Pembinaan

Drs. H. Farhani, S.H., M.M.
Perubahan dan semangat melakukan inovasi disemua
program dan kebijakan menjadi ciri mendasar yang
dilakukan oleh jajaran pimpinan di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, di tahun
2018 ini.

T

EVALUASI
2018
Menuju Kemenag
Provinsi Jateng
yang Lebih
Bermartabat

orehan prestasi pada event Nasional dan internasional juga
menjadi warna yang semakin menghiasi pernak pernik perjalanan
roda organisasi di Kanwil Kemenag Prov. Jateng, pada tahun
2018.
Semua keberhasilan sesungguhnya hasil kerjasama dan kerja
keras dari semua pihak, konsistensi, komitmen dan profesionalitas
serta inovasi menjadi dinamika yang terus dikedepankan dalam
mewujudkan torehan prestasi tadi.
Tahun 2018 bagi Kementerian Agama sesungguhnya menjadi
tahun pelayanan, Menteri Agama mentargetkan di tahun ini semua
Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia sudah melaksanakan
sistem pelayanan terpadu satu pintu.
Tidak bisa kita menutup realitas akan tuntutan publik yang semakin
besar pada lembaga kita ini, dimulai dari layanan umum sampai
pada layanan yang bersifat personal publik. Sebagai lembaga yang
berorientasi pada pelayanan, tentu ini bukan menjadi beban, tetapi
justru sebaliknya menjadikan modal untuk terus melakukan inovasi
dan kreasi dalam upaya mewujudkan layanan yang tepat dan berdaya
guna tinggi serta mampu memberikan kontribusi positif di tengah
masyarakat.
Pengakuan oleh masyarakat atas lembaga kita Kementerian
Agama, tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, prestasi dan
pengakuan ini menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Mempertahankan dan terus melakukan inovasi menjadi sesuatu yang
harus diupayakan, ditingkatkan serta menjadi semangat bersama dari
semua elemen Kementerian Agama.
Semua sesungguhnya memainkan peran dan fungsi masingmasing, yang ketika setiap peran dan fungsi itu di elaborasi tentu
akan menjadi kekuatan yang luar biasa, karena kedepan tantangan
Kementerian Agama bukan semakin lebih mudah tetapi sebaliknya
akan lebih komplek dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman.
Namun sekali lagi dengan dedikasi dan semangat, tahun-tahun
mendatang kita semua pasti akan lebih baik dan semakin lebih dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud nyata atas
darma bhakti kita kepada Nusa dan Bangsa serta Agama.
Selamat dan terimakasih atas kerja keras kita bersama.(Af).
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Laporan UTAMA

GURU MADRASAH MAKIN SEJAHTERA

P

ada acara Malam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional
(HGN) Tahun 2018 di Surabaya, 25 November lalu,
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan
bahwa tahun 2019 guru madrasah makin sejahtera. Hal ini
terefleksi dari anggaran untuk peningkatan kesejahteraan
guru di bawah naungan Kementerian Agama sudah disetujui
oleh DPR.
Anggaran tersebut adalah untuk membayar tunjangan
profesi guru (TPG). “Alhamdulillah, berkat bantuan banyak
pihak kita bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 yang
di dalamnya termasuk upaya kita untuk meningkatkan
kesejahteraan guru (madrasah-red),” kata Menteri Agama.
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Pihaknya menambahkan, ada beberapa mata anggaran
untuk kesejahteraan guru, antara lain TPG untuk guru ASN
yang sudah tersertifikasi. Anggarannya tidak kurang dari Rp
5,06 triliun, akan diberikan kepada 118.983 guru. Selain itu,
TPG Non-ASN yang sudah inpassing sebanyak 974 ribu guru,
dialokasikan anggaran Rp 2,98 triliun. Kemudian TPG untuk
guru Non-ASN yang belum inpassing, dialokasikan anggaran
sebesar Rp 1,82 triliun bagi 101.484 guru.
Adapun tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah
Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dialokasikan Rp 72,9
miliar untuk 4.500 guru. Tunjangan insentif khusus bagi guru
Non-ASN yang belum inpassing dan sertifikasi dialokasikan

Foto 1:
Menag RI
Lukman Hakim Saifuddin
Foto 2:
Kakanwil Kemenag Jateng
Farhani
Foto 3:
Lima Guru dan Tenaga
Kependidikan (GTK)
Jateng tahun 2018,
berjaya di tingkat nasional.
Mereka menerima
penghargaan dan uang
pembinaan dari Kemenag
Republik Indonesia.

anggaran 900 miliar untuk 241.665 guru. Kemudian tunjangan kinerja bagi guru ASN baik
yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi. Dengan perincian bagi yang belum
sertifikasi akan mendapatkan 100 persen sesuai grade masing-masing dan yang sudah
sertifikasi mendapatkan haknya berdasarkan selisih Tukin dari TPG. “Mudah-mudahan tahun
2019 sudah bisa mulai direalisasikan secara bersama,” kata Menag. “Pada 2019 seluruh
provinsi berkewajiban merealisasikan semua tunjangan profesi guru madrasah, tunjangan
insentif, dan tunjangan khusus guru,” tegas Menag.
Kakanwil Kemenag Jateng Farhani juga melakukan hal yang sama. Prinispnya, guruguru madrasah di Jateng harus sejahtera. Dalam pertemuan dengan guru-guru madrasah
Kota Semarang bertajuk ‘’Ngopi” atau ngobrol pendidikan Islam di Islamic Center Manyaran
Semarang, beberapa waktu lalu, Farhani menandaskan tunjangan insentif (TI) bagi guru
madrasah yang belum seertifikasi/inpassing harus segera dicairkan. Pihaknya juga akan
mengusulkan ke pusat kuota PLPG/PPG bagu guru madrasah Jateng ditingkatkan.
Upaya Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah
adalah sangat tepat. Sebab, selama ini banyak guru madrasah kurang mendapat perhatian
dari negara. Betapa banyak guru mendapat honor/gaji di bawah Rp 500 ribu/bulan. Padahal,
mereka telah mengajar lebih dari delapan tahun dan berpendidikan sarjana (S1). Sementara
pekerja pabrik dengan berbekal ijazah SMA/MA saja bisa mendapatkan upah/gaji lebih dari
Rp 2 juta/bulan, dengan masa kerja kurang dari setahun.
Kalau kondisi itu dibiarkan terus maka sangat mungkin dalam beberapa tahun ke depan
generasi kita tidak tertarik sama sekali menjadi guru. Dan, hal ini tentu sangat membahayakan
bagi Indonesia, di tengah-tengah pemerintah sedang giat-giatnya memperbaiki mental dan
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karakter bangsa. Selama ini harapan satu-satunya guru
adalah bisa ikut PLPG/PPG/inpassing. Namun, program
PLPG/PPG/inpassing kenyataannya sangat terasa makin jauh
dari harapan para guru. Antara kuota PLPG/PPG yang tersedia
tiap tahun dengan jumlah guru sangat tidak berimbang atau
njomplang. Karena itu, kalau pemerintah ingin benar-benar
memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan guru
hendaknya memperbanyak kuota PLPG/PPG dan inpassing.
TANTANGAN PENDIDIKAN
Menag Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan kini
terdapat beberapa tantangan dunia pendidikan, termasuk
madrasah. Pertama, keterbatasan sarana prasarana,
kesejahteraan guru, dan kualitas serta mutu pendidikan
dengan bentangan geografis yang beragam. “Kita sedang
membangun infrastruktur dan kesejahteraan. Kita tidak
menyerah dan terus berjuang agar tantangan dunia pendidikan
bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Pihaknya menekankan sejumlah tantangan guru. Kini
globalisasi dan disrupsi teknologi merupakan dua hal yang
perlu direspons secara tepat oleh para guru dan tenaga
kependidikan. Sekarang manusia telah hidup di dua dunia
sekaligus, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dinamika dunia
maya dapat berpengaruh pada tindakan dan perilaku manusia
serta tata nilai yang dianut. Oleh karena itu, para pendidik dan
tenaga kependidikan kini dihadapkan pada tantangan yang
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semakin kompleks.
Ia mengingatkan, globalisasi membawa pengaruh positif,
sekaligus juga membawa paham-paham yang tidak saja
bertolak belakang dengan nilai-nilai keindonesiaan, tetapi
juga norma-norma agama yang dianut masyarakat Indonesia.
Pengaruh dari luar yang semakin mudah masuk mengundang
masuknya liberalisasi, sekularisasi, dan transnasionalisme
yang negatif ke ruang privat keluarga. “Bila tidak diwaspadai,
maka itu semua akan merusak tatanan kehidupan dan nilainilai yang kita anut,” jelasnya.
Kedua, disrupsi teknologi, yang ditandai munculnya
berbagai inovasi perangkat yang berbasis artificial
intelligence (kecerdasan buatan). Kini anak didik kita tidak
bisa dilepaskan dari perangkat digital virtual dari hidupnya.
Dalam dunia pendidikan era ini bisa positif, tetapi hal itu
dapat menyebabkan dehumanisasi atau ketercerabutan
sisi kemanusiaan dari diri bangsa. “Kita sering mengalami,
berkumpul dengan keluarga tetapi tidak saling bicara. Itu bukti
bahwa dehumanisasi sudah memengaruhi kehidupan kita.”
Dengan fenomena seperti itu, lanjut dia, pendidik
mendapat tantangan yang amat serius. Oleh karena itu para
guru dituntut lebih memberikan perhatian terhadap persoalan
ini. Guru harus dapat meneguhkan posisi anak didik agar
tetap berada dalam jatidiri bangsa Indonesia yang relijius dan
agamis.
(Mohammad Saronji)

Laporan KHUSUS

MERAWAT PERSATUAN
dan PERSAUDARAAN
Oleh: Mohammad Bisri

P

residen Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya
merawat kerukunan, persaudaraan, dan persatuan
antar-umat beragama. Perbedaan suku, agama, ras, dan
golongan jangan diperuncing, apalagi sampai menyebabkan
gesekan sosial. Dalam kesempatan yang berbeda Presiden
juga menyampaikan bahwa aset terbesar bangsa Indonesia
adalah kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di tengah
keragaman agama, suku, dan tradisi.
Presiden mengatakan, pemerintah dan ulama akan
selalu menjaga aset terbesar bangsa. “Saya mengajak kita
semua untuk membangun ukhuwah Islamiyah kita, menjaga
ukhuwah wathaniyah kita, karena sekali lagi aset terbesar kita
adalah kesatuan, persaudaraan, dan kerukunan”. Indonesia
adalah negara kesepakatan dan para pendiri bangsa sudah
bersepakat untuk menjadi saudara sebangsa setanah air
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pesan untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan ini
disampaikan Presiden di tengah munculnya kasus di daerah
yang mengganggu persaudaraan antarumat beragama. Kasus
terakhir adalah vonis 18 bulan penjara untuk Meliana, warga
Tanjung Balai, Sumatra Utara, dalam perkara penodaan agama
terkait volume suara azan (Kompas, 25 Agustus 2018).
Selanjutnya pimpinan organisasi kemasyarakatan
(ormas) Islam menyerukan agar rakyat Indonesia tetap
bersatu. Pembakaran bendera organisasi terlarang, Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) penanganan kasusnya diserahkan
kepada Polri, apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam
peristiwa ini. Pimpinan ormas Islam juga menyerukan seluruh
rakyat Indonesia untuk bergandengn tangan menolak segala
bentuk adu domba dan upaya memecah belah bangsa. Hal ini
menjadi bagian dari lima poin pernyataan bersama pimpinan
ormas Islam yang dibacakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di
kediaman resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Jakarta.
Dalam pertemuan tertutup selama 3,5 jam yang
berakhir sekitar pukul 23.00, Wapres di dampingi Menteri
Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyadi, dan Kepala
Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Adapun pimpinan ormas
Islam yang hadir diantaranya Ketua Umum PBNU Said Aqil
Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir,

Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman, Ketua Umum MUI
Ma’ruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar,
dan tokoh muslim lainnya.
Dalam pernyataan bersama itu juga disampaikan,
pimpinan ormas Islam mengingatkan bangsa Indonesia
selalu bermusyawarah menyelesaikan masalah dengan
tetap mengutamakan persatuan. Pimpinan ormas Islam juga
menyesalkan peristiwa pembakaran bendera saat peringatan
Hari Santri Nasional di Kecamatan Limbangan, Kabupaten
Garut, Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu dan sepakat untuk
meredam situasi agar tidak berkembang ke arah yang tidak
diinginkan.
Secara khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengajak agar umat
Islam dan warga bangsa menjaga keutuhan dan persatuan,
serta tidak terpancing dan terprovokasi yang merugikan
kehidupan bersama. Proses hukum agar ditegakkan secara
adil dan sesuai hukum yang berlaku.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
menyatakan bahwa situasi nasional di tahun politik banyak
menyuguhkan isu-isu dan hal-hal yang sensitif atau prokontra sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.
Satu masalah dapat terselesaikan seketika, tetapi terbuka
kepentingan terus terpolitisasi secara luas. Politik itu dinamis
dan seni dari banyak kepentingan dari yang terbuka sampai
tersembunyi.
Haedar mengimbau umat Islam di seluruh tanah air untuk
arif dan cerdas dalam menghadapi keadaan. Jangan bereaksi
secara berlebihan, termasuk mudah melakukan aksi massa
yang dapat membuka peluang terpolitisasi, yang muaranya
saling berhadapan sesama umat Islam dan warga bangsa.
Deperlukan sikap dewasa dan seksama dan keikhlasan
dalam menjaga keutuhan sesama umat maupun berbangsa
dan bernegara. Kembangkan sikap saling memaafkan dan
tidak mengulangi kesalahan, memperluas toleransi dan
kebersamaan yang dilandasi keikhlasan dan ukhuwah yang
otentik.
Menurut K.H. Husein Muhammad, ulama asal Cirebon,
Jawa barat yang banyak mengarang buku atau kitab, Islam
merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk
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menjahui sikap pemarah. Pembakaran bendera
disikapi oleh sebagian umat Islam dengan penuh
marah, berlebihan. Sikap pemarah merupakan
perbuatan syetan yang membuat akal pikiran
menjadi kotor dan sulit untuk berpikir jernih.
Setiap persoalan yang disikapi dengan
pikiran dan tindakan marah, tidak
akan pernah bisa menemukan titik
solusinya. Sebaliknya, persoalanpersoalan
yang
diselesaikan
dengan pikiran jernih dan hati yang
lapang, niscaya bisa diselesaikan
dengan baik.
Sikap marah bisa lahir dari
banyak faktor, menurut K.H. Husein
Muhammad, salah satunya melalui
pikiran yang kotor dan mudah
su’uzon (berprasangka buruk).
Disamping itu, sikap tercela itu lahir
dari ketidakmampuan seseorang
untuk mengendalikan hati nurani dan
konsekuensi yang bisa ditimbulkan oleh
sikap pemarah. Maka dari itu, Islam sangat
menekankan pentingnya pengendalian diri
dan menjahui sikap-sikap yang bisa merusak
manusia menjadi makhluk yang tidak bermoral.
Selaras dengan itu, agar masyarakat menjahui sikap
orang yang sedang marah. Apabila kita menemui orang yang
sedang marah, maka sebaiknya kita meninggalkan berdebat
dengan orang itu. Karena sebaik apa pun argumentasi yang
kita sampaikan pasti akan ditolak oleh orang yang sedang
marah. Tidak ada pikiran yang jernih bagi siapa pun yang
sedang diselimuti sikap marah. Tinggalkan berdialog dengan
orang yang sedang marah. Pada orang yang sedang marah,
kau tidak akan menemukan pikiran yang jernih, demikian K.H.
Husein Muhmmad dengan nada tinggi.

