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Salam Redaksi
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Selamat berjumpa kembali dalam suasana tahun baru
2016 semoga tahun ini dapat meningkatkan kedisiplinan,
kinerja, akuntabilitas kita. Tak lupa marilah kita selalu
memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah
Tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan ke
sehatan dan keimanan kepad kita semua, sehingga kita
masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri kita
pada Kementerian Agama yang kita cintai ini, solawat
dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan
Nabi Agung kita Muhammad SAW yang telah memberi
pencerahan kepada kita semua.
Majalah dinas Sejahtera untuk mengawali terbitan tahun
2016 dengan bersama-sama mewujudkan supremasi
nilai-nilai ke-Tuhanan dan keagamaan sebagai spirit
pembangunan bangsa yang tidak dapat tergantikan.
Sesuai dengan tema HAB tahun 2016 “Meneguhkan
Revolusi Mental untuk Kementerian Agama yang
Bersih dan Melayani”,
Seiring dengan itu mari kita mewujudkan lima nilai
budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas,
profesionalitas, inovatif, tanggung jawab dan ketela
danan. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat sebagai
implementasi lima nilai budaya kerja, supaya masyarakat
dapat mengetahui Kementerian Agama telah melaku
kan perubahan kearah yang lebih baik untuk melayani
bukan untuk dilayani.
Dari waktu kewaktu tantangan kehidupan bangsa dan
pembangunan bidang Agama semakin kompleks seir
ing perubahan masyarakat yang sangat dinamis dalam
lingkup nasional dan global. Fenomena liberalisme,
materialisme dan ekstrimisme yang merasuk ke dalam
tatanan kehidupan bangsa, maka perlu di antisipasi
melalui lima nilai budaya kerja, sehingga masyarakat
yang akan menilai bahwa kementerian agama seka
rang telah menunjukan keprofesionalitasannya dalam
melayani kehidupan bermasyarakat.
Para pembaca yang budiman, walaupun bagaimana kami
menyadari terbitan kali ini masih jauh dari sempurna,
sehingga kami berharap ada masukan-masukan demi
kesempurnaan terbitan yang akan datang.
Kami segenap redaksi majalah “Sejahtera” tak lupa
mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari
semua pihak dalam penerbitan majalah edisi ini, dan
akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan,
semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua
Aamiin.(bd)
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Pembinaan

Revolusi Mental dan Etos Kerja

N

Oleh Drs. H. Ahmadi, M.Ag

arasi tentang pejabat pemerintah dan birokrasi
negara tidak beranjak membaik meski refor
masi telah berjalan lebih dari satu dekade.
Reformasi birokrasi belum mencapai titik ideal.
Kenyataan ini kerap membuat masyarakat—sebagai
pihak yang paling dirugikan—melakukan kritik keras
dan terkadang dibarengi cemoohan. Para birokrat
dianggap hanya mementingkan diri sendiri dan abai
terhadap kepentingan negara yang lebih besar.
Sebagai Kementerian Agama khususnya di Jawa
Tengah sangat perlu merasa bertanggungjawab
mengenai etos kerja di sistem birokrasi agar mam
pu melayani sesuai tugas dan fungsi bidangnya.
Tanggungjawab ini disandang karena senyatanya
Kementerian Agama justru mengajarkan sebaliknya:
sebuah etos kerja yang berdedikasi, bertanggung
jawab dan amanah. Hanya dalam lanskap internal
isasi nilai-nilai ini kita kerap mengabaikan.
Dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban (1992)
Nurcholis Madjid menguraikan tentang pentingnya
komitmen dalam budaya kerja seseorang. Komitmen
ini selaras dengan tinggi dan rendahnya seseorang
memegang nilai dalam bekerja. Jika seseorang tidak
memiliki niat baik dalam kerja maka hasilnya akan
tidak baik. Maka dengan revolusi mental yang mem
punyai sasaran integritas, etos kerja dan gotong
royong, Kementerian Agama menggunakan pilar 5
budaya kerja sangatlah tepat untuk mendorong setiap
SDM-nya yang lebih maju dan profesional.
Sebaliknya, jika seseorang bekerja karena Allah
maka ia akan menjadi manusia yang ihsan. Konsepsi
manusia ihsan itu merujuk pada manusia dengan
etos kerja yang didasari pada optimalisasi seluruh
kemampuan dan dilandasi niat ibadah.
Muhammad saw merupakan pribadi dengan etos
kerja yang berkomitmen. Pengalaman hidup telah
mengantarkan putra Abdullah itu sebagai seorang
pekerja keras. Muhammad saw. adalah tipikal pekerja
yang berdedikasi. Karena itu ia dipercaya oleh Khadijah
r.a.—yang kemudian menjadi istri—untuk membantu
pengelolaan bisnisnya.
Kementerian Agama dengan 5 budaya kerja mem
beri dorongan kepada SDM-nya agar mempunyai
rasa kepatuhan simbolik (a sense of symbolic fulfilment) terhadap manusia yang beriman kepada Tuhan
(Engineer, 2006). Keyakinan semacam ini akhirnya
berpengaruh terhadap mentalitas SDM dalam mem
posisikan dirinya menghadapi kompetisi hidup melalui
bekerja dalam system birokrasi.
Islam dipandang sebagai agama yang tidak mement
ingkan kekayaan dan kesejahteraan. Ada semacam
ketakutan bahwa ketika seseorang mencari dua hal

