok aspiratif dan akomodatif terhadap ide-ide
seluruh rakyatnya dan mengambil keputusan terbaik dan bijaksana
demi masa depan bangsa.
Kelima doktrin politik al-Qur’an ini ada dalam dua surat. Pertama,
dalam QS. An-Nisa’ 58-59: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Hai orang-orang yang
beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul
(sunnahnya). Kedua, dalam QS. Ali Imran 159: Maka disebabkan
rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu.
Semoga lima doktrin politik al-Qur’an ini membimbing perilaku
politisi di negeri ini menjadi sosok negarawan yang selalu berpikir
dan bertindak demi kepentingan bangsa dalam jangka panjang,
tidak hanya kepentingan pribadi dan golongan.
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Prestasi

MIN 4 Sukoharjo Mendapat Juara 1,
Meraih Juara Umum dan
Membawa pulang 7 Thropy

S

ukoharjo - Sebagai upaya untuk menumbuhkan dan menanamkan karakter serta kreatifitas anak, dalam satu hari
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Sukoharjo mengikuti 2
event lomba sekaligus. Tepatnya pada hari Minggu (29/9/2019)
yaitu Lomba Bina Tangkas Penggalang (LBTG) VII se-Eks Karesidenan Surakarta yang dilaksanakan di IAIN Surakarta dan Elementary
Marching Band Competition 2019 Konser dan Display SD se –Eks
Karesidenan Surakarta yang digelar di Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta dan berhasil memboyong piala pada dua gelaran kejuaraan tersebut.
Kepala MIN 4 Sukoharjo, Karseno Handoyo menuturkan keikutsertaan siswa-siswi madrasah dalam dua perlombaan itu merupakan salah satu program madrasah sebagai upaya pengembangan diri siswa sekaligus untuk menumbuhkan dan menanamkan
karakter anak dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian,
kerjasama, komunikasi dan kreatifitas.
Kegiatan Kepramukaan dan Drumband lanjut Karseno, adalah
pelajaran dasar dalam pembentukan karakter anak. Kedisiplinan
yang dilatih sejak dini nantinya akan diterapkan dibidang apapun kelak ketika ia sudah dewasa. ”Saat anak mengikuti kegiatan
pramuka dan Drumband pelajaran yang paling dasar adalah pembentukan karakter anak . Anak yang dilatih disiplin sejak kecil akan
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terbiasa berdisiplin sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik
yang terbawa hingga ia dewasa di segala bidang “ kata Karseno.
Masih menurut Karseno, pada dasarnya kegiatan Pramuka
adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan di madrashnya setiap jumat sore dan merupakan kegiatan wajib yang diikuti siswa siswi
mulai dari kelas empat dan lima madrasah, begitu juga dengan
drumband yang juga merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap sore hari kamis dan jumat. Khusus untuk menghadapi perlombaan pramuka dan drumband tersebut setiap sore para siswa
dilatih secara intensif oleh pelatih dan pembina dari luar madrasah
dengan didampingi guru-guru MIN 4 Sukoharjo yang ditunjuk.
“Alhamdulillah dengan kerja keras dan latihan, MIN 4 Sukoharjo mampu membawa pulang thropy sebagai juara umum devisi
unjuk gelar Elementary Marching Band Competition 2019 se-Eks
Karesidenan Surakarta, dan juga menjadi Juara I Pionering putra
pada Lomba Bina Tangkas Penggalang (LBTG) se-Eks Karesidenan
Surakarta ” ungkap Karseno bangga ”semoga ini memjadi motivasi bagi siswa siswa MIN 4 Sukoharjo untuk kejuaran pada event
yang lain tetap menjadi juara serta menjadikan MIN 4 Sukoharjo
ISTIMEWA yakni Inspiratif, Berprestasi, Beriman dan Bertaqwa ”
pungkasnya.
(djp-Am)

FKUB

Foto: Istimewa

Perbedaan Agama Menyatukan Indonesia

P

ersatuan menjadi kata kunci bagi bangsa Indonesia untuk
berdaulat, mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain
dalam pergaulan masyarakat internasional. Jauh sebelum
merdeka, tepatnya 17 tahun sebelum prokalamasi kemerdekaan
bangsa Indonesia sudah menyelesaikan pekerjaan rumah ( PR
) besar untuk menopang berdirinya sebuah negara bangsa.
Momentum Sumpah Pemuda (1928) menjadi puncak kesadaran
untuk ancang-ancang mendirikan sebuah negara bangsa.
Persiapan 17 tahun itu mencapai titik klimaks pada saat tahun
1945, berbarengan dengan akan berakhirnya Perang Dunia II
yang melibatkan Jepang sebagai pelanjut negara Belanda dalam
menjajah Indonesia, para tokoh pergerakan Indonesia bekerja
keras melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan
Indonesia melalui Badan Usha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) yang selanjutnya bermetamarfosis menjadi
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indionesia (PPKI). Latar belakang
anggotanya yang berjumlah sembilan orang itu mencerminkan
kebhinekaan . Dari sisi agama yang dipeluk, komposisinya delapan
orang beragama Islam dan seorang non muslim.