Gus Mus Berbicara di Mata Najwa
Sementara itu menurut mantan Rais Am Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama KH A. Musthofa Bisri yang akrab disapa
Gus Mus dalam rekaman video yang ditayangkan di Mata
Najwa dengan tema “Karena Bendera” yang ditayangkan
Rabu, 31 Oktober 2018 menjelaskan, karena yang melakukan
pembakaran bendera sudah menyadari kesalahannya dan
sudah meminta maaf, penegak hukum sudah bergerak, dan
melakukan apa yang menjadi tugasnya. Jadi kita gak usah
ngomong itu lagi. Berpikir yang lebih penting, terutama
umat Islam. Umat Islam itu mayoritas di negeri kita ini. Jadi
kita harapkan umat Islamlah yang menyelesaikan masalahmasalah di Indonesia ini, yang bisa menjadikan Indonesia
tempat ibadah yang mengkhusukkan, tempat bersilaturrahmi
yang Islami. Kita perlu memelopori hal itu sebagai mayoritas.
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Caranya
bagaima?
Menurut Gus Mus,
caranya kembali kepada ajaran tauhid. Tauhid itu berarti
meng-Esakan Allah SWT, dan menyatakan manusia, orang
untuk hanya menyembah Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa. Umat Islam sudah memiliki pedoman, yaitu Al-Qur’an,
Sunnah Rasulullah. Di dalam Al-Qur’an semuanya ada, misal
apa yang terjadi di kita semuanya di lebih-lebihkan. Gus Mus
kemudian membacakan surah Al-Maidah, Ayat 8. “Allah
memang menyuruh kita untuk menegakkan kebenaran, tapi
lillah, bukan linafsihi kita, bukan untuk diri kita, bukan untuk
kelompok kita, tapi lillah, untuk Allah saja. Ini kata Allah,
bukan kata saya”, ujar Gus Mus dengan suara bergetar. Kita
menegakkan kebenaran karena Allah, kalau kita bersaksi
harus dengan adil, tidak memihak kesini, jejeg, bahkan jangan
sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendrongmu
untuk tidak berbuat adil. Gus Mus juga menjelaskan, adil
itu yang dekat dengan takwa, sehingga perlu takwa untuk
menjadi pelopor bangsa ini.
Untuk menjadikan bangsa kita ini tempat yang nyaman
untuk menyembah Allah SWT, untuk beribadah, untuk
bersilaturrahmi satu sama lain, untuk meneruskan perjuangan
Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia di bumi
ini, marilah saya menghimbau kepada para pemuka agama
Islam, marilah kita ajak umat untuk kembali ke Al-Qur’an

dan Sunnah Rasulullah SAW yang menyukai kasih sayang
dari pada kebencian, yang menyukai silaturrahmi dari pada
perpecahan.
Gus Mus juga mengajak seluruh umat untuk meninggalkan
kebencian kepada siapa pun. Mari tinggalkan kebencian, apa
pun alasannya, tidak akan mengalahkan tauhid kita kepada
Allah SWT. Apa pun kepentingan kita, tidak boleh mendorong
kita untuk tidak berbuat adil dan mulai berpikir. Menurut para
mufassir, lanjut Gus Mus kaum yang dimaksud dalam ayat
tadi adalah orang-orang kafir. Kalau kepada orang-orang
kafir saja, kita harus bersikap adil, apalagi sesama muslim.
Mendengar petuah Gus Mus, sejumlah nara sumber yang
dihadirkan di Mata Najwa tampak menunduk.

Masih Banyak Agenda Penting
Senada dengan Gus Mus, Haedar juga mengingatkan
masih banyak agenda-agenda penting dan strategis yang
menanti untuk dikerjakan oleh umat Islam dan bangsa
Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan
dan membangun keunggulan umat dan bangsa. Oleh karena
itu semua komponen bangsa perlu untuk bergandengan
tangan memajukan bangsa. Jika terlalu sering demo dan
aksi massa, maka kerja-kerja produktif dan strategis menjadi
kurang terperhatikan atau bahkan terabaikian. Padahal
perjalanan umat Islam dan bangsa Indonesia masih terjal
menuju atau meraih keunggulan dan kemajuan. Disinilah
pentinagnya komitmen jangka panjang dari seluruh elite dan
warga di tubuh umat Islam dan bangsa Indonesia.
Haedar juga mengajak semua pihak untuk bijak dalam
menyikapi persoalan ini. Kami percaya umat Islam maupun
seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga keutuhan
nasional. Berbagai pengalaman pahit sebelum ini lebih dari
cukup untuk menjadi bahan pelajaran ruhaniah yang membuat
umat dan bangsa ini makin matang dan dewasa. Karenanya
kasus pembakaran bendera tersebut jangan menjadikan umat
Islam dan bangsa Indonesia terpecah belah dan jatuh pada
saling bertentangan satu sama lainnya.
Agar seluruh umat Islam dan warga bangsa dapat menahan
diri dengan tetap bersikap tenang dan tidak berlebihan dalam

menghadapi masalah yang sensitif ini. Hindari aksi-aksi yang
dapat menambah persoalan menjadi bertambah berat dan
dapat memperluas sesama saling pertentangan di tubuh
umat dan bangsa. Beban bangsa Indonesia saat ini sungguh
berat dengan berbagai masalah seperti korupsi dan kesulitan
ekonomi, sehingga jangan ditambah dengan masalah baru.
Sikap legowo dan tidak apologi (pembelaan diri) atas
kesalahan perlu ditunjukkan sebagai wujud kedewasaan
berbangsa. Semua pihak penting mengedepankan jiwa
ikhlas untuk berusaha saling meminta maaf satu sama lain
berlandaskan spirit ukhuwah sebagaimana diajarkan di dalam
Islam. Insya Allah tidak ada yang jatuh diri karena saling
memaafkan, sebaliknya hal itu menggambarkan kemuliaan
diri.
Persoalan genting politik Indonesia terakhir, pembakaran
bendera, menurut Prof. Masykuri Abdillah, Direktur Sekolah
Pascasarjana UIN Jakarta, muaranya itu sudah termasuk
politisasi agama. Perlu kesadaran semua pihak, terutama
tokoh politik, tokoh ormas keagamaan akan pentingnya selalu
menjaga persatuan bangsa dan bahwa pilitisasi agama akan
merendahkan posisi agama hanya sebagai alat memperoleh
kekuasaan. Islam sebenarnya sudah jelas menyatakan
keharusan berbuat adil termasuk terhadap kelompok yang
tidak disukai (Q.S. Al-Maidah: 8). Larangan komersialisasi
atau manipulasi ayat Al-Qur’an (Q.S. Al-Baqarah: 41).
Larangan fitnah dan adu domba (Q.S. Al-Qalam: 10-11
dan Q.S. Al-Lumazah: 1) dan larangan mengolok-olok atau
membenci kelompok lain (Q.S. Al-Hujarat: 11 dan Al-An’am:
108).
Kita semua berharap, semua pihak dapat mengambil
pelajaran berharga dari kasus yang sama-sama tidak
diharapkan ini, bahwa setiap sikap dan tindakan yang
berlebihan (israf) dalam segala hal atas nama apa pun
sungguh tidaklah baik dan tidak bermaslahat, sebaliknya
agama Islam mengajarkan sebaik-baik manusia ialah yang
bersifat tengahan dalam makna yang sebenar-benarnya.
Mari kita meningkatkan taqarrub kepada Allah SWT, seraya
memohon pertolongan agar bangsa Indoensia dilimpahi jiwa
damai, berkah, dan penuh karunia-Nya.
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Bidang PENMAD

MENDULANG
PRESTASI
PADA
MADRASAH
ROBOTIC
COMPETITION
(MRC)
Prestasi membanggakan kembali
ditorehkan oleh siswa-siswi
madrasah di Jawa Tengah. Kali ini
melalui Kompetisi Robotik Madrasah
atau Madrasah Robotic Competition
(MRC) yang merupakan sebuah
ajang kempetisi yang bertujuan
mewadahi kreativitas siswa-siswi
madrasah (Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah) di bidang robotik.
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P

rovinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 ini mengirimkan
siswa-siswinya mengikuti kompetisi robot tingkat
madrasah yang diselenggarakan oleh Direktorat
Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK)
Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama di Depok Town Square (Detos) Kota Depok, Jawa
Barat, pada 3-4 November 2018. Siswa-siswi tersebut
berasal dari beberapa madrasah di Jawa Tengah, yaitu MI
Muhammadiyah Kateguhan Boyolali, MIN 2 Sukoharjo,
MTsN 2 Sukoharjo, MTsN 5 Sragen, MTsN 7 Sragen, MTsN
8 Sragen, MTsN 2 Grobogan, MTs Muhammadiyah Batang,
MAN 1 Surakarta, MAN 1 Kudus, dan MAN IC Pekalongan.
Pada tahun ini, Kompetisi Robotik Madrasah mengusung
tema “Robot Rescue: Robot Mitigasi Bencana.” Tema ini
ditentukan mengingat bangsa Indonesia yang baru-baru ini
sering dilanda bencana seperti banjir, kebakaran, gempa,
tsunami, dan lain-lain. Dengan tema tersebut, para peserta
diharapkan memiliki kreativitas di bidang robotik untuk turut
berkontribusi memikirkan pencegahan dan penanggulangan
bencana kedepannya.
Kompetisi Robotik Madrasah 2018 ini dibagi menjadi dua
kategori, yakni Rancang Bangun Mesin Otomasi Bencana
dan Rescue Robot Mobile. Kategori Rancang Bangun Mesin
Otomasi Bencana akan mengajak siswa-siswi madrasah
untuk membuat prototype robot/ karya yang memenuhi
unsur robotika dan otomasi yang memiliki bagian konstruksi
mekanik yang dapat bergerak, memiliki bagian pengendali,
sensor danaktuator, serta dapat di program melalui komputer.
Robot harus bergerak secara otomatis dengan program
kendali dan tidak diperbolehkan menggunakan Remote
kontrol/ bluetooth/ Wifi. Kategori ini diperuntukkan bagi
semua jenjang madrasah, yakni MI, MTs, dan MA.
Sementara untuk kategori kedua adalah Kategori Rescue
Robot Mobile. Dalam kategori ini, siswa-siswi madrasah
diminta membuat robot mobil yang memiliki tugas tertentu
untuk penyelamatan. Misalnya menyelamatkan korban,
memadamkan api, dan sebagainya. Kategori ini hanya
diperuntukkan jenjang MTs dan MA.
Hal unik lainnya dari Kompetisi Robotik Madrasah adalah
dengan digelarnya kompetisi ini di mall. Tujuannya adalah
untuk membuktikan bahwa madrasah itu sudah tidak ‘ndeso’
lagi alias gaul. Langkah ini juga dilakukan demi menunjukkan
siswa-siswi madrasah bisa menjadi bagian dari komunitas
muslim kelas menengah kota dan melek teknologi, terutama
teknologi robotik.
Berbeda dengan kompetisi sebelumnya, MRC kali ini
membuat banyak kategori untuk pemenang di setiap jenis
lomba. Selain juara I, II dan III, tahun juga dilakukan penilaian
untuk kategori konstruksi, logaritma, design, performance,
dan orisinalitas ide.

Masing-masing jenjang dipilih pemenang dalam beberapa kategorikejuaraan yang meliputi: pertama, Lomba Rancang
Bangun Mesin Otomatis Bencana, dengan lima kategori yaitu The Best Original Idea, The Best and Simple Construction, The
Best Technology, The Best Applied Robot, The Best Presentation; kedua, Rescue Robot Mobile, dengan lima kategori yaitu The
Best Logaritma, The Best Fastest Robot, The Best Point, The Best Construction and Maximal Robot, The Best Design
Tim robotik madrasah Jawa Tengah pada tahun ini mendulang prestasi di dua jenis lomba yang diadakan. Prestasi yang
berhasil didapatkan adalah Juara I untuk 3 (tiga) kategori pada lomba Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana; Juara II
untuk 4 (empat) kategori pada lomba Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana dan Rescue Robot Mobile; Juara III untuk 5
(lima) kategori pada lomba lomba Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana dan Rescue Robot Mobile.
Pertama kali diselenggarakan pada 2015, Kompetisi Robotik Madrasah merupakan salah satu program unggulan Direktorat
Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Secara jangka panjang, Kompetisi Robotik Madrasah diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan pada semangat
belajar siswa madrasah, khususnya di bidang teknologi, robotika, danotomasi. Sehingga memacu siswa dalam meraih prestasi
belajar, kreatif, inovatif, dan menghasilkan penemuan teknologi baru yang membanggakan.
Daftar Perolehan Prestasi Tim Robotik Madrasah Jawa Tengah pada Madrasah Robotic Competition (MRC) Tahun 2018
KATEGORI LOMBA
Rancang Bangun
Mesin Otomatis
Bencana

Rescue Robot Mobile

NO

NAMA

1

Dewi Retno Banowati

2

David Ryan Setiawan

3

Dina Safitri

4

Sabela Laras Setyowati

5

Azzalira Alayya Zahwa

6

Alfi Fatimatuz Zahro

7

Haya NurFadhilah

8

Dicky Surya Atmaja

9

Arif Rahman Jauhari

10

Sachiko Dzakira Kinasih Efendi

11

Dina Safitri

12

Sabela Laras Setyowati

13

Dewi Retno Banowati

14

David Ryan Setiawan

15

Amadeo Ahnaf

16

Salma Sonia Jneina Sagiri

17

Galuh Kurnia Ramadhani

18

Arlan Naufal Fadhilarifna

19

Pandhita Hapsari

20

Faqih Muzaqi Alfriyana

21

Dzakiyya Salsabila Afifi

22

Ahmad RafliHidayat

23

Muhammad Dzaky Abdurrahman

24

Hanif Sabiluna

ASAL MADRASAH

PERINGKAT

KATEGORI JUARA

MTsN 2 Sukoharjo

Juara I

The Best Original Idea

MTsN 5 Sragen

Juara I

The Best Presentation

MAN 1 Kudus

Juara I

The Best and Simple
Construction

MTsN 8 Sragen

Juara II

The Best Technology

MI Muhammadiyah
Kateguhan Boyolali

Juara III

The Best Applied Robot

MTsN 5 Sragen

Juara III

The Best Original Idea

MTsN 2 Sukoharjo

Juara III

The Best Presentation

MAN 1 Surakarta

Juara III

The Best Original Idea

MTsN 2 Grobogan

Juara II

The Best Point

MTsN 2 Sragen

Juara II

The Best Fastest Robot

MTsN 7 Sragen

Juara II

The Best Construction and
Maximal robot

MTs
Muhammadiyah
Batang

Juara III

The Best Construction and
Maximal robot
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Bidang PD. PONTREN

NASIONALISME
RELIGIUS
SANTRI
Oleh: Jamal Ma’mur Asman

H

ari santri nasional yang ditetapkan pada tanggal
22 Oktober menjadi momentum bangsa Indonesia
untuk mengingat perjuangan heroik yang dilakukan
para santri, khususnya para ulama Nahdlatul Ulama dalam
bentuk resolusi jihad. Hadlratussyekh KH. M. Hasyim
Asy’ari sebagai eksponen utama NU menyampaikan hasil
rapat para ulama yang memerintahkan seluruh umat Islam
yang berada pada radius yang diperbolehkan meringkas
shalat _(masafatul qashri)_, untuk bergerak mengangkat
senjata demi mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia) dari upaya kaum kolonial Belanda
yang ingin menjajahkembali Indonesia. Resolusi jihad yang
dikumandangkan HadlratussyeikhKH. M. Hasyim Asy’ari
menggerakkan ribuan santri untuk mengangkatsenjata
dan terjadilah perang dahsyat pada tanggal 10 Nopember
1945antara laskar santri-kiai dibantu tentara nasional
menghadapi pasukan canggih Belanda. Mobilisasi personel
dan alat-alat perang, seperti bambu runcing, dari berbagai
tempat ke Surabaya dalam jumlah yang besar terjadi antara
tanggal 22 Oktober sampai 10 Nopember 1945 (Abdul
Ghaffar Razien, 2015).
Resolusi jihad yang lahir dari kaum santri membuktikan
bahwa mereka mempunyai semangat kebangsaan yang
tinggi dengan mencintai tanah air dengan sepenuh hati yang
dilandasi oleh nilai-nilai spiritualitas yang dalam. Dalam
bahasa agama, _hubbul wathan minal iman_ (cinta tanah
air termasuk sebagian iman). KH. Abdul Wahab Hazbullah,
penggerak dan tokoh utama NU setelah Hadlratussyekh
KH. M. Hasyim Asy’ari menggerakkan laskar Hizbullah
dan Sabilillah untuk membangkitkan semangat perjuangan
umat Islam, khususnya para santri. Kiai Wahab bahkan
sampai membuat syiir penggerak, yaitu: _yalal wathan yalal
wathan yalal wathan, hubbul wathan minal iman, wala takun
minal hirman, inhadldlu ahlal wathan, Indonesia biladi, anta
unwanul fakhama, kulluman ya’tika yauman, thamihan yalqa
himaman,_wahai tanah air, wahai tanah air, wahai tanah air,
cinta tanah air termasuk tanda iman, jangan sampai engkau
menjadi penghalang, bangkitlah penduduk tanah air, Indonesia
adalah negaraku, engkau adalah symbol kemuliaan, setiap
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orang yang akan menjajahmu, pasti binasa seketika.
Syiir tersebut melecut semangat perjuangan para santri
untuk mengangkat senjata melawan kaum kolonial yang
ingin menjajah kembali bumi tercinta yang sudah mereka
eksploitasi selama tiga abad lebih. Hasil resolusi jihad
Hadlratussyekh KH. M. Hasyim Asy’ari berbuah manis,
yaitu para santri mengangkat senjata dan akhirnya berhasil
mengalahkan tentara Belanda dan sekutunya di Surabaya.
Hal ini menunjukkan bahwa doktrin agama menjadi sarana
efektif untuk internalisasi ideology kebangsaa. Inilah yang
disebut dengan nasionalisme religius, yaitu rasa mencintai
tanah air yang bersumber dari nilai-nilai agama yang diakui
kebenarannya. Nasionalisme religius menjadi kekuatan
bangsa yang mampu menopang keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan penjajah dan
semua kelompok yang ingin memecah belah NKRI.
Menghadapi tantangan internal dan eksternal yang
makin kompleks sekarang ini, nasionalisme religius kaum
santri harus direvitalisir dengan tiga langkah. Pertama,
mengintrodusir pemikiran para santri dan kiai yang berkaitan
dengan paham kebangsaan berbasis religius. Beberapa
pemikiran menonjol antara lain: KH. Ahmad Shiddiq
yang mengembangkan konsep _ukhuwwah islamiyyah_
(persaudaran antar sesama umat Islam), _ukhuwwah
wataniyyah_ (persaudaraan antar sesama anak bangsa),
dan _ukhuwwah basyariyah_ (persaudaraan antar sesama
manusia). KH. Ali Yafie dan KH. MA. Sahal Mahfudh
mengembangkan fikih sosial, suatu terobosan paradigma
fikih yang membawa transformasi di tengah masyarakat,
khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
KH. Abdurrahman Wahid mengeksplorasi pribumisasi Islam,
bagaimana Islam ini mampu beradaptasi dan berkolaborasi
dengan kekayaan budaya bangsa. KH. Said Aqil Siraj
mengembangkan tasawuf sosial yang mengaplikasikan
tasawuf dalam ranah sosial, sehingga terjadi spiritualisasi
budaya. Jejak pemikiran para santri dan kiai dapat dilacak
dalam karya-karya besar mereka, baik yang berbahasa arab,
Indonesia, dan Jawa. Pemikiran ini menjadi kontribusi besar
besar kaum santri terhadap kehidupan di tanah air.
Kedua, melacak jejak perjuangan para santri dan kiai
dalam membela dan mengisi tanah air dengan segenap jiwa
dan raga. Hari santri adalah contoh nyata jejek perjuangan
kaum santri dalam membela tanah air pada tanggal 22
oktober 1945. Namun, nasionalisme santri tidak hanya pada
tanggal 22 oktober 1945, tapi semua derap langkah yang
bertujuan untuk membebaskan tanah air dari penjajah dan
mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Berdirinya
pesantren adalah contoh nyata nasionalisme kiai yang ingin
mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan mereka sebagai
tokoh-tokoh masa depan yang aktif mengembangkan potensi
bangsa. Santri diajari para kiai untuk menyayangi orang lain

dengan membantu mereka sesuai kemampuan yang dimiliki.
Doktrin kasih sayang ini mendorong para santri untuk terlibat
aktif dalam berbagai agenda pemberdayaan sosial, khususnya
di bidang ekonomi. Keterlibatan aktif KH. MA. Sahal Mahfudh
di bidang ekonomi kerakyatan dalam lembaga BPPM (Biro
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) di Daerah Kajen
Pati dan sekitarnya adalah salah satu contoh nyata besarnya
kepedulian santri dan kiai terhadap kesenjangan ekonomi
masyarakat menengah ke bawah. Kiai yang sebenarnya
adalah orang yang memandang umat dengan kasih sayang,
sehingga akan melakukan hal-hal positif demi membahagiakan
umat (A. Mustafa Bisri, 2014).
Ketiga, memantapkan para santri sekarang ini tentang
wawasan kebangsaan _(al-wa’yu al-wathani),_ wawasan
keislaman _(al-wa’yu al-islami),_ wawasan global _(al-wa’yu
al-duwali),_ wawasan ekonomi _(al-wa’yu al-iqtishadi),_
wawasan politik _(al-wa’yu al-siyasi),_ wawasan kebudayaan
_(al-wa’yu al-hadlari),_ dan wawasan pemikiran kontemporer
_(al-wa’yu al-tafkiri al-mu’ashir)_. Wawasan ini membuat
pemikiran para santri menjadi kosmopolit sehingga mampu
melihat dunia secara komprehensif dan aplikatif. Santri tidak
boleh berwawasan eksklusif, fanatik, dan sektarian yang
membuatnya tidak mampu memberikan kontribusi besar
kepada kehidupan berbangsa dan dunia secara luas.
Saat ini banyak berdiri perguruan tinggi di lingkungan
pesantren yang mempercepat proses pematangan pemikiran
dan pengembangan wawawan santri secara komprehensif.
Di Tebuireng berdiri Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy), di
Krapyak Yogyakarta berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam AlMaata, dan di Kajen Pati berdiri Institut Pesantren Mathali’ul
Falah. Perguruan tinggi berbasis pesantren ini harus
meningkatkan kompetensinya di berbagai bidang, khususnya
pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan
jaringan ke luar secara luas supaya mampu memproduksi
santri yang handal dan kompetitif.
Hari santri nasional ini harus menjadi momentum
kebangkitan para santri dalam menatap masa depan dengan
mengembangkan kualitas di berbagai sektor kehidupan
agar mampu tampil sebagai pemain aktif di era global yang
hiperkompetitif. Kualitas di bidang ilmu, ekonomi, sosial,
dan politik membuat santri disegani seluruh komponen
bangsa. Dengan kualitas itulah para santri sekarang
mampu meneruskan perjuangan Hadlratussyekh KH. M.
Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Hazbullah, KH. Bisyri
Syamsuri, KH. MA. Sahal Mahfudh, dan KH. A. Mustafa Bisri
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bukti
nasionalisme santri yang berbasis nilai-nilai keagamaan.
*Direktur Lembaga Studi Kitab Kuning Pati, Pengurus Rabithah
Ma’ahid Islamiyyah (Asosiasi Pondok Pesantren NU)
Jawa Tengah,
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Bidang PAIS

KEGIATAN WORKSHOP

PENYUSUNAN KISI-KISI SOAL USBN PAI
TAHUN 2018
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

K

egiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal
15 – 17 Oktober 2018; Dibuka oleh Bapak H.
Farhani, Kepala Kantor Kemneterian Agama Provinsi
Jawa Tengah; Dalam sambutannya Kakanwil menegaskan
pentingnya Akhlakul Karimah bagi para Guru PAI untuk bisa
diteladankan kepada peserta didik. Di Era Milleneal sekarang
ini – kata Kakanwil – Guru PAI harus juga semakin melek
teknologi; jangan sampai guru PAI ketinggalan zaman dan
tertinggal dari peserta didik. Terkait penyusunan Kisi-kisi
soal USBN PAI tahun 2018, Kakanwil menghimbau agar soal
yang dibuat mencerminkan Islam Wasathiyah, Islam yang
Moderat, Jauhi unsur sara dan unsur-unsur radikalisme yang
memicu munculnya perpecahan dan perbedaan tafsir. Soal
yang dibuat hendaknya menghindari perbedaan/khilafiyah
dalam masalah fiqih.
Kegiatan penyusunan kisi-kisi soal USBN PAI Tahun 2018
meliputi: Visi Misi Kementerian Agama, Kebijakan Bidang
PAIS Kementerian Agama terkait Kisi-kisi USBN 2018;
Kajian/Telaah kisi-kisi umum/Blue Print, baik Kurikulum 2006
maupun Kurikulu 2013; Praktik Penyusunan Kisi-kisi Soal
USBN Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
Sebelum masuk materi telaah kisi-kisi umum, peserta
diajak untuk melakukan Brain Storming tentang pelaksanaan
USBN PAI tahun pelajaran 2017/2018. Pada sesi ini, muncul
keluhan-keluhan dan kendala yang dialami oleh masingmasing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam pelaksanaan
USBN PAI. Kendala tersebut antara lain, perbedaan perlakuan
antara Mata Pelajaran (MAPEL) PAI dengan MAPEL lain yang
sama-sama melaksanakan USBN. Juga kendala tentang cara
koreksi yang masih manual dan pengawasan USBN yang
tidak silang, sehingga nuansanya masih seperti Ujian Akhir
Tahun biasa. Peserta berharap, di Tahun Pelajaran 2018/2019
ini USBN PAI bisa dilaksanakan lebih berkualitas dengan tetap
menjaga marwah USBN PAI sebagai pencetus gagasan awal
di tingkat nasional.
Pada materi telaah kisi-kisi umum USBN PAI, narasumber
mengajak peserta workshop untuk memahami konten kisikisi umum USBN PAI. Di dalam kisi-kisi umum, terdapat 3
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hal yang sangat penting untuk bisa menurunkannya menjadi
kisi-kisi soal. Pertama: Level Kognitif yang terdiri dari 3 level
yaitu level 1 (ingatan dan pemahaman), level 2 (penerapan)
dan level 3 (penalaran); Kedua: Materi Pokok, yang memuat
5 aspek pembelajaran PAI, yaitu : Al Quran-Hadis, Aqidah/
Tauhid, Akhlak, Fiqih dan Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam;
Ketiga: Kata Kerja Operasional yang disesuaikan dengan level
kognitif.
Setelah memahami karakeristik dan komponen kisikisi umum, peserta diajak untuk praktik menyusun kisikisi soal USBN PAI Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
Namun, sebelumnya peserta diberikan materi tentang
bagaimana menyusun kisi-kisi soal yang baik dan benar
serta bagaimana menyusun soal yang baik dan benar.
Praktik penyusunan kisi-kisi dimulai dengan membagi jumlah
peserta menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok Kurikulum
2006 dan kelompok Kurikulum 2013. Selanjutnya dari dua
kelompok besar tersebut dibagi lagi menjadi lima bagian
yang mencerminkan aspek pembelajaran dalam PAI. Dengan
jumlah peserta 30 orang, maka setiap kelompok terdiri dari
3 orang yang bertugas menyusun kisi-kisi soal USBN PAI
sesuai pemetaan jumlah item soal yang sudah disiapkan
sebelumnya.
Di sela-sela praktik penyusunan kisi-kisi, semua
narasumber mendampingi peserta agar penyusunan
kisi-kisi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan.
Selanjutnya, setelah kisi-kisi tersusun, perwakilan peserta
mempresentasikan kisi-kisi yang telah dibuat dan ditanggapi
oleh peserta yang lain. Pada bagian akhir, narasumber
memberikan penguatan dan mengeksekusi bahwa kisi-kisi
soal USBN yang telah dibuat tersebut sudah layak untuk
dijadikan pedoman penyusunan soal.
Pada sesi penutupan, Kepala Bidang Pendidikan Agama
Islam, Bapak H. Imam Bukhori, menyampaikan kebijakan
Bidang PAIS terkait USBN PAI di tahun 2018 ini. Dan Acara
ditutup pada pukul 11.00 dilanjutkan dengan sesi foto
bersama.

Bidang PHU

IKJHI Bagai Sebuah Mata Uang
Antara Pencapaian
dan Tantangan

B

adan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survey
Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI)
untuk periode tahun 2018. Rilis hasil survey dilakukan
langsung oleh Kepala BPS Suharyanto bersama Menteri
Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. Selama pelaksanaan
operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab
Saudi, BPS dilibatkan dalam kepanitian tersebut. Survey yang
dilakukan oleh BPS langsung ke lapangan, yakni disektor
pelayanan yang bersentuhan langsung dengan jemaah haji.
Seperti yang dirilis di website resmi Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kementerian
Agama RI, survey yang dilakukan selama musim haji tahun
1439 H/2018 M didapatkan hasil survey mengenai Indeks
kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada
tahun 1439 H/2018 M sebesar 85,23 poin. Ini berarti secara
umum layanan pemerintah kepada jemaah haji Indonesia
telah memenuhi kriteria “sangat memuaskan”. Ada kenaikan

cukup signifikan mengenail hasil survey kepuasan jemaah
haji Indonesia dari musim haji tahun lalu yaitu meningkat 0,38
poin dibandingkan tahun lalu sebesar 84,45 poin.
Dikatakan oleh Kepala BPS bahwa ini adalah pertama
kalinya indeks kepuasan layanan haji mencapai angka 85
persen, dimana ini merupakan capaian terbaik selama
sembilan tahun pelaksanaan survei yang dilaksanakan oleh
BPS.
Berdasarkan perincian survey menurut jenis pelayanan,
indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi
bus antarkota, yaitu sebesar 88,25. Kemudian berturut-turut
adalah pelayanan bus sholawat (87,72), pelayanan petugas
(87,38), pelayanan ibadah (87,12), pelayanan katering nonArmina (86,91). Lalu pelayanan akomodasi hotel (86,02),
pelayanan lain-lain (85,61), pelayanan katering di Armina
(84,38), pelayanan transportasi bus Armina (81,09), dan
pelayanan tenda di Armina (77,59).
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Pada kesempatan rilis hasil survey tersebut BPS
memaparkan bahwa indeks kepuasan jemaah tertinggi
terdapat pada pelayanan yang dilakukan selama di bandara,
yaitu sebesar 89,01 poin. Berikutnya secara berturut-turut
pelayanan di Makkah (87,34), pelayanan di Madinah (85,73),
dan pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (82,60).
Menurut Suhariyanto, rendahnya angka kepuasaan jamaah
haji terhadap kualitas tenda diakibatkan oleh tenda yang
berada di dalam wilayah Mina, yang mana hanya pemerintah
Arab Saudi yang memiliki kewenangan terhadap pelayanan
haji di daerah tersebut. Beliau menambahkan bahwa indeks
kepuasan jemaah haji Indonesia mengalami peningkatan yang
stabil sejak 2015. pada tahun sebelumnya, indeks kepuasan
jemaah haji Indonesia fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun
ada perbaikan pelayanan, namun tidak stabil.
Suhariyanto menambahkan bahwa survei kepuasan
jamaah haji dilaksanakan dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji yang intinya Pemerintah harus meningkatkan
kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Adapun 10 indikator yang menjadi dasar penilaian oleh BPS
dalam pelayanan haji Tahun 1439 H/018 M yaitu pelayanan
petugas, pelayanan ibadah, pelayanan akomodasi, pelayanan
transportasi bus, pelayanan katering, pelayanan kesehatan
kloter, dan pelayanan lain-lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan ibadah haji. Sementara kualitas pelayanan
publik yang dinilai adalah sikap, kemampuan petugas,
pembinaan, informasi dan komunikasi, jaminan keamanan,
cepat tanggap, hingga kemudahan akses. Layanan tersebut
merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah Indonesia
kepada jemaah. Di luar itu, ada pula layanan yang diberikan
pemerintah Arab Saudi berupa katering di Armina dengan
tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan layanan
dari negara asal. Meski begitu, rata-rata pelayanan di tiga
jenis tersebut mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu.
BPS mengumpulkan data dengan tiga cara, yakni
wawancara, pendistribusian kuesioner, dan observasi. BPS
menyebarkan 14.400 kuesioner, namun yang dikembalikan ke
petugas dan diolah sebesar 84,27 persen. Kuantitas sampel
dianggap jauh membaik dibandingkan sebelumnya. Adapun
tujuan penelitian ini untuk mengukur kepuasan jemaah haji
dari waktu ke waktu menggunakan metode yang sama serta
melihat seberapa besar peningkatannya. Tak hanya itu, BPS
juga berusaha menganalisa masalah ibadah haji dari wkatu
ke waktu. Penelitian dilakukan untuk mendengarkan suara
jemaah soal masukan yang perlu diterapkan dalam kebijakan
pemerintah ke depan dalam pelaksanaan ibadah haji.
Seperti yang disampaikan BPS pula pada saat itu, survey
itu dilaksanakan oleh personil pilihan dari pegawai BPS yang
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terbaik, memiliki kinerja bagus dan kepedulian agama yang
baik serta melalui seleksi yang sangat ketat.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan
dalam kesempatan tersebut bahwa tingginya angka kepuasan
jamaah haji merupakan hasil dari kontribusi jamaah haji itu
sendiri. Menurutnya, mengatur 221.000 jamaah haji akan
menjadi sulit tanpa adanya kepatuhan pada jamaah haji.
Beliau menambahkan bahwa kontribusi kepatuhan dan
ketaatan jamaah kita yang tahun ini lebih mudah dikoordinasi,
sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk
perkembangan indeks kepuasan pelayanan haji. Menurutnya
masukan yang telah disampaikan oleh BPS akan menjadi
pegangan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan ibadah
haji di tahun depan. Dia mengaku masukan yang diberi BPS
pada 2017 telah membantu meningkatkan kualitas haji tahun
ini.
Menteri Agama meminta jajarannya untuk tidak berpuas
diri begitu saja meskipun hasil survei Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
Tahun 1439 H/2018 M masuk kategori “sangat memuaskan”.
Menurutnya bahwa hasil survei BPS ini bagi Kementerian
Agama adalah ujian. Karena mempertahankan angka yang
baik itu tidak sederhana, yaitu bagaimana pada 2019 nanti
indeks kepuasan jemaah tetap berada pada hasil sangat
memuaskan.
Dengan hasil survei kali ini meningkat 0,38 poin dibanding
2017 yang sebesar 84,85, Menag mengaku capaian Kemenag
ini patut untuk disyukuri. Caranya adalah dengan terus
berupaya mempertahankan kualitas kinerja. Menurutnya,
capaian ini tentu merupakan buah dari dedikasi petugas haji
yang luar biasa dan kebersamaan kementerian dan lembaga
selama musim haji. Peningkatan indeks ini juga merupakan
kontribusi dari ketaatan jemaah haji Indonesia serta fasilitas
yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Selain itu, Menag juga bersyukur karena banyak menerima
masukan dari hasil survei BPS ini. Terkait dengan nilai survey
paling rendah pelayanan di Mina yang hanya mencapai
82,60 poin, Menag menjelaskan bahwa aspek tersebut
tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Indonesia, Tetapi
pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah.
Menurutnya itu merupakan “gawe” di rumah orang.
Jadi Pemerintah Indonesia tidak bisa leluasa mengatur
segala sesuatunya karena di negara orang dengan regulasi
yang berbeda. Pemerintah Arab Saudi juga tidak sederhana
melayani tamu yang jumlahnya jutaan orang. Yang paling
penting dari hasil survey ini, poinnya dapat kita mengerti
dan kita terus berupaya agar kualitas pelayanan haji semakin
membaik. (djs).