Ternyata bekal komitmen satu Indonesia dalam bertumpah
darah, berbangsa dan berbahasa yang dijalin dalam sebuah ikatan
kuat pada tahun 1928 itu dirasa belum cukup kuat untuk menopang
dan menjaga persatuan dan kesatuan. Ikatan itu nyaris pudar
pada saat detik-detik menjelang diproklamasikannya kemerdekaan
Indonesia.
Sila pertama yang mencerminkan religiusitas bangsa Indonesia
pada salah satu sila Pancasila di Piagam Jakarta saaat itu dirasakan
belum mampu memberikan jaminan hak-hak beragama bagi non
muslim terutama yang berada di kawasan timur wilayah Indonesia.
Kebuntuanpun membayangi proses persiapan proklamasi, voting
di tubuh PPKI nyaris menjadi solusi pilihan untuk dijadikan pintu
keluar problem itu.
Namun Bung Hatta sebagai salah satu anggota lembaga penting
ini membuka kran komunikasi untuk mencari solusi tepat dan
cepat namun tidak memudarkan kesepakatan agung 1928 itu dan
tidak mengurangi kehirnatan masing-masing pihak . Hasilnya PPKI
bersepakat mencoret tujuh kata dalam sila pertama Pancasila,
sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Bayang-bayang
anti
klimakspun
sirna, tak dapat dibayangkan apa yang
terjadi paska proklamasi , jika tidak ada
pencoretan tujuh kata itu. Sesaat setelah
deklarasi lahirnya negara bangsa Indonesia
akan disusul proklamasi kemerdekaan di
salah satu wilayah Indonesia yang wakilnya
dalam PPKI tidak terakomodir keinginannya
dalam menyusun dasar negara. Tentu
suasana kegaduhan dan konflik mengiringi
langkah-langkah awal perjalanan negara
yang baru saja merdeka, yakni Indonbesia.
Baru saja merdeka, sudah pecah. Ini
berbahaya sekali.
Sumber Pengikat
Proklamasi kemerdekaan yang disambut
dengan gegap gempita akan berubah
menjadi anti klimaks, ikatan keutuhan yang
disiapkan 17 tahun sebelumnya di arena
kongres pemuda akan pudar . Beruntung
di saat-saat kritis itu para pendiri negeri ini
mengambil keputusan yang cepat dan tepat,
problem berlatar belakang keagamaan
diselesaikan dengan cepat dan tepat
melalui sebuah kompromi yang tidak saling
menjatuhkan kehormatan masing-masing
yang ada di tubuh PPKI san kelompoknya
diluar, namun dalam suasana saling
menghormati dan menyayangi.
Fragmentasi di pentas sejarah menjelang
proklamasi itu menegaskan bahwa
bangsa Indonesia mampu menyelesaikan
problemnya, terutama problem politik
kenegaraan dengan caranya sendiri tanpa
campur tangan pihak luar. Bahkan lebih dari
itu, konflik berlatar belakang keagamaanpun
bisa diselesaikan secara elegan.
Problem sila pertama menjelang
prokalmasi itu bisa dibilang bagian dari
“konflik” agama yang kalau tidak dimenej
dengan baik akan menjadi pemicu lahirnya
konflik besar. Namun berkat kebesaran jiwa
dan semangat untuk selalu tetap bersamasama “sumber” ketidaksepakatan atau
“konflik” itu dapat diselesaikan dengan
baik, bahkan digeser menjadi sumber
energi dan kekuatan untuk bersatu.
Langkah ini semakin mengokohkan
eksistensi bangsa Indonesia yang berdiri di
atas keragaman. Perberaan tidak menjadi
pemicu untuk pecah, tetapi sebaliknya
menjadi pengikat untuk bersatu. Termasuk
perbedaan agama yang di berbagai belahan
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dunia menjadi pemicu konflik warganya
, di Indonesia justru sebaliknya menjadi
pengikat dan pemersatu untuk dapat hidup
bersama-sama dalam suasana perbedaan
dan saling menghormati.
Perbedaan yang ada bukan untuk
dipertentangkan, tetapai untuk diyakini
sebagai sunnatullah atau keniscayaan
sebagai sama-sama hamba Tuhan
yang
masing-masing
nanti
akan
mempertanggungjawabkan
pilihan
agamanya dihadapan Tuhannya masingmasing. Sikap mulia para pendiri negara ini
mengajarkan sikap tasamuh atau toleransi
yang sangat tinggi, secara alamiah sikaop
toleran ini diwarisi secara turun temurun
melalui keteladanan para tokoh panutan
agamanya masing-masing.
Tanpa keteladanan , sikap toleran dalam
beragama yang menjadi sumber inspirasi
keurukunan antar pemeluk agama dalam
satu agama maupun berlainan agama
hanya akan menjadi teks-teks bisa yang tak
berenergi, berhenti sebagai sebuah slogan,
simbul dan semboyan bisu saja, karena
zero dalam aktualisasinya.
Terbukanya kran keterbukaan dan
kebebasan yang lebih luas di era reformasi
memposisikan ajaran, pemahaman dan
pengamalan kerukunan antar umat Bergama
menjadi sesuatu yang sangat mahal dan
penting. Daya ikat dan rekatnya sangat
dibutuhkan ditengah berlangsungnya era
kebebasabn berkespresi yang seringkali
dalam aktualisasinya menggioyahkan
kerukunan antar umat Bergama melalui
berbagai kemasan isu politik, siosial,
budaya, ekonomi dan sebagainya yang
dikemas dalam bahasa0-bahasa agama.
Keteladanan
Kalau hal ini tidak termenej dengan baik
dapat mengancam suasana keurukunan
yang ada. Hadirnya Forum kerukunan Umat
Beragama ( FKUB ) yang menjadi wahana
dan sarana untuk berkomunikadi para tokoh
agama menjadi peredam atau setidaknya
penyejuk tensi masyarakat beragama
yang hampir sepanjang waktu dipanaspanasi terus oleh pihak-pihak yang ingin
menggoyahkan NKRI.
Sebagaimana yang terjadi belakangan
ini terutama disaat-saat menjelang pesta
demokrasi digelar, isu agama dikemas
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menjadi isu menarik, seksi, bersyahwat
tinggi untuk dijadikan pemicu mobilitas
massa bahkan dijadikan pemicu agar terjadi
benturan struktural bernuansa agama.
Disinilah para pegiat kerukunan antar umat
beragama diuji kemampuan, keteladanan
dan ketokohannya.
Rasanya miris memang, para pegiat
kerukunan umat beragama
terutama
yang terwadahi dalam
FKUB dan
hanya bermodalkan keteladanan dalam
membangun toleransi bersama-sama
dengan jamaahnya untuk membangun
bangsa
dihadapkan
dengan
rivalrival besar yang bermodalkan kapital,
pragmatisme tinggi dan materi yang tidak
kecil. Beruntung sekali umat beragama di
Indonesia sebagian besar masih memiliki
energi yang cukup untuk bertahan menjaga
kerukunan, sehingga isu-isu keagamaan
yang memicu goyahnya kerukunan secara
sistemik tertolak.
Pertanyaannya, sumber energi
keteladanan para tokoh agama dan
pegiat kerukunan beragama itu mampu
bertahan sampai kapan, diprediksi isu-isu
agama untuk membelah NKRI akan terus
berhembus kencang, tentu tidak ada tolok
ukur pasti. Yang jelas energy keteladanan
dalam meredam isu-isu agama harus
terus-menetrus dipelihara, forum-forum
yang menghambat komunikasi antar tokoh
agama dan oegiat kerujunan harus terus
menerus dibuka lebar-lebar.
Keteladanan para tokoh pendiri
NKRI dalam mensikapi perbedaan, terutama
perbedaan agama harus terus dipelihara
dan diwariskan dari generasi ke generasi,
bahwa perbedaan agama dan keyakinan
itu bisa dijadikan sumber pengikat untuk
bersatu bukan pemicu untuk berpisah.
Dunia internasional kagum mengapresiasi
hal ini, mereka ingin belajar dari Indonesia
bagaimana memenej perbedaan menjadi
sumber persatuan.
Anehnya ada sekelompok komuitas
di dalam negeri yang menafikkan realitas
ini dan menghembus-hembuskan mimpi
dengan menduplikadsi sistem yang ada
di luar, namun justru menjadi sumber
pemudar ukhuwah. Mari kita jaga kerukunan
antar umat beragama
Syamsul Huda