Bidang URAIS

Bimbingan Perkawinan

Ikhtiar menekan tingginya Perceraian
Oleh : Khotibul Umam

Merespon keprihatinan Presiden Joko Widodo atas meningkatnya angka perceraian
di Indonesia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencanangkan program
Bimbingan Perkawinan bagi setiap calon pengantin dan remaja usia nikah di Seluruh
Kantor Kementerian Agama di Indonesia. Pilot Projek ini sudah dimulai sejak tahun
2017 dan berlanjut hingga saat ini.

T

rend perceraian pasangan pengantin ini merupakan
imbas dari pelbagai persoalan, mulai dari ketidaksiapan
calon pengantin dalam memasuki dunia baru, faktor
ekonomi, pernikahan usia dini, perselingkuhan, perbedaan
keyakinan, perbedaan prinsip hidup, KDRT, sampai pada
goyahnya komitmen membangun keluarga Sakinah
mawaddah wa rahmah akibat globalisasi dan informasi dunia
yang deras menerpa pasangan muda mudi saat ini. Hal ini
diakui juga oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Agama Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung,
Hasbi Hasan “Memang dari tahun ke tahun, angka perceraian
di negara kita ini terus meningkat,” katanya, Ia mengatakan,
berbagai faktor turut melatarbelakangi peningkatan jumlah
angka perceraian.
Menurut Hasbi Hasan, dari data yang dikumpulkan
Badilag, faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan
yang membuat angka perceraian semakin tinggi. Ia juga
mengungkapkan, daerah yang rendah tingkat perceraiannya
biasanya berkorelasi dengan pengetahuan agama warga
setempat.
Di Jawa Tengah, dari sejumlah 291.644 angka pernikahan
di tahun 2017, terdapat sekitar 85.103 (29%) perceraian. Ini
sebuah pemandangan yang mengiris hati. Bahkan di tahun
2018 ini angka perceraian meningkat cukup signifikan.
Sakralitas pernikahan mulai memudar dan terkikis perlahanlahan. Orang dengan mudah memutuskan untuk mengakhiri
pernikahan dan berganti pasangan yang lain, seperti

mudahnya berganti baju.
Atas fenomena inilah Kementerian agama secara moral
ikut bertanggungjawab untuk menekan tingginya perceraian,
terutama jika diingat bahwa dari sejumlah perceraian tersebut
lebih banyak diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat). Bahkan
dari tahun ke tahun tren cerai gugat ini angkanya dua kali lipat
lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak.
Kemenag tidak main-main dalam rangka menekan
tingginya angka perceraian ini, anggaran pemerintah yang
dikucurkan kepada Dirjen Bimas Islam disiapkan dalam
jumlah fantastis melalui dana PNBP NR (Penerimaan Negara
Bukan Pajak – Nikah Rujuk)
BIMWIN DI JAWA TENGAH
Kegiatan Bimbingan Perkawinan di Jawa Tengah telah
diselenggarakan di masing-masing Kabupaten/Kota dan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
Khusus di Jawa Tengah, tahun 2018 ini telah dialokasikan
dana 6,1 miliar rupiah lebih untuk proyek pengendalian
perceraian. Bahkan proyek ini bukan saja menyasar para
calon pengantin saja, tapi juga remaja remaja usia nikah,
dan sertifikat keikutsertaan calon pasangan pengantin dalam
kegiatan Bimwin ini menjadi syarat yang harus dipenuhi
sebelum melangsungkan akad nikah.
Menurut Menteri Agama, seluruh calon pengantin
diharap bisa mengikuti bimbingan perkawinan sebelum
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menikah. Menteri Agama merasa selama ini calon pengantin
menjelang perkawinan belum diberi bekal yang cukup tentang
pernikahan. Di masa masa yang akan datang, hal itu harus
diintensifkan.
Untuk mendukung agar projek ini berjalan sesuai dengan
harapan, di Jawa Tengah telah disiapkan 142 tenaga pelatih/
fasilitator yang bersertifikat, para fasilitator terlatih ini
melibatkan para Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag
Kabupaten/Kota, bahkan kegiatan Training of Trainer (ToT)
Bimwin terakhir diselenggarakan di Hotel Grasia Semarang
dengan jumlah peserta 40 orang terdiri dari Penyuluh Agama
Islam Fungsional wanita, Akademisi dari UIN Walisongo
Semarang, PW. Muslimat NU dan Ormas Wanita lainnya.
Tentu pelibatan para Ormas wanita dan Penyuluh Agama Islam
wanita ini bukan tanpa alasan, karena ternyata mayoritas
peserta yang bisa hadir dalam projek Bimwin ini rata rata
wanita. Sementera calon suami lebih banyak terkendala
oleh ijin tidak bekerja dari perusahaan/kantor tempat mereka
mencari nafkah. Inilah salah satu kendala di lapangan, yang
perlu direspons oleh para pemangku kewenangan dan para
pihak pemilik otoritas agar setiap pasangan calon pengantin
bisa hadir kedua-duanya, sehingga manfaat pelatihan dan
bimbingan dapat dirasakan oleh keduanya.
MATERI DAN METHODE BIMBINGAN
Methode dan Modul bimbingan dipersiapkan oleh
fasilitator yang disiapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi
Jawa Tengah. Pendekatan pembimbingan sebelum menikah
diterapkan melalui pelatihan dengan pendekatan andragogi
dan lebih menitikberatkan pada proses pemecahan masalah
(problem solving).
Adapun materi meliputi (1) Perkenalan/Ta’aruf dan Kontrak
Belajar (2) Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju
Keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah (3) Mengelola
Dinamika Perkawinan dan keluarga (4) Memenuhi Kebutuhan
Keluarga (5) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga (6)
Menyiapkan generasi yang berkualitas (7) Mengelola
konflik dan membangun ketahanan keluarga (8) Refleksi
dan Evaluasi, serta diwarnai juga dengan ice breaking yang
sangat amat menggemberikan.
Selain pembimbingan melalui klasikal dengan 25-an
pasang calon pengantin, Bimbingan perkawinan juga dapat
dilakukan melalui methode mandiri, yaitu khusus bagi daerah
yang jumlah catinnya kurang memenuhi quota, dengan
cara pembimbingan melalui Penghulu/Penyuluh dan Pihak
Puskesmas terkait reproduksi Keluarga, maupun kepada
tokoh agama/masyarakat dll, tentu dengan mengacu pada
modul Pondasi Keluarga Sakinah yang memang dibagikan
kepada setiap Calon Pengantin
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RESPON PESERTA
Karena Kegiatan Bimwin ini terhitung kegiatan baru
meskipun dulu kegiatan sejenis juga sudah ada dalam format
Kursus Calon Pengantin (Suscatin), tetapi rupanya respons
peserta sangat berbeda jauh. Methode pembimbingan yang
lebih mengedepankan curah pendapat dan problem solving
ini membuat suasana pembimbingan menjadi lebih hidup dan
melahirkan sikap optimistik para peserta dalam menyongsong
masa depan mereka.
H. Muhtasid, SAg fasilitator muda yang juga Kepala
Seksi Pemberdayaan KUA pada Bidang Urais dan Binsyar
menyampaikan keterkejutannya tentang Pembimbingan
model pendekatan andragogi ini “Respon peserta luar biasa,
mereka terkesima dengan materi materi yang disampaikan
oleh fasilitator, karena merupakan materi baru yang belum
pernah mereka dapatkan. Terutama untuk materi “Sungai
Kehidupan” dan “Dinamika Keluarga”. Hal senada juga
disampaikan oleh Hj. Zahratun Nisa MSi Fasilitaor dari unsur
PAIF. Kedepan akan disusun modul khusus untuk Bimwin bagi
remaja usia nikah. Semoga ikhtiar ini dapat menekan angka
perceraian di Jawa Tengah. Biidznillah semua bisa terwujud.
Penulis :
Adalah Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan
Sistem Informasi Urais
Ilustrasi Gambar: detik.com

Bidang PENAIS ZAWA

Ilustrasi Gambar: papermakalah.blogspot.com

211 TANAH WAKAF DI INDONESIA
TERDAMPAK PROYEK JALAN TOL

D

irektur Pemberdayaaan Zakat dan Wakaf Ditjen
Bimas Islam Kementerian Agama M Fuad Nasar,
mengungkapkan tanah wakaf yang terkena dampak
proyek jalan tol di seluruh Indonesia sebanyak 211 bidang
tanah. Namun, menurut dia, Kementerian Keuangan sudah
menyiapkan anggaran proses penggantian tanah wakaf
tersebut.
“Untuk tol itu secara keseluruhan proyek strategis nasional
itu ada sekitar 211 bidang. Itu bermacam-macam ada masjid,
musholla, bangunan sekolah, taman pemakaman umum dan
sebagainya,”. Proyek pembangunan jalan tol, khususnya
jalan tol Transjawa paling banyak terdampak program potensi
nasional tersebut. Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan
regulasi alih fungsi pada sejumlah tanah wakaf.
“Hal itu sudah ada regulasi yang mengatur dan koridor
kebijakan tanah wakaf yang beralih fungsi menjadi
kepentingan umum, seperti proyek pembangunan jalan,
bandara, pelabuhan dan sebagainya itu ditukar guling
atau ruislag,” ucapnya.

Menurut dia, pembangun jalan tol juga sudah siap
melakukan proses tukar guling tersebut dan menyiapkan
tanah dan lahan penggantinya. Menurut Fuad, di dalam proses
perubahan status tanah wakaf dalam bentuk penukaran itu
harus dalam bentuk benda atau harta wakaf.
“Jadi tidak bisa dalam bentuk cash. Harus dalam bentuk
tanah diganti dengan tanah, bangunan diganti dengan
bangunan,» katanya.
Selain itu, dalam proses perubahan status tanah wakaf itu
juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Karena
itu, sebelum proses itu ia juga akan memeriksa kelengkapan
dokumennya.
“Tentu itu tergantung kelengkapan dari dokumen yang
disiapkan Nadzir. Kemudian rekomendasi dari Badan Wakaf
Indonesia (BWI). Kemudian juga ketetapan harga dari kepala
daerah masing-masing dari Bupati/Walikota,” jelasnya.
Berdasarkan kelengkapan dokumen itu, lalu Kementerian
Agama akan memproses penggantian status tanah wakaf itu.
Setelah tanah wakaf itu berubah status menjadi lahan umum,
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maka sertifikatnya akan dicabut dan tanah penggantinya yang
akan dibuatkan sertifikat tanah wakaf.
“Ke depannya tentu kita berharap pemanfaatan tanah wakaf
yang sudah diganti yang terdampak jalan tol itu manfaatnya
akan lebih tumbuh berkembang, baik manfaat sosialnya atau
ekonominya. Prinsip dalam wakaf adalah nilai aset dan nilai
manfaat tetap terjaga kesinambungannya,” jelasnya.
Menurut keterangan Kepala Bidang Penaiszawa melalui
Kepala Seksi Wakaf H. Lasiantor, bahwa di Jawa Tengah
terdapat 85 lokasi yang terdampak tol, berupa tanah masjid,
musholla, madrasah, tanah untuk kesejahteraan masjid dan
bidang lainnya. 60 lokasi telah keluarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
tentang pemberian ijin tukar menukar harta benda wakaf
yang terdampak tol di Jawa Tengah. Dan dalam waktu yang
tidak terlalu lama 25 lokasi akan segera terselesaikan. Sejak
diberlakukannya PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf
akan mempermudah proses tukar menukar harta benda
wakaf berdasarkan luasnya telah diatur pemberian ijin di
bawah 5.000 M2 oleh Kakanwil Kementerian Agama.
Proses tukar menukar harta benda wakaf yang terdampak
tol menjadi agenda utama Kakanwil Kementerian Agama
Jawa Tengah H. Farhani dalam rangka mendukung program
pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan
infrastruktur di Indonesia khususnya pembuatan jalan tol
transjawa. Beberapa gebrakan nyata Kakanwil, sejak adanya
instruksi Menteri Agama RI adalah melaksanakan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, penertiban administrasi
perwakafan, melaksanakan pembinaan-pembinaan tentang
profesionalisme Nadzir Wakaf dan peninjauan di lapangan
terhadap harta benda wakaf yang terdampak tol di Jawa
Tengah. (Yusuf Muhammad-Penaiszawa)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf sudah diundangkan sejak tanggal 02 Juli 2018
lalu.
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Pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam PP Nomor
25 Tahun 2018 adalah Pasal 1 angka 12, Pasal 14, Pasal 49,
Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52.
Pasal 1 yang semula terdiri dari 13 angka, dalam PP Nomor
25 Tahun 2018 ditambah 5 angka sehingga total menjadi 18
angka. Penambahan tersebut terkait Kanwil Kemenag, Kantor
Kemenag Kab/Kota, Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan
Manfaat, Penilai Pertanahan dan Penilai Publik.
Pasal 14 dan penjelasannya dihapus. Pasal 14 pada PP
Nomor 42 Tahun 2006 terkait dengan masa bakti nazhir yang
diatur hanya 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Dengan
berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2018 tidak ada lagi batasan
masa bakti nazhir.
Perubahan Pasal 49 point yang paling pentingnya adalah
adanya pemberian mandat dari Menteri ke Kepala Kanwil
untuk menerbitkan izin tertulis perihal penukaran wakaf
untuk tanah yang luasnya sampai dengan 5000 m2 dengan
persetujuan dari BWI Provinsi.
Pasal 50 diubah yang semula terkait nilai tukar, menjadi
ketentuan tentang niai dan manfaat, Tim Penetapan, Penilai,
Penilai Publik dan penetapan Penilai. Pasal 51 tentang
mekanisme Izin tertulis dari Menteri dan mekanisme izin
tertulis dari Kepala Kanwil serta ditambahnya Pasal 51A
perihal tanah penggati.
Pasal 52 terkait pembiayaan BWI diubah yang semula
bantuan pembiayaan BWI dibebankan dari APBN dan/
atau APBD selama 10 tahun, menjadi Bantuan pembiayaan
BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
melalui penetapan Menteri tanpa ada batasan waktu.
Adanya penambahan 1 Pasal antara Pasal 59 dan Pasal
60 yaitu Pasal 59A terkait proses tukar-menukar harta
benda wakaf sebelum berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2018
tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri. (Yusuf
Muhammad-Penaiszawa)
Terlampir PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf
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Bimas KATOLIK

BERIMAN KATOLIK
DALAM SAMUDERA ARUS ZAMAN

D

ewasa ini teknologi berkembang
begitu pesat. Perkembangan dan
kemajuannya terus meningkat
seiring
dengan
meningkatnya
kebutuhan manusia. Banyak hal positif
yang dihasilkan namun juga banyak hal
negatif yang mempengaruhi gaya hidup
manusia saat ini.
Perkembangan
dan
kemajuan
teknologi itu membawa banyak dampak
bagi manusia dan lingkungannya.
Teknologi informasi dan komunikasi
telah membuat manusia kehilangan
arah dan jati diri sebagai manusia sosial
karena tidak dapat menggunakan akal
budi dan kebijakannya dalam beriman
dan berelasi dengan sesamanya.
Gaya hidup modern yang telah
melanda dunia dan juga gereja Katolik

itu membuat mentalitas manusia
menjadi konsumerisme, hedonisme,
sekularisme, dan individualisme.
Mentalitas
konsumerisme,
materialisme,
hedonisme
dan
sekularisme sering berjalan beriringan
bagaikan kawanan serangkai. Hidup
bersama dianggap hanya untuk
kenikmatan (hedonisme), mencaricari barang-barang untuk memuaskan
dirinya (materialisme), hidup keagamaan
terpisah dari hidup kemasyarakatan
(sekularisme) dan perilaku pemborosan
(konsumerisme).
Dalam konteks gaya hidup tersebut
di atas, nilai-nilai Injili perlu ditawarkan
agar hidup manusia tidak menjadi
kacau balau (babel) dan jatuh dalam
ketamakan (Lukas 12:15).
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Hidup hendaknya terarah pada kehendak Allah, karena
Firman Allah menjadi sarana untuk mengajar, memperbaiki
kelakuan, menasehati yang salah dan mendidik orang dalam
kebenaran (2 Timotius 3:16).
DAMPAK GAYA HIDUP MODERN
Dampak dalam kehidupan moderen adalah perubahan
yang cukup drastis dalam kehidupan manusia baik dengan
sesama maupun dalam hidup berkeluarga.
Manusia modern telah terpedaya oleh produk pemikirannya
sendiri, karena kurang bijak untuk mampu mengontrol efek
sampingnya, yaitu terganggunya hubungan antar sesama dan
keharmonisan dalam keluarga.
Keinginan biologis seringkali telah menelantarkan
keinginan rohani. Kebutuhan manusiawi mengabaikan nilainilai Injili. Dampak psikologis gaya hidup modern itu antara
lain (mungkin banyak lagi) :
1. Mengalami ketegangan fisik dan psikis
2. Kehidupan yang serba rumit karena tidak didasari dari
kemampuannya
3. Kecemasan terhadap masa depan
4. Hubungan antar individu yang semakin tidak manusiawi
lagi
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5. Rasa terisolir baik dari keluarga maupun masyarakat
sekitar
6. Hubungan keluarga renggang atau tidak harmonis
7. Terjadinya penyimpangan moral dan system
8. Kehilangan jatidiri sebagai manusia sosial
Semoga nilai-nilai dan terang Injili dalam mensikapi
dampak arus zaman dengan kemajuan teknologi dan
komunikasi dapat mengarahkan manusia pada kebenaran
yang sejati yaitu Allah yang meraja, yang menyelamatkan
manusia dengan hidup yang semakin manusiawi.
Sabda Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa hidup
beriman Katolik dalam samudera arus zaman, manusia harus
selalu “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala
ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya,
hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu”(Lukas
12:15)
Firman Allah hendaknya menyadarkan manusia untuk
selalu mengarahkan pada kehendak ilahi sebagai Sang
Sumber Kebenaran Sejati, karena “Segala tulisan yang
diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan
untuk mendidik orang dalam kebenaran” (2 Timotius 3:16).
Berkah Dalem Gusti – Heribertus Suncoko

Bimas HINDU

Membangun Komunikasi
Merajut Kebhinekaan

I

Dewa Made Artayasa Pembimas Hindu Jawa Tengah sampaikan Sambutan pada Workshop Literasi Digital
Bimas Hindu. Kehidupan yang begitu maju dan berkembang sangat pesat menuntut kita semua untuk bijaksana memaknai perkembangan tesebut, secara umum kita tidak akan bisa
mampu untuk menolak perkembangan tersebut. Melihat kondisi
tersebut sebagai Pembimbing Masyarakat Hindu mengajak umat
Hindu untuk mampu berkomunikasi aktif dengan adanya perkembangan sistem komunikasi cepat yang mengunakan ilmu dan
teknologi cangih dengan “handphone” telepon gemgam, yang
semua sudah memfasilitasi kita dalam komunikasi.
Pada era sekarang ini masyarakat Indonesia telah masuk pada
arah komunikasi yang maju, hal ini dapat terlihat dengan jelas
bahwa setiap individu baik anak-anak, remaja, dewasa bahkan
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orang tua sudah mengunakan alat komunikasi yang
cangih “handphone” telepon gemgam. Sebagai konsumen dan penguna tentunya akan
banyak berita yang didapatkan dari alat
tersebut. Untuk itu melalui kegiatan
workshop literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo bekerjasama dengan Parisada Hindu
Dharma Indonesia pusat dan
Bimas Hindu Kantor Wilayah Kemeneterian Agama Provinsi Jawa
Tengah mengajak generasi Hindu
di Jawa Tengah untuk peka dengan
pemberitaan yang kurang baik.
Kegiatan Workshop Literasi digital dilaksankan di Hotel Santika Jl. Pandanaran Semarang, tanggal 11 Oktober 2018 di ikuti oleh 100 peserta
generasi Hindu Jawa Tengah. Pada
kesempatan tersebut sebagai pembicara adalah KS Arsana dan Staf
Kominfo. Berbagai media pemberitaan
ditampikan sebagai mana contoh yang
berita benar dan mana berita yang tidak
benar ”hoax”. Kegiatan workshop ini mengambil tema “Merawat Kebhinekaan Dengan
Bijak Bersama Media Sosial”.
Bimbingan masyarakat Hindu memiliki peran dalam membina dimasyarakat agar tidak tergerus dalam berita-berita
yang muncul dimedia sosial untuk selalu memahami berita
agar tidak langsung diteruskan berita tersebut. Maksudnya
dipahami kebenaran berita apa yang terjadi apakah benar
atau tidak dan dicermati bila mana benar berita tersebut maka
baru bisa diteruskan. Sekarang ini Bimas Hindu telah memberikan pembinaan kedaerah-daerah agar umat Hindu yang
memiliki handphon untuk selektif dalam memahmi berita di
media sosial.
KS. Arsana dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
selaku pembicara dalam workshop memberikan materi cara
membuat berita agar berita tersebut memiliki konten yang tepat. Suatu contoh yaitu dengan membuat flog “video pendek”
yang memberikan gambaran perilaku hidup dimasyarakat,
kemudian memberikan cara penulisan berita yang benar dengan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga
dengan apa yang dicontohkan ini sebagai generasi Hindu
mampu memahami kebenaran berita tersebut.
Staf Kominfo dalam arahanya memberikan gambaran
mengenai pentingnya pemahaman kita dengan perkemban-
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gan teknologi yang pesat, cakupan penyebaran konten
digital juga semakin luas dan beragam. Munculnya
konten-konten bermuatan negatif dan kabar bohong atau hoax kini menjadi salah satu kekhawatiran, karena bisa membawa banyak
dampak yang juga buruk. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika
Kominfo mengangap pentingnya literasi
digital. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu
menggunakan teknologi digital dan alat
komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis,
dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat, dan
berkomunikasi dengan orang lain
agar dapat berpartisipasi secara
efektif dalam masyarakat. Tak
perlu berpikir yang terlalu tinggi
atau luas terkait difinisi tersebut.
Menurut Menkominfo literasi digital
sebetulnya dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. “ Literasi nomor satu
adalah di rumah. Tanggung jawab orang tua terhadap
anak-anaknya. kominfo mengangap, saat ini hampir setiap
anak sudah pandai mengoperasikan Handphone. Anak berumur tiga tahun saja, misalnya, bahkan sudah mahir membuka-buka video di YouTube, dan lebih cepat belajar daripada
orangtuanya. Ia lantas menekankan, literasi digital adalah
yang paling penting. Sementara, upaya blokir situs dan penindakan lainnya merupakan tahap paling akhir. Selain keluarga,
pihak-pihak yang menjadi gerbang utama untuk literasi digital
adalah sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat digital lainnya. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
dialokasikan untuk literasi digital. kominfo juga membentuk
gerakan cyber Kreasi untuk menambah literasi tersebut.
Literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan
individu yang secara menggunakan teknologi digital dan alat
komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan,
menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang
lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam memahami literasi digital
ini sangat penting sebagai bagian masyarakat yang melek
dalam perekembangan jaman, ilmu dan teknologi agar tidak
terjerumus dalam pemberitaan yang tidak baik. “wahonogol”

Bimas buddha

Miliki Kebijaksanaan dalam Membina
Harmoni Hidup Bermasyarakat
“Akkodhena jine kodhaṁ, Asādhuṁ sādhunā jine
Jine kadariyaṁ dānena, Saccena alikavādinaṁ”
Kalahkan amarah dengan cinta kasih, Kalahkan kejahatan dengan kebajikan
Kalahkan kekikiran dengan murah hati, Kalahkan kebohongan dengan kejujuran
(Dhammapada 17:3)

D

alam menjalani kehidupan bermasyarakat di
kehidupan sehari-hari, tentunya kita selalu
berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup
yang sedikit banyak menyita perhatian baik pikiran,
waktu, maupun tenaga. Persoalan-persoalan yang kadang
secara langsung bersinggungan dengan diri kita maupun
yang tidak ada hubungannya dengan kita, bisa jadi karena
merupakan permasalahan orang lain, tetapi karena proses
karma yang bersamaan bisa berimbas kepada diri kita.
Memahami dan mengenali permasalahan hidup yang
terkadang tanpa kita sangka-sangka bisa saja menghampiri
hidup ini, dimana pada suatu kesempatan yang sama kita
sedang berhadapan dengan berbagai macam tuntutan
pekerjaan dan rutinitas keseharian kita, kita dituntut untuk
mensegerakan menyelesaikan segala tanggung jawab,

tetapi pada sisi lain kitapun juga harus bijaksana dengan
waktu yang ada menyelesaikan masalah lain yang datang
bersamaan.
Pada kondisi seperti demikian membutuhkan keahlian
dalam pemecahan masalah, sehingga berbagai masalah
yang muncul satu dan yang lainnya terpecahkan secara
bersama-sama. Keahlian dalam memecahkan masalah
dan persoalan ini yang tentunya harus dilandasi dengan
kebijaksanaan, karena ketiadaan kebijaksanaan dalam
mengurai satu masalah dan masalah yang lainnya justru
akan memunculkan masalah baru yang semakin besar.
Berkaca pada realita diatas, semestinya muncul
sebuah pemahaman bahwa memang selama kita masih
hidup permasalahan-permasalahan ini akan muncul,
dan pada saatnya membutuhkan perhatian kita untuk
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menyelesaikannya, dan kemudian pada saat yang lain akan
muncul masalah lagi dan seterusnya, kita akan berusaha
menyelesaikan masalah-masalah yang datang silih berganti
dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya.
Ketika pemahaman dan alur berpikir kita dalam menghadapi
masalah-masalah ini telah dilandasi oleh kebijaksanaan,
maka kita akan dapat melihat sumber masalah sesungguhnya
seperti layaknya kita melihat pantulan bayangan jarum di
dalam air. Pada saat airnya masih bergejolak sangat susah
bagi kita untuk bisa menangkap bayangan jarum tadi dengan
mata kita, tetapi pada saat kita menunggu sampai air sedikit
tenang atau benar-benar tenang maka mata kita mampu
mendeteksi bayangan jarum tadi.
Pada suatu ketika saat berhadapan dengan masalah yang
datang orang bereaksi dengan cepat dan penuh emosional
sehingga kesadaran menjadi melemah, pada saat kesadaran
melemah maka kontrol pikiran terhadap tindakan perbuatan
menjadi ikut melemah. Pada saat demikian ini terkadang
memunculkan dorongan emosi berlebihan yang menyulut
kemarahan dan pada proses yang kita jalani kita kehilangan
kontrol dalam berbicara dan bertindak, sehingga tak jarang
kita ingin menyelesaikan masalah tetapi malah menciptakan
masalah yang baru.
Ada satu nasehat berharga dari Buddha yang
terangkum dalam Dhammapada yang berbunyi demikian:
“Akkodhena jine kodhaṁ, Asādhuṁ sādhunā jine,
Jine kadariyaṁ dānena, Saccena alikavādinaṁ
(Dhammapada 17:3). Yang artinya: Kalahkan amarah
dengan cinta kasih, Kalahkan kejahatan dengan kebajikan,
Kalahkan kekikiran dengan murah hati, Kalahkan kebohongan
dengan kejujuran.
Dalam nasehat ini dapat kita pahami bersama bahwa
amarah merupakan energi negatif, pada saat energi ini
menguasai kita maka justru kita akan semakin kehilangan
kesadaran untuk tetap berada dalam kebaikan. Amarah bisa
kita maknai dengan perasaan atau ungkapan benci yang
meledak-ledak, yang mana bila pikiran dan hati kita dipenuhi
dengan amarah maka kita kehilangan keseimbangan dalam
mengontrol perilaku kita dan justru mendorong kita untuk
melakukan tindakan diluar batas kepantasan.
Agar bisa membatasi dan mengendalikan amarah ini
maka kita harus selalu memelihara cinta kasih dalam diri kita,
bagaimana kita harus tetap bisa menanamkan sikap mengasihi
pada sesama hidup kita, kepada teman, sahabat maupun
setiap orang yang berada didalam komunitas maupun dalam
masyarakat dimana kita berada. Karena melalui menjaga
cinta kasih ini, maka amarah yang laten karena setiap saat
bisa muncul dapat kita kendalikan sehingga dalam proses
menghadapi kehidupan bahkan pada saat menghadapi
masalah kita tetap terukur pada tindakan menuju kebaikan
yang diliputi kebijaksanaan.
Setelah kita mampu membatasi amarah yang berkembang
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dalam diri kita, kitapun juga harus tetap berada dalam kebaikan,
karena dengan tetap berada dalam pagar kebaikan niscaya
perbuatan jahat dapat kita minimalkan. Bahkan pada saat
kita menerima tindakan jahat atau perlakuan jahat dari pihak
lain, tidak perlu kita bereaksi terlalu kuat untuk membalasnya
dengan tindakan jahat, tetapi justru Buddha memberikan
nasehat bagi kita untuk membalasnya dengan kebajikan.
Seberapapun kejahatan yang datang dan mengarah kepada
diri kita, tetaplah berada dalam kontrol kebaikan agar dampak
tindakan jahat yang kita terima tidak semakin membesar
mempengaruhi hati dan pikiran kita.
Jika didalam hidup kadang kita bertemu dengan orang
yang memiliki sifat kikir, susah berbagi, entah itu berbagi rejeki,
harta maupun benda tetapi kita harus tetap mengembangkan
kemurahan hati. Pada saat orang yang kikir ini merasa bahwa
dia menjaga harta yang dimiliki dengan sangat kuat dan terikat
karena sangat sulit berbagi, justru dengan bermurah hati kita
tetap mampu menjaga harta benda kita dengan baik bahkan
dapat mempraktikan tindakan bajik dengan berbagi harta
benda yang kita miliki untuk membantu sesama. Seperti nyala
api dari sebuah lilin, nyala api ini tidak akan habis meskipun
digunakan untuk menyalakan seribu lilin disekitarnya.
Dalam berhubungan dengan banyak orang terkadang
kitapun tidak luput dari menerima kebohongan, bahkan
terkadang kitapun tanpa sadar melakukan kebohongan karena
suatu alasan tertentu. Ketika pada suatu saat kita berada
dalam kondisi yang demikian maka bila kita berpegang pada
nasehat Buddha, kita dianjurkan untuk melatih diri untuk
tetap berada dalam kejujuran. Terkadang nilai dari kejujuran
ini memang tidak mudah kita lakukan, tetapi dengan tetap
berpegang teguh pada tekad yang kuat untuk tetap melatih
kejujuran maka kita akan memiliki banyak kesempatan melatih
kejujuran hingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik.
Bila kita terbiasa dengan melatih cinta kasih, selalu
mengedepankan kebajikan, hidup kita selalu berpraktek
murah hati, dan tetap menjaga untuk selalu mempraktekan
kejujuran maka dengan sendirinya kebijaksanaan yang kita
idam-idamkan dalam hidup ini dapat kita wujudkan. Pada
saat hidup kita diliputi kebijaksanaan maka tidak ada masalah
hidup yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Jika
dalam hidup kita bisa mengembangkan kebijaksanaan dalam
bertutur kata, dan bertindak maka tidak ada orang yang akan
merasa tersakiti oleh sikap dan tindakan kita.
Dengan tidak memunculkan perasaan benci pada pihak
lain, dengan tetap menjaga kebaikan terhadap pihak lain maka
harmoni hidup bermasyarakat terwujud. Pada saat harmoni
hidup bermasyarakat ini tercipta maka kenyamanan dan
ketenteraman hidup bermasyarakat dapat tetap terus terjaga.
Mari tetap berada dalam kebaikan, dan mengisi hari-hari kita
dengan kebijaksanaan, karena dengan cara yang demikian
maka kita mampu memberikan nilai-nilai kebaikan didalam
hidup bermasyarakat. (siswanta)

Bimas KONGHUCHU

Menjadi Junzi Untuk Indonesia
Js. Andi Gunawan, ST
Rohaniawan, Guru Agama dan Penyuluh Non PNS Agama Khonghucu Kota Semarang

pengetahuannya; dengan cukup pengetahuannya akan
dapatlah mengimankan tekadnya; dengan tekad yang beriman
akan dapatlah meluruskan hatinya; dengan hati yang lurus
akan dapatlah membina dirinya; dengan diri yang terbina akan
dapatlah membereskan rumah tangganya; dengan rumah
tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya; dan
dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia“
Adalah harapan semua rakyat Indonesia membuat
damai dan menjadi bagian dari perdamaian dunia, tetapi
belakangan ini keadaan sungguh miris ketika kita dihadapkan
realita banyaknya kasus terorisme di negeri ini. Mulai dari
penyerangan Mako Brimob, sampai bom bunuh diri di
beberapa gereja, yang terjadi tepat 20 tahun peristiwa mei
1998 di jakarta. Ini merupakan pekerjaan rumah bersama
yang harus dimulai dari pembinaan diri.
AJARAN BESAR / THAI HAK BAB UTAMA PASAL 6