Lensa FOTO

Kepala Bidang Pendidikan Diniah dan Pondok
Pesantren, Nur Abadi, berfoto bersama
juara umum Porsadin ke 5 Tahun 2019, di
Kabupaten Demak.

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah Farhani,
serahkan hewan Qurban pada
Pimpinan wilayah Muhammadiyah
dan Pimpinan wilayah Nahdlatul
Ulama Jawa Tengah di halaman
Kanwil Kemenag Prov. Jateng.

Kakanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah, Farhani,
dan Rektor UNSIQ wonosobo KH.
Muchotob Hamzah tandatangani
Nota Kesepahaman MoU tentang
Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya manusia Bidang
Pendidikan Islam.

Kepala kantor wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah,
Farhani, sebagai petugas
Pembaca Do’a pada
Upacara Pengucapan
Sumpah Anggota DPRD
Prov. Jawa Tengah masa
Jabatan tahun 2019 –
2024.
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UPACARA PENYERAHAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK RAKYAT YANG DISERAHKAN OLEH PRESIDEN
RI JOKO wIDODO DI KAB. MAGELANG DIAKHIRI DENGAN PEMBACAAN DO’A OLEH KEPALA KANTOR wILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIJAwA TENGAH FARHANI

MENTERI AGAMA LUKMAN HAKIM SYAIFUDDIN MERESMIKAN PERPUSTAKAAN PENGINYONGAN DI IAIN
PURwOKERTO.