B

angsa Indonesia dengan berbagai latar belakang suku,
agama, ras dan golongan merupakan kekayaan yang
jarang oleh bangsa lainnya. Begitu juga sejarah bangsa
ini tidak lepas dari peran banyak umat antar beragama, suku
dll.
Bangsa ini dapat maju atau tidak tergantung dari
peran rakyatnya. Dalam konsep agama Khonghucu untuk
menciptakan kedamaian dunia adalah dengan membuat
negara – negara damai dan untuk menciptkan sebuah negara
damai maka perlu membentuk keluarga – keluarga yang damai
pula, sedangkan negara itu sendiri merupakan kumpulan dari
banyak keluarga. Dan tentunya untuk membentuk keluarga
yang damai harus di bentuk dari pribadi yang baik.
AJARAN BESAR / THAI HAK BAB UTAMA PASAL V
“ Dengan meneliti hakekat tiap perkara dapat cukuplah

“ Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu
kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri
sebagai pokok.”
Kemajuan dan kondisi bangsa Indonesia adalah hasil dari
kerja bersama seluruh komponen bangsa, gotong royong
adalah konsep yang harus diterapkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara saat ini, yang dapat membuat
negeri ini lebih baik. Pembinaan diri adalah wajib dijalankan
dari semua bagian dan kedudukan, dari pimpinan tertinggi
sampai rakyat biasa semua punya kewajiban membina diri.
Anak jaman NOW menyebut sebagai MOVE ON tetapi dijaman
sekarang kita tidak hanya bisa Move On saja Melainkan harus
bisa MOVE UP, orang harus berani merubah diri sendiri dengan
membina diri, sebenarnya ada dua point jika disederhanakan
dalam membina diri.
1. Yang Pertama adalah mengurangi keinginan, jika kita telaah
dan mau jujur ke dalam diri banyaknya masalah dalam
kehidupan ini karena manusia terlalu banyak keiinginan,
seorang yang berpendapatan minim berkeinginan
memaksakan diri demi barang konsumtif yang dibeli
dengan berhutang. Sehingga lama kelamaan yang terjadi
banyak utang dan menyusahkan diri sendiri dan yang
lebih parah jika iman tak kuat maka yang terjadi adalah
tindakan korupsi, berbeda dengan orang yang berbisnis
atau investasi mereka berhutang untuk menghasilkan
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uang lebih banyak dari apa yang menjadi beban mereka
atau hutang mereka. banyak orang yang tidak menyadari
kebanyakan terjadi karena dibelenggu oleh keinginan
semata. Dengan pembinaan diri dari rakyat biasa sampai
pimpinan tertinggi jika dapat mengurangi keinginan yang
di tumpuk terus maka hal negatif pasti akan dihindari,
mencoba menjadi manusia yang mengenal diri dengan
sadar akan kelemahan dan kekuatan diri kita sendiri.
Kelihatannya sederhana tetapi jika kita dapat
menerapkan kedalam diri kita, keluarga dan negara maka
yang kita dapatkan adalah kedamaian, dan kedamaian
bukan tergantung banyak sedikitnya pendapatan, pintar
bodohnya kemampuan, tinggi rendahnya jabatan dan
status melainkan dimulai dari diri sendiri bagaimana kita
dapat mengurangi keinginan dalam tanda kutip yang tidak
haru dan semestinya atau yang tidak dibutuhkan. Dengan
dapat mengurangi keinginan kita sudah dapat meneliti
hakekat tiap perkara dengan memperbanyak pengetahuan.
2. Yang Kedua adalah Memperbaiki kesalahan. Didalam
menjalani kehidupan tidak ada manusia yang tidak lepas
dari kesalahan, maka itu diperlukan pembinaan diri menjadi
lebih baik dan tidak berkutat dalam lingkaran kesalahan.
Manusia perlu membina kesadaran, kenapa sampai
terjadi banyak hutang yang menumpuk, karena mereka
tidak menyadari dari kesalahan pertama hutang dan
tidak apa – apa akan menagih dan akhirnya tidak disadari
menumpuk sehingga pendapatan kita tidak lagi mampu
membayarnya. kita sudah tidak dapat lagi menjangkau,
begitu juga para koruptor awalnya bisa jadi coba – coba
tidak ketahuan, padahal mereka tau itu suatu kesalahan,
bukannya memperbaiki kesalahan malah berbuat yang
lebih berani karena pemikiran mereka akan tidak menjadi
masalah, dan kenyataan terungkap telah korupsi segitu
banyak. Padahal jika dari awal telah tahu salah dan segera
memperbaiki maka akan menjadi lebih baik, coba kita
lihat semua pemimpin sukses, pebisnis dll mereka akan
bangkit memperbaiki kesalahan dirinya sehingga dirinya
semakin baharu.
Mari mulai belajar menjadi manusia yang tidak hanya
MOVE ON melainkan MOVE UP, kita bukan hanya siap untuk
berubah, melainkan bagaimana dengan pembinaan diri kita
menjadi lebih baik dari setiap perubahan yang ada.
Tentunya dengan kita tidak lupa peran akan diri ini membuat
kita akan semakin MOVE UP dari setiap perubahan itu sendiri
SABDA SUCI JILID XIV PASAL 43-44
43. Gwan Chiang jongkok di jalan (mencegat Nabi
lewat). (2) Nabi bersabda, “Ketika masih muda kamu tidak
patuh, setelah dewasa tidak ada sesuatu yang dapat kau
berikan kepada masyarakat dan setelah tua tidak mau mati;
sesungguhnya engkau ini pencuri (Kebajikan).” Lalu dengan
tongkatnya dipukul kaki orang itu.
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Kutipan ayat diatas menunjukan bahwa untuk menjadi
seorang JunZi harus membina diri sehingga minimal menjadi
orang yang wajar, ketika muda minimal menjadi anak muda
atau pemuda yang patuh yang menjalankan laku bakti dengan
tidak membuat masalah , tetapi kenyataan di era jaman NOW
masih ada pemuda yang sudah kehilangan akan etika yang
merupakan akar budaya Indonesia, narkoba, perkelahian antar
pelajar, video porno dll. Semua ini terjadi karena kurangnya
pembinaan diri, teladan pembinaan diri lebih tepatnya, peran
Orang Tua di rumah, Guru di Sekolah dan Pemuka Agama
di lingkungan ibadah merupakan satu kesatuan yang dapat
membina seorang muda akan mengarah menjadi JunZi
ataukah seorang Xiao Ren ( Pencuri Kebajikan ). Keluarga
yang broken home adalah salah satu aspek yang membuat
anak akan menjadi liar, nakal dan tidak bisa diatur, begitu
juga peran Guru yang tidak baik disekolah akan membuat
anak menjadi anak yang tidak hanya bodah melainkan
akan memandang sebelah mata akan keberadaan oran lain,
pendidikan yang hanya menyatakan benar dan salah akan
membuat anak hanya dipilihkan pada benar dan salah, padahal
ada kesempatan dalam belajar dengan memperbaiki diri tadi,
peran pemuka agama yang salah jalan dapat menjadi bibit
radikalisme, exclusifisme, bullying dan penebar kebencian
bagi bangsa Indonesia. Maka kesinambungan ketiganya
adalah benteng bagi pemuda untuk menjadikan pemuda yang
Junzi.
“setelah dewasa tidak ada sesuatu yang dapat kau berikan
kepada masyarakat “ sebagai mahkluk sosial umur dewasa
sebagai kemapanan, bukan hanya materi tetapi mental, ketika
seorang sudah dewasa dan tidak dapat memberikan peran
kepada masyarakat dan otomatis kepada negara adalah salah
satu bentuk kegagalan dalam membina diri. Sebagai seorang
yang belajar menjadi Junzi kita diwajibkan mempunyai peran
kepada masyarakat baik disegala bidang, jika hanya untuk
diri sendiri saja yang terjadi adalah bibit korupsi dimana
hanya untuk kepentingan pribadi saja pemenuhan kekayaan.
Tanpa memikirkan sebenarnya yang dkorupsi adalah untuk
masyarakat banyak.
“setelah tua tidak mau mati “ adalah penegasan untuk
orang yang disisa kehidupannya tidak mau untuk berubah,
tidak mau belajar untuk menggenapi Firman Tuhan.
Bagaimana membuat ini lebih baik, revolusi mental selaras
dengan ajaran pembinaan diri dalam ajaran Khonghucu
untuk selalu membina diri dengan mengurangi keinginan dan
memperbaiki kesalahan niscaya akan membuat diri ini tidak
hanya MOVE ON melainkan sudah menjadi MOVE UP. Dengan
menjalankan peranan diri sesuai posisi dan keadaan kita.
Keharmonisan didalam diri akan terjadi sehingga keluarga
akan menjadi damai, sehinga negara akan menjadi damai dan
otomatis akan membentuk dunia menjadi lebih baik.

Dinamika DAERAH

T

KANKEMENAG
KAB. PEKALONGAN
MENGGELAR
PERINGATAN MAULID
NABI MUHAMMAD
SAW 1440 H
BERBARENGAN
DENGAN
TASYAKURAN RUANG
KANTOR PTSP.

epat di hari Kamis tanggal 29 November 2018 bertempat di Ruang
Baru PTSP Kankemenag Kabupaten Pekalongan dilaksanakan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
1440 H, sekaligus tasyakuran ruang
kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP). Acara yang dikemas dengan
pemotongan tumpeng tersebut dihadiri
seluruh jajaran keluarga besar Kementerian Agama kabupeten Pekalongan,
bernuansa silaturahmi dan kekeluargaan satu dengan yang lainnya sangat
terasa.
Dalam sambutannya H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag
selaku Kepala Kantor berharap kehadiran PTSP ini akan
mempermudah akses publik terhadap layanan yang ada
di Kementerian Agama di Kabupaten Pekalongan. Dengan
Hikmah meperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita
sebagai Aparatur Sipil Negara sudah sepatutnya mencontoh ketauladan Beliau Rosulullah yakni dengan cara memberikan komitmen untuk lebih dekat melayani umat. Inovasi
pelayanan yang terpusat dan dapat diakses secara online
ini diharapkan akan mempermudah publik dalam mendapat
layanan Kementerian Agama.memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat dan umat. PTSP disiapkan sebagai
ruang publik yang akan mengurus beragam pengajuan perizinan, informasi seputar bantuan dan beasiswa, termasuk
juga layanan aduan masyarakat. Pemberian layanan didasarkan pada standar operasional prosedur serta jangka waktu
pelayanan yang jelas. Pengelolaannya juga akan mengacu
pada standar mutu pelayanan prima.
Dalam kesempatan tersebut H. Muqodam, M.Sy selaku
Kasubbag TU juga menambahkan bahwa “Ruang PTSP ini
dibangun sebagai upaya transformasi pelayanan publik guna
mewujudkan Kementerian Agama sebagai instansi yang bersih melayani. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait
reformasi birokrasi melalui program Satgas Saber Pungli.
Mudah-mudahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pekalongan dapat menawarkan sesuatu yang berbeda yang
jauh lebih baik di banding sebelumnya. “ demikian tambahnnya. (Ant)
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“Membangun Kreativitas
Peserta Didik dalam Dunia Tulis
Menulis Menuju Madrasah Hebat
Bermartabat”
- Sabtu, 27 Oktober 2018 -
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Pelatihan Jurnalistik
Peserta Didik MTs Negeri 2 Banyumas

T

AMBAK - Sebanyak 54 peserta didik MTs Negeri 2
Banyumas mengikuti pelatihan jurnalistik selama satu
hari, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober
2018 dari pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan
dalam rangka menerbitkan kembali majalah AKSI OSIS MTs
Negeri 2 Banyumas yang pernah terbit selama dua kali.
Kepala MTs Negeri 2 Banyumas Bapak H. Mathori,
S.Pd.,M.M. dalam sambutan pembukaan kegiatan jurnalistik
mengatakan bahwa pelatihan jurnalistik ini penting dalam
rangka pengembangan potensi anak untuk mengekspresikan
ide-ide yang berupa tulisan berita, artikel, feature, dan laporan
hasil wawancara. Melalui pelatihan jurnalistik ini diharapkan
peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya dalam
dunia jurnalistik, salah satunya dengan penerbitan Majalah
AKSI. Penerbitan majalah AKSI OSIS MTs Negeri 2 Banyumas
ini merupakan prestise bagi madrasah menuju madrasah

yang hebat bermartabat dan menjadi tempat latihan anakanak untuk menuangkan kreativitasnya. Oleh karena itu,
Kepala madrasah sangat mendukung penerbitan kembali
Majalah AKSI OSIS MTs Negeri 2 Banyumas.
Kegiatan pelatihan jurnalistik ini mengundang narasumber
Heru Kurniawan, S.Pd.,M.M. Dosen IAIN Purwokerto,
jurnalis, sastrawan, dan owner Rumah Kreatif Wadas Kelir
Banyumas.
Setelah diadakannya pelatihan jurnalistik, peserta didik
menjadi lebih mengenal tentang jurnalistik dan dunia tulis
menulis, serta lebih menumbuhkan rasa percaya diri setiap
peserta pelatihan dalam mengekspresikan ide-idenya dalam
bentuk tulisan. Harapan kami, dengan adanya pelatihan
jurnalistik bagi peserta didik dapat memajukan MTs Negeri 2
Banyumas menuju madrasah hebat bermartabat. (SI)
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Artikel

Kompetisi Berebut,
Dongkrak Hasil Belajar
Keterampilan
Oleh : Drs Sri Suryana Dwi Atmaka
Guru Keterampilan MAN Temanggung

B

elajar keterampilan perlu kecakapan dan kecermatan
serta waktu yang memadai. Namun kerap terjadi
sebaliknya, kurangnya kesiapan siswa, keterbatasan
jumlah media praktik sering menjadikan masalah dalam
pembelajaran. Hal tersebut juga pernah dialami pada saat
pembelajaran keterampilan PPSM (Perbaikan dan Perawatan
Sepeda Motor) yang ada di MAN Temanggung.
Dengan jumlah jam tatap muka yang pas-pasan,
sementara ada tuntutan kurikulum yang harus tercapai, maka
guru harus mampu mencari strategi dalam proses kegiatan
belajar mengajar keterampilan PPSM ini. Ada dua materi yang
harus disajikan yaitu berupa teori dan praktik. Untuk penyajian
secara teori terkadang terdapat masalah, demikian juga pada
saat pembelajaran praktikum maka akan dijumpai berbagai
masalah. Misalnya banyaknya jumlah siswa yang tidak
sebanding dengan sedikitnya jumlah media praktik serta jam
tatap muka yang terbatas. Lagi pula jadwal penyelenggaraan
keterampilan ini di mulai pada jam ke sembilan atau jam
terakhir mata pelajaran pagi. Sehingga tidak mengherankan
apabila terdapat siswa-siswi yang cukup kelelahan.
Salah satu strategi yang sering dilakukan agar bisa
mengurangi permasalahan tersebut, guru melakukan
kegiatan berupa kompetisi berebut. Kompetisi ini berarti
terjadi persaingan antar siswa, sedangkan berebut artinya
melakukan kegiatan dalam kecepatan maksimal agar seorang
siswa mendapat kesempatan dam unjuk kerja terhadap
pesaingnya. Tujuan dari kegiatan kompetisi berubut ini adalah
untuk mempercepat materi yang diajarkan sekaligus untuk
melatih siswa bekerja tangkas dan cepat.
Sistem kompetisi dalam pelajaran di kelas memiliki sisi
baik dan buruk yang harus dipertimbangkan (Agus Siswoyo
: 23 Maret 2018). Maka dari itu dalam hal ini penulis
menerapkan sistem kompetisi dengan memperhatikan segi
positifnya, tentunya guru harus mampu memgendalikan
suasana kelas tetap kondusif.
Berikut ini strategi kompetisi berebut yang dilakukan pada
mata pelajaran keterampilan PPSM. Secara umum para
siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing
kelompok menangani sebuah media praktik yang dilengkapi
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pula dengan alat prakteknya. Di sela-sela kegiatan tersebut
guru menjelaskan perihal kelengkapan atau komponen media
tersebut tentang nama komponen dan prinsip kerjanya. Setelah
itu para siswa dalam kelompoknya menerapkan kembali
media praktek yang telah dibongkarnya. Jika dipandang
telah rapi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan
pertanyaan untuk anggota kelompok tersebut. Siswa boleh
menjawab secara rebutan. Bagi yang bisa menjawab duluan
ia diberi tanda khusus dalam daftar penilaian. Kemudian
diberikan soal berikutnya dan terdapat rebutan lagi, bagi yang
sudah berhasil menjawab diperkenankan untuk menjawab
sekali lagi. Cara penilaian ini selanjutnya dipertimbangkan
siapa siswa yang paling cepat menjawab dan berapa jumlah
jawaban tersebut. Semakin cepat dan semakin banyak
jawabannya nilainya semakin bagus.
Strategi yang lain bisa dilakukan dengan cara berikut
ini. Ketika diadakan penilaian secara individual maka dicatat
lama waktu mulai bekerja hingga akhir bekerjanya. Jadi
dalam hal ini sebuah media akan digunakan oleh para siswa
secara bergiliran. Cara menilainya adalah bagi siswa yang
paling cepat dan tepat dalam mengerjakan tentunya akan
mendapatkan nilai yang paling bagus.
Begitulah gambaran strategi kompetisi berebut yang
sering dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar
mata pelajaran keterampilan PPSM di MAN Temanggung.
Dengan demikian maka cara seperti ini bisa ditularkan atau
ditiru oleh guru-guru yang lain baik pada mata pelajaran
yang sama maupun yang berbeda. Kemampuan guru
dalam menggunakan variasi pembelajaran akan mampu
mendongkrak atau meningkatkan mutu hasil belajar.

Artikel

Ilustrasi Gambar: nu.or.id

Kampus Mengaji Menolak Radikalisme
Oleh: Jamal Ma’mur Asmani

M

enristek Dikti RI M. Nasir menggalakkan kegiatan
mengaji di Kampus. Salah satu tujuannya adalah
menangkal gerakan radikalisme di Perguruan
Tinggi. Gebrakan Menristek Dikti ini patut diacungi jempol
mengingat kampus selama ini disinyalir kering dari aspek
spiritualitas, karena konsentrasi utamanya pengembangan
intelektualitas dan penemuan teknologi baru.  Konsentrasi
inilah yang menyebabkan mudahnya kelompok radikal-teroris
merekrut anggota baru dari kampus, khususnya kepada para
mahasiswa yang pemahaman agamanya dangkal. Mereka
diindoktrinasi dengan ideologi radikal sehingga mereka
termakan doktrin tersebut dan akhirnya menjadi pengikut
loyal dan fanatik yang siap mengorbankan jiwa dan raga demi
membela doktrin yang mereka yakini kebenarannya.
Doktrin radikal yang diinternalisir jaringan kelompok
radikal kepada anggota baru, antara lain: Pertama, sumber
hukum yang menjadi pegangan umat Islam hanya dua, yaitu
al-Qur’an dan hadis. Kedua sumber ini menjadi parameter
dalam menilai segala sesuatu. Jika sesuatu itu sesuai dengan
kedua sumber ini, maka sesuatu itu benar dan bisa diikuti.
Namun, jika sesuatu itu bertentangan dengan kedua sumber,
maka sesuatu itu sesat dan harus dihancurkan. Kedua, selain
kedua sumber ini, seperti hukum adat dan undang-undang
Negara hasil konsensus nasional tidak bisa menjadi sumber
hukum, sehingga jika bertentangan dengan keduanya harus

dilawan. Termasuk di sini adalah Pancasila, Binneka Tungga
Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UndangUndang Dasar 1945 yang diklaim sebagai bid’ah sesat.
Ketiga, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. dan para
sahabatnya adalah teladan agung bagi umat Muhammad
sepanjang masa, yaitu hijrah dan mengangkat senjata
untuk melawan thaghut, para pembangkang hukum Allah
dan RasulNya. Doktrin ketiga ini sangat mematikan karena
mendorong pengikut kelompok ini untuk mengangkat senjata
dan menghancurkan segala kemaksiatan dan kekufuran
dengan balasan mati syahid yang dijamin masuk surga di
hari kiamat. Salah satu doktrin mereka adalah “Isy Kariman
Au Mut Syahidan” hidup mulia karena mampu mengamalkan
ajaran Islam atau mati syahid memerangi kekufuran dan
kemusyrikan demi tegaknya Islam.
Indoktrinasi kelompok radikal terhadap anggota baru
dilakukan secara cermat dan efektif, sehingga terbangun
keyakinan yang kuat yang sulit diruntuhkan dengan
argumentasi rasional dan sosial. Argumentasi teologis
yang tidak sama dengan doktrin mereka ditolak. Kelompok
radikal ini dalam rekrutmen anggota baru tidak segan-segan
menggunakan ilmu-ilmu kesaktian untuk mencuci otak para
pengikut (Anis, 2015). Di sinilah pentingnya mengawasi
pergerakan kaum radikal dalam mengembangkan modus
baru rekrutmen anggota. Kampus-kampus besar menurut
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hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
sudah terjangkiti virus radikalisme dengan indikasi para
mahasiswanya mayoritas setuju jika Indonesia berubah
menjadi Negara Islam (Muhtarom, 2016). Tentu ini adalah
realitas yang sangat mengkhawatirkan. Para mahasiswa
adalah calon pemikir dan pemimpin bangsa yang harus
dikokohkan bangunan nasionalisme dan patriotisme dalam
jiwanya, sehingga benih-benih radikalisme harus dijauhkan
sedini mungkin. Di sinilah relevansi dan signifikansi gerakan
mengaji di kampus.
ESENSI MENGAJI
Mengaji adalah wahana mendekatkan diri kepada Allah
dengan memperbanyak membaca al-Qur’an, hadis, kitabkitab ulama, shalawat, istighatsah, berdo’a dan sejenisnya.
Mengaji identik dengan kegiatan kaum santri di pesantren.
Kitab kuning adalah materi yang dikaji dalam kegiatan
mengaji yang diasuh seorang kiai. Kitab kuning yang dikaji
mengandung doktrin yang mengukuhkan paham Islam
ala Ahlussunnah Wal Jama’ah (Dhofier, 1994). Paham
Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) yang diajarkan
bercirikan moderasi, toleransi, dan akomodasi. Ciri-ciri ini
menjadi metode berpikir (manhajul fikri) Islam Aswaja yang
diejawantahkan oleh Walisongo dan para kiai pesantren
dalam dakwah Islam di Indonesia.
Moderasi adalah pemikiran dan sikap yang konsisten
berada di jalur tengah antara tekstualitas-rasionalitas, ritualsosial, dan dogmatik-dinamis. Aswaja mengkaji teks-teks
agama tidak secara rigid, tapi memahaminya secara rasional,
sehingga mampu mengembangkan konsep-konsep agama
yang relevan dengan dinamika zaman (Asmani, 2015).
Toleransi adalah sikap tenggang rasa yang menghargai

perbedaan dan keragaman, baik dalam agama, paham, suku,
dan antar golongan. Akomodasi adalah sikap mengapresiasi
dan mengintegrasikan kekayaan pemikiran dan tradisi yang
ada dengan khazanah keilmuan dan peradaban yang dimiliki.
Moderasi, toleransi, dan akomodasi adalah sikap keagamaan
pemimpin agung Nabi Muhammad SAW.
  Nabi Muhammad berhasil mengadakan rekonsiliasi
nasional di Madinah dengan bukti kesepakatan antar seluruh
kelompok yang ada di Madinah yang terdiri dari banyak
agama dan suku untuk bersama-sama menjaga keamanan,
keselamatan, dan ketertiban. Sebelum kedatangan Nabi,
Madinah dikenal sebagai daerah konflik dan konfrontasi antar
suku yang tidak berkesudahan. Satu suku merasa superior
dibanding yang lain. Kekerasan dan pemaksaan kehendak
digunakan untuk menunjukkan superioritasnya. Kesepakatan
damai yang sangat bersejarah di Madinah ini dikenal dengan
nama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini menunjukkan
moderasi, toleransi, dan akomodasi Nabi Muhammad SAW.
dalam berdakwah.
Gebrakan Menristek Dikti RI dalam menggalakkan ngaji
di kampus dalam rangka menangkal radikalisme adalah
langkah tepat yang harus ditindaklanjuti seluruh kampus
di Indonesia. Dalam konteks ini, maka sangat penting
menentukan pengampu dan materi mengaji yang mengacu
pada model dakwah Islam NAbi Muhammad yang dalam
konteks Indonesia diteruskan oleh Walisongo dengan ciri
moderat, toleran dan akomdatif. Dengan langkah ini, seluruh
sivitas akademik kampus terinternalisir paham Islam ramah
yang jauh dari nilai-nilai radikalisme yang mengancam nilainilai kemanusiaan.  
*Peneliti Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial IPMAFA Pati

Ilustrasi Gambar: kompasiana.com
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Artikel

MENGAPA PESAN KENABIAN
KURANG MEMBUMI
(Sebuah Refleksi Peringatan Maulid Nabi)
Oleh : R. Antono, S.Pd.,M.Pd.I *

S

etiap tahun umat Islam memperingati hari
Maulid Nabi. Hari kelahiran Rasulullah
Muhammad SAW. Berbagai acara
pun digelar, menjelang dan sesudah hari
itu. Yang paling lazim adalah dengan
tabligh akbar yang menampilkan
sejumlah penceramah, dai, ulama
dan ustadz.
Pertanyaannya, seberapa jauh
peringatan yang diselenggarakan
setiap tahun itu memberi pengaruh
positif pada perilaku dan akhlak
masyarakat ? Faktanya angka korupsi
di negeri ini tertinggi di dunia, kejahatan
dan tindak krimininalitas pun tidak surut,
serta kemaksiatan juga semakin merajalela dan
terang-terangan.
SEBATAS KEGIATAN SEREMONIAL VERBAL
Peringatan Maulid merupakan salah satu cara mengajak
pada kebaikan, dengan meneladani Rasulullah SAW. Umat
Islam sebenarnya sudah tahu bahwa Rasulullah itu adalah
teladan yang baik. Masalahnya kemauan meneladani itu
terhalang oleh nafsu. Seperti orang merokok, ada keinginan
untuk berhenti tapi terhalang godaan nafsu, sehingga berat
meninggalkan rokok.
Peringatan Maulid Nabi selama ini baru sebatas kegiatan
seremonial verbal. Tidak mengherankan bila peringatan
maulid tidak membawa perubahan yang berarti pada akhlak
dan moral masyarakat. Sangat disayangkan pula sekarang
ini peringatan Maulid Nabi banyak yang melenceng dari
tujuan awalnya. Maulid Nabi kini hanya sebatas tradisi ritual
tahunan belaka dan tidak memberikan efek yang berarti
bagi masyarakat. Ceramah-ceramah yang disampaikan
pada Maulid Nabi pun biasanya hanya seputar akhlak dan
kepribadian Rasulullah saja. Padahal masih banyak hal
dalam diri Rasulullah yang perlu diteladani, seperti Rasulullah

sebagai Rasul sekaligus sebagai kepala negara
yang mengurusi umat.
SEBATAS PENELADANAN LISAN
Peneladanan yang digembargemborkan justru tidak terefleksikan
dalam tindakan konkret baik di
level individu, kelompok maupun
bernegara, masih hanya sebatas
lisan saja. Mestinya kalau kita
konsekuen menganggap Rasulullah
sebagai teladan, baik segala
perbuatan Beliau harusnya kita tiru
dan amalkan sehari-hari. Sebagaimana
ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an :

ِ ِلوس ر ي
ف ْم ُك َل َنا َك ْد َق َل
َُ
ِ
س أُ ِهَّللا
ْ س َح ةٌ َو
ُو
َ ج ْر
َ ي َنا َك ْن َم ل ةٌ َن
ّ
ي ْلا َو َهَّللا
َ َهَللا َر َك َذ َو َر ِخآ ْلا َم ْو
ِ ا ري
ث َك
ً

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah.” (Q.S Al-Ahzab :21)
SEBATAS AKIDAH RUHIYAH
Kesalahan pemimpin Islam saat ini adalah lebih
mengajarkan Islam dari sisi akidah ruhiyah, seperti akherat,
surga, neraka dan amalan-amalan ritual lainnya. Tapi
kita jarang membicarakan akidah siyasiyah, yakni akidah
menyangkut kepatuhan terhadap hukum Allah. Akhirnya kita
memang percaya terhadap akhirat, surga, neraka dan lain-
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lainnya, tapi tidak tunduk pada hukum-hukum Allah. Begitu
juga dalam meneladani Rasulullah, ada kecenderungan
masyarakat mencontoh Rasulullah lebih pada sisi sisi
yang bersifat individual, seperti makan, minum, sholat dan
sebagainya, namun yang menyangkut bagaimana beliau
bermasyarakat dan bernegara , masih jauh panggang
daripada api.
SEBATAS PEMAHAMAN NORMATIF
Umat Islam sekarang ini memahami pribadi Rasulullah
dengan cara yang sangat normatif. Nabi Muhammad
ditampilkan hanya sebatas pada ceramah-ceramah, khutbah
dan sebagainya, tapi tidak dikontruksikan sebagai bagian
dari diri umat Islam. Yang terjadi kemudian, konsep dan
pesan-pesan kenabian Beliau pun juga tidak mengena pada
diri kita.. Bagaimana para penceramah peringatan Maulid
memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok di
langit, lebih sebagai Pahlawan dan Wakil Tuhan. Pesan-pesan
kenabian tidak diajarkan dengan pendekatan yang cerdas,
misalnya dengan pendekatan familiar bila berhadapan dengan
anak-anak, pendekatan humanistis bahwa Muhammad SAW
sebagai pejuang kemanusiaan bila berhadapan dengan
kaum pejuan HAM dan kemanusiaan dan seterusnya. Inilah
yang menyebabkan mengapa pesan-pesan kenabian kurang
membumi.
KETELADANAN YANG HILANG
Ada satu hal penting dari keteladanan rasulullah yang
hilang di masyarakat Indonesia, terutama pada para
pemimpin bangsa, yaitu kejujuran dan amanah, ini yang
kemudian berakibat pada krisis multi dimensi. Pangkalnya
ialah krisis moral dan krisis akhlak lalu menjalar ke segala
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bidang. Krisis moral dan akhlak lebih disebabkan oleh tidak
adanya keteladanan para pemimpin.
Kejujuran ini sangat wajib dimiliki oleh seorang pemimpin
bangsa, karena apabila seorang pemimpin bangsa tidak
memiliki kejujuran maka ini akan menyebabkan jalan menuju
tindakan korupsi. Untuk itu sangatlah perlu bahwa seorang
pemimpin bangsa harus memiliki sifat jujur. Demikian juga
untuk sifat amanah, atau dapat dipercaya adalah sifat yang
sangat vital karena sudah tidak menjadi barang langka ketika
para pemimpin sebelum terpilih sering mengumbar-umbar
janji, namun kenyataannya janji tersebut hanyalah sebagai
angin lalu dan tidak ditepati. Mengapa ini terjadi ? Karena para
pemimpin bangsa tidak memiliki jiwa atau sifat amanah atau
dapat dipercaya. Sehingga jangan salahkan rakyat apabila
menagih janji-janji tersebut, dan jangan salahkan rakyat juga
bila mereka kehilangan rasa kepercayaannya. Hal ini sedikit
banyak mempengaruhi tingkat golput ketika pemilihan umum
yang dikarenakan sifat pemimpin yang tidak dapat dipercaya.
Mengacu kepada Rasulullah, seorang pemimpin itu
adalah teladan bagi masyarakatnya. Dengan keteladanan,
Rasulullah mampu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi
masyarakat yang beradab. Keteladanan Rasulullah tidak
seharusnya diambil sebagian-sebagian. Seluruh kehidupan
Rasulullah harus kita jadikan teladan, mulai dari bagaimana
Beliau bermasyarakat, menjadi pemimpin, komandan perang,
pedagang, pendidik, sebagai suami, ayah, sebagai teman dan
seterusnya. Itulah inti dari peringatan Maulid Nabi.
-----------------------------------------• Penulis adalah ASN di Sie Penyelenggara Syariah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Artikel

Terobosan
Bimbingan Perkawinan
Oleh : A. Fuadi NS

S

uasana pertemuan siang itu terlihat penuh semangat
dan antusias. Meski, waktu siang sangat kondusif untuk
tidur atau istirahat, tetapi suara yel-yel terus menggema
dari ruangan itu. Terlihat, empat kelompok peserta masingmasing berkerumun mendeskripsikan tentang potret keluarga
harmonis dan keluarga tidak harmonis.
Satu kelompok mendeskripsikan potret keluarga harmonis,
keluarga yang digambarkan penuh dengan suka cita,
hubungan dan komunikasi di antara anggota keluarga terjalin
baik, ada liburan bersama, suasana rumah yang tenang dan
damai, dan deskripsi ideal lainnya sebagai keluarga harmonis.
Sementara, kelompok lainnya mendeskripsikan potret
keluarga tidak harmonis, ada kekerasan, ada kesepian meski
dengan kemewahan rumah dan fasilitas lainnya, kemuraman
karena komunikasi yang tidak baik, dan gambaran buram
lainnya tentang keluarga tidak harmonis.
Itulah gambaran suasana pelaksanaan program
Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin yang
diselenggarakan Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang
bekerja sama dengan Kantor urusan Agama (KUA) setempat.
Sebagai program yang diikuti para calon pengantin, Bimwin
saat ini berbeda dengan kursus catin atau penasehatan
perkawinan yang dulu sempat dilaksanakan di masingmasing KUA.
Sebuah testimoni dari seorang peserta Bimwin sebut saja
Chaesar (24), yang akan melangsungkan pernikahannya
dengan sang kekasih, Sinta (24). Dia masih terbebani dengan
konsekwensi yang akan dihadapi nantinya, ketika ia telah sah
menjadi seorang suami. “Walaupun secara persiapan fisik
sudah matang, tapi masih ada yang saya pikirkan. Misalnya
bagaimana saya menjaga istri saya, menjadi imam yang baik
buat dia. Disinilah pentingnya mengikuti Bimwin sebagai
bekal memasuki kehidupan keluarga” ucap Chaesar.
MENINGKAT SETIAP TAHUN
Bimbingan Perkawinan menjadi kebutuhan bagi calon
pengantin mengingat masih terjadinya banyak perceraian.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dalam suatu
kesempatan menyampaikan keprihatinan angka perceraian
yang terus meningkat setiap tahun, menyebut pergeseran

makna dan nilai mengenai pernikahan dan perceraian sebagai
salah satu faktor pemicunya.
Ironisnya, sebagian besar inisiatif perceraian berasal
dari kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum
perempuan sudah tidak terlalu tergantung kepada kaum
laki-laki secara ekonomi. Bahwa kekerasan rumah tangga
grafiknya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.
Karena itu, Kemenag akan berupaya semaksimal mungkin
untuk mengurangi kasus perceraian dan kekerasan rumah
tangga.
Sementara, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kemenag, Muhammadiyah Amin, menyatakan berdasarkan
data tahun 2006 hingga 2016, tercatat angka perceraian
meningkat sebesar 20 persen. Yang terbanyak pengajuan
cerai dilakukan karena keinginan istri sebanyak 70 persen
dari jumlah perceraian. Adapun tahun 2017, angka perceraian
tertinggi di Bekasi, Jawa Barat, sebelumnya di Indramayu.
Ironisnya, perceraian didominasi usia pernikahan di bawah
5 tahun.
Untuk itu, Kemenag melalui program bimbingan
perkawinan bagi calon pengantin akan mendorong adanya
wadah pembekalan yang optimal bagi calon pengantin
sebelum menikah. Kalau perlu tidak boleh dinikahkan oleh
KUA tanpa membawa sertifikat lulus Bimwin. Sedangkan,
payung hukum Bimwin adalah Kepdirjen Bimas Islam No.
373 Tahun 2017 tentang Juknis Bimbingan Perkawinan Bagi
Calon Pengantin. Untuk mengantisipasi pentingnya Bimwin
diterbitkan lagi Kepdijen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
PERSPEKTIF BARU
Bimbingan Perkawinan kali ini menawarkan perspektif
baru dengan beberapa penekanan yang memiliki nuansa
berbeda. Pertama, menempatkan peserta tidak hanya
sebagai obyek tapi juga sebagai subyek bimbingan. Taruhlah,
peserta didorong keaktifannya dengan metode yang dialogis,
permainan yang lebih menyentuh kebutuhan nyata yang kelak
akan dihadapi sebagai pasangan suami-istri. Sementara,
kursus calon pengantin yang selama ini dilaksanakan
menempatkan peserta secara pasif, dan terkesan hanya satu
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arah. Sehingga, baik materi bimbingan maupun pendekatan
pelatihan yang digunakan berkonstribusi menjadikan
bimbingan kurang tepat sasaran.
Kedua, menempatkan fasilitator tidak sebagai pemain
tunggal yang berhak untuk mengarahkan peserta semau
sendiri, bahkan lebih cenderung menganggap mereka
sebagai “botol kosong” yang akan terus diisi dengan
air. Tugas fasilitator benar-benar sebagai pihak yang
menfasilitasi apa yang dimaui peserta. Apalagi, fasilitator
bimbingan perkawinan hanya diperkenankan bagi yang
sudah dinyatakan lulus bintek dan mendapatkan sertifikat
agar lebih siap menjadi fasilitator yang handal, dan akan
membawa hasil yang maksimal. Dengan bekal kedekatan dan
keterbukaan yang dilakukan fasilitator kepada peserta akan
mengungkapkan apa yang diinginkan dan gambaran yang
hendak dilakukan saat nantinya memasuki kehidupan rumah
tangga. Diharapkan, bimwin bukan sesuatu yang menakutkan
tapi menyenangkan agar pengetahuan pernikahan yang
didapat tanpa terasa mampu dipahami secara utuh.
Ketiga, didukung dengan anggaran dan fasilitas bimbingan
yang memadai. Keberhasilan bimbingan perkawinan sangat
ditentukan kesiapan anggaran dan fasilitas kelas sebagai
upaya untuk memberikan penjelasan secara detail agar materi

bimbingan mampu dipahami secara utuh. Disinilah, dibutuhkan
kesiapan panitia penyelenggara untuk menyiapkan anggaran
dan fasilitas yang lengkap, agar bertindak secara tepat untuk
memudahkan peserta menemukan jati dirinya sebagai calon
pengantin yang akan memasuki jenjang pernikahan. Dengan
semua peserta memiliki buku pegangan saat waktu senggang
di rumah bisa dibaca dan dipahami isinya, sehingga saat
berada di kelas terjadi kesingkronan antara peserta dan
fasilitator. Pengalaman pengetahuan tentang keluarga yang
masih minim menjadikan buku pegangan menjadi penting
untuk dijadikan referensi utama bagi peserta.
Bukan hal yang aneh bila bimbingan perkawinan akan
menjadi jawaban atas banyaknya kasus keluarga yang sering
berakhir dengan perceraian. Sudah seharusnya semua
steakeholder harus saling bahu membahu, saling mendukung
dan mensukseskan bimbingan perkawinan sebagai program
idola Kementerian Agama. Para catin sangat membutuhkan
pengetahuan tentang keluarga, inisiatif Kemenag dan
KUA sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat akan
menentukan keberhasilan bimbingan perkawinan.
*) Kepala KUA Kec. Kejajar, Ketua LTMNU Wonosobo
dan Dosen UNSIQ Jateng di Wonosobo

Ilustrasi Gambar: thebridedept.com
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FKUB

Tokoh Lintas Agama, Masyarakat &
Santri Ikut Meramaikan
Do’a Anak Bangsa

K

ab Pekalongan- Masyarakat sebagai ayah ibu kandung
TNI-Polri yang memelopori perayaan HUT TNI Ke73. Karena itulah, masyarakat bersama TNI-Polri
menggelar Acara Do’a Bersama untuk Anak Bangsa dengan
mengusung tema “Dalam Rangka Menambah Kepedulian
Orang Tua (Bangsa/Rakyat) Kepada Putra-Putrinya (TNIPOLRI) untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan” pada
Jum’at, tanggal 5 Oktober 2018, pukul 18.30 WIB hingga
Selesai bertempat di Lanumad Ahmad Yani (Terminal lama
eks Ahmad Yani Semarang).
FKUB Kabupaten Pekalongan bersama sejumlah tokoh
Lintas Agama se-Jawa Tengah. Acara tersebut juga diikuti
masyarakat umum dan santri se-Jawa Tengah. Adapun
rangkaian acara dalam Do’a Bersama Untuk Anak Bangsa 2018

ini meliputi, Penampilan Hadrah TNI-POLRI, Menyanyikan
Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Teks Pancasila oleh Drs KH
Dzikron Abdullah, Laporan Ketua Panitia, sambutan Gubernur
Jawa Tengah, sambutan Kapolri, dan sambutan Panglima TNI.
Dilanjutkan dengan pesan-pesan oleh tokoh agama, yakni
Kristen oleh Pdt Bambang Pujiyanto, M.Min, Katholik oleh
Pdt Aloys Budi Purnama, Pr, Hindu oleh I Nyoman Surahatta,
Budha oleh Bhikkhu Piyadhiro Thera, Khonghucu oleh WS
Liem Ping An, dan Islam oleh Al Habib Maulana M Luthfi bin
Ali bin Yahya.
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Bendera Merah
Putih dari Tokoh Agama kepada Pangdam, Kapolda, DanLanal
dan DanLanud Adi Sucipto dengan diiringi lagu “Padamu
Negeri”. Terakhir adalah tumpengan dan ramah tamah diiringi
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Seroja Musik.
Ketua Panitia Acara Do’a Bersama untuk Anak Bangsa,
Ir Iswar Aminuddin, mengatakan perjuangan TNI-POLRI
dan Tokoh Agama tidak hanya setelah Indonesia merdeka
tahun 1945, tapi jauh sebelumnya. Karena itulah, perjuangan
selanjutnya TNI-Polri dan Tokoh Agama serta masyarakat
adalah setelah kemerdekaan. Yakni, tetap mengisi
kemerdekaan ini dengan cita-cita luhur dan berkomitmen
tehadap keutuhan NKRI,”tuturnya.
Iswar menjelaskan bahwa TNI-POLRI dan Tokoh Agama
seperti Ulama, Santri, Romo, Pendeta, Pastur, dan lainnya,
telah memiliki sejarah dalam melakukan perjuangan yang
sangat panjang dan terjal untuk merebut kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Bahkan, kemerdekaan
yang sekarang bisa dinikmati generasi bangsa, telah dibangun
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dengan tetesan darah, jiwa dan raga,” tandasnya.
Komitmen ini butuh pembuktian dengan tetap menjunjung
tinggi nilai-nilai Pancasila di atas kondisi masyarakat yang
berlatar belakang multikultural.
“Dengan acara ini, kami berharap terciptanya kebersamaan
antara TNI-POLRI-Masyarakat dalam rangka menjaga NKRI.
Tertanamnya nilai-nilai moral kepahlawanan dalam bentuk
semangat juang, pantang menyerah, menjunjung tinggi nilai
solidaritas, dan semangat nasionalisme kepada masyarakat.
Serta terciptanya stabilitas bangsa dan keharmonisan antar
elemen masyarakat sipil, pemerintah, TNI dan aparat penegak
hukum. Termasuk menciptakan lingkungan yang Agamis,
Beriman, dalam kontek kebersamaan dalam bermasyarakat
untuk mencintai tanah air,” pungkasnya. (hfrn)

Prestasi

PERKEMAHAN PRAMUKA SANTRI
NUSANTARA (PPSN) V DI JAMBI 2018
Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) kembali akan digelar tahun ini. Event tiga tahunan
ini merupakan salah satu program Kementerian Agama dan kali ini akan diselenggarakan di
Provinsi Jambi sebagai tuan rumah.

J

awa Tengah merupakan salah satu kontingen yang akan
mengirimkan pesertanya ke Tingkat Nasional, melalui
seleksi tingkat provinsi Jawa Tengah yang diadakan pada
tanggal 9 – 11 Juli 2018 di Pondok Pesantren Darul Amanah
Kabupaten Kendal, diikuti 35 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 70 sangga putra/putri diambil sebanyak
12 sangga untuk mewakili Jawa Tengah untuk Perkemahan
Pramuka Santri Nusantara PPSN V di Jambi pada tanggal 23
– 31 Oktober 2018’
Sejak diadakanya Perkemahan Pramuka Santri Nusantara
Pertama Tahun 2006 sampai dengan 2018 Tahun ke V
Jawa Tengah selalu ikut serta mengikuti kegiatan event
nasional yang setiap tiga tahun sekali diselenggarakan oleh
Kementeriaan Agama RI bekerjasama dengan Kwarnas serta
mengikuti semua cabang lomba yang diadakan.
Tahun 2018 pelaksanaan Perkemahan Pramuka Santri
Nusantara (PPSN) V di Bumi Perkemahan Abdurahman
Suyoeti – Musa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,
diikuti sekitar 3000 santri seluruh Indonesia, Jawa Tengah
mengirimkan 12 sangga 6 sangga putra dan 6 sangga putri
untuk mengikuti seluruh kegiatan yang wajib diikuti oleh
seluruh kontingen dan cabang perlombakan antara lain :
a. Kegiatan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN)
Tingkat Jawa Tengah
-Kegiatan Keagamaan

-Kegiatan Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan
-Kegiatan Apel Pagi dan Apel Sore
-Kegiatan Olahraga
-Anjangsana
b. Kegiatan Lomba:
-Defile
-Pionering
-Festival Kuliner Nusantara
-Pentas Drama Islami Daerah
-Festival Film Pendek
-TTG
-K3 Pertendaan
-Film Pendek Road Movie yang dibuat di anjungan Jawa
Tengah
c. Kegiatan Pengembangan Wawasan
-Sarasehan
-Diskusi Interaktif
-Karnaval Budaya Islami
Hasil akhir kejuaran Perkemahan Pramuka Santri
Nusantara (PPSN) V di Jambi Jawa Tengah mendapatkan
piala tetap dan piala bergilir yang setiap 3 (tahu) akan
diperebutkan dengan kreteria penilaian secara keseluruhan
sebagai berikut Kebersihan, disiplin, Kekompakan, kerapian
tenda dan anjungan, kesiapan peserta, kecintaan terhadap
lingkungan, kesopanan, lingkungan hidup dan peserta
dengan sangga yang pesertanya
keseluruhan tahfidz 30 juzz. Yang
menjadikan Jawa Tengah sebagai
juara Umum dengan memperoleh
piala tetap dan piala bergilir.
Penyelenggaraan Perkemahan
Pramuka Santri Nusantara (PPSN)
VI yang akan datang Tahun 2021,
ada lima provinsi yang telah
mendaftar sebagai tuan rumah
penyelenggaraan PPSN ke VI,
sedangkan yang menjadi nominasi
pertama adalah Provinsi Gorontalo.
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Menag Beri Apresiasi Inisiator e-Maqra dalam
MTQ/STQ

M

enteri Agama Lukman Hakim Saifudin memberikan
apresiasi kepada Inisiator e-MAQRA, Nur Yasin
Shirotol Mustaqim dan LPTQ Jawa Timur
sebagai pengagas Aplikasi Penilaian Musabaqah.
Dikatakan Menag, e-Maqra dan Aplikasi penilaian
Musabaqah telah menandai era baru MTQ. Hal itu
disampaikan Menag disela-sela persiapan Penutupan MTQ
Nasional ke-27 di Kota Medan, Sumatra Utara (12/10).
Dalam pertemuan itu Menag memberikan apresiasi kepada
Tim E-MAQRA dan Aplikasi Musabaqah yang dinilainya telah
berjasa besar terhadap kemajuan MTQ.
“Saya
berterimakasih,
Anda
semua
telah
menorehkan sejarah karena telah menciptakan e-Maqra
dan Aplikasi penilaian Musabaqah”, ujar Menag.
Menag juga menegaskan jika e-Maqra dan Aplikasi
Musabaqah terbukti membawa manfaat bagi MTQ.
Kedepan Menag mendorong aplikasi tersebut agar
juga diterapkan pada MTQ di tingkat Provinsi.
H. Nur Yasin Shirotol Mustaqim, inisiator e-maqra
mengungkapkan bahwa penerapan e-maqra pada MTQ
Nasional ke-27 berjalan dengan lancar.
“Saya yakin e-Maqra dan Aplikasi Musabaqah
ini terbukti membantu pelaksanaan MTQ berjalan
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dengan
efisien,
transparan
dan
akuntabel.
Disinggung tentang kendala di lapangan, Shiroth
mengungkapkan sejak hari pertama hingga final penerapan
e-Maqra tidak ada kendala berarti. “alhamdulillah e-maqra
berjalan dengan baik, meski beberapa panitera dan
dewan hakim belum familiar, e-Maqra dapat berjalan
lancar”, ungkap Shirot yang kini menjabat sebagai Kepala
Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam Musabaqah
Al-Qur’an dan Al-Hadits, Kanwil Kemenag Jawa Timur.
E-Maqra adalah aplikasi pengacak soal dan Maqra secara
transparan dan akurat guna meningkatkan kualitas musabaqah.
Sedangkan Aplikasi Musabaqah adalah alat bantu penilaian
MTQ/STQ yang mampu memeriksa interval nilai dewan
hakim secara otomatis, menampilkan ranking/urutan nilai
pesrta sesuai dengan kaidah bidang-bidang penilaian dan
dilengkapi dengan fungsi pemeriksaan sidik jari peserta.
Hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Bimas Islam,
Muhammadiyah Amin dan Direktur Penerangan Agama
Islam, Khoiruddin. Hadir pula Ketua Harian LPTQ Jawa
Timur sebagai perwakilan dari pemilik dan pencipta Aplikasi
Penilaian Musabaqah.
(Syam, Yusuf Muhammad-Penaiszawa)