tersebut, ia akan terjatuh sebagai golongan orang
yang terlalu cinta dunia (hubb al-dunya). Padahal
al-Qur’an memiliki terminologi yang indah untuk ke
kayaan sebagai “kelimpahan dari Allah” (fadhl Allah)
dan “kebaikan” (khair) (Fazlurrahman, 1996).
Terminologi itu bermaksud untuk menciptakan
sebuah masyarakat yang mengerti akan arti penting
kehidupan yang layak sekaligus memahami pentingnya
solidaritas sosial. Allah swt lebih menyukai umat yang
kuat sehingga akan tampil sebagai khalifah-khalifah
yang memberikan kontribusi dalam kesejahteraan
dan kebaikan bagi manusia lain.
Lembaga yang kuat
Etos kerja yang baik tidak saja dilandasi oleh nilainilai ibadah semata, tetapi juga komitmen untuk
terus berkreasi untuk lembaganya. Spirit semacam
ini menjadi penting di tengah tantangan global yang
semakin kompetitif. Setiap lembaga dituntut untuk
memiliki kemampuan bersaing agar tidak menjadi
objek kritikan dari masyarakat.
Tentang lemahnya etos sosial kerja di lembaga dapat
dipengaruhi oleh kecilnya sumber daya insani di kalan
gan kelembagaan. Sementara itu, sikap produktif masih
sangat lemah dalam melaksanakan kinerja. Maka ASN
di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
hendaknya jangan sampai menonjolkan sikap-sikap prag
matis dan instan. Karena sikap ini akan dengan mudah
mengantarkan siapapun menuai kekalahan. Banyaknya
kasus korupsi dan nepotisme para pejabat negara dan
birokrasi disebabkan keinginan untuk mencapai segala
hal dengan cepat dan jalan pintas.
Proses rekruitmen kerap mendapat kritik karena tidak
mengedepankan profesionalitas. Hasilnya adalah para
pegawai negeri yang ogah-ogahan dala m memberi
kan pelayanan, para pendidik yang hanya mengejar
kenaikan pangkat dan sertifikasi, para pejabat yang
berfoya-foya dengan hasil korupsi, dan elit politik
yang juga hanya sibuk dengan pencitraan diri.
Semua itu disebabkan etos kerja dan etos peng
abdian merosot di negeri ini. Dengan begitu maka
Kementerian Agama, khususnya sebagai lembaga
pelayanan, perlu menebarkan etos kerja yang baik
sebagai jalan untuk membangun peradaban bangsa
yang kuat.
Upaya Kementerian Agama Jawa Tengah tetap beru
saha melakukan Internalisasi terhadap nilai-nilai
agama merupakan langkah penting dalam upaya
membangun etos kerja yang mantab. Sehingga prestise
dan korupsi jabatan diganti dengan spirit pelayanan,
pengabdian dan disiplin dan menjadi bangsa yang
bermartabat.
Ali
Edisi 1/Tahun II/Januari-Maret 2016
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Laporan UTAMA

Kemenag Menapak
Usia Ke-70
Pada 3 Januari 2016 lalu, Kementerian Agama (Kemenag) menapak usia ke70. Untuk memeriahkan Hari Amal Bakti (HAB) tersebut, berbagai kegiatan
digelar. Bentuknya mulai jalan sehat, senam bersama, aneka lomba, donor
darah, ziarah ke makam pahlawan sampai kunjungan ke panti-panti asuhan.

P

uncak peringatan HAB
tersebut ditandai den
gan penyelenggaraan
upacara bendera pada
Minggu (3/1/2016) pagi
di halaman kantor Kemenag Pusat,
Kanwil Kemenag dan Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota. Upacara tersebut
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diikuti seluruh pegawai instansi ber
moto “Ikhlas Beramal” itu.
Ada hal baru saat para pegawai
Kemenag mengikuti upacara bendera
dalam rangka HAB Ke-70. Yakni, se
luruh pegawai laki-laki mengenakan
baju putih lengan panjang dan celana
hitam panjang. Begitu pula dengan
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para pegawai perempuan. Mereka
memakai baju putih lengan panjang,
bawahan hitam panjang, dipadu
dengan kerudung putih. Mereka
mengikuti upacara dengan khidmat.
Pada tahun-tahun sebelumnya, saat
mengikuti upacara bendera dalam
rangka HAB Kemenag pakaian yang

Laporan UTAMA
spirit pembangunan bangsa yang
tidak dapat tergantikan. Sesuai
dengan tema HAB tahun 2016
“Meneguhkan Revolusi Mental
untuk Kementerian Agama yang
Bersih dan Melayani”, peringatan
hari lahir tahun ini diharapkan dapat
memperkuat komitmen aparatur
Kementerian Agama terhadap integ
ritas, etos kerja dan gotong royong di
era revolusi mental sekarang ini.
“Seiring dengan itu, saya mengajak
kita semua, mari mewujudkan lima
nilai budaya kerja Kementerian
Agama, yaitu integritas, profesio
nalitas, inovatif, tanggung jawab
dan keteladanan. Setiap pejabat dan
Ahmadi
birokrat hakikatnya adalah pamong,
Lukman Hakim Saifuddin
dikenakan tidak demikian (hitam agama, namun bukanlah negara khadim dan pelayan masyarakat,
putih).
sekuler yang memisahkan agama dari bukan pangreh dan priayi dalam
Upacara bendera dalam rangka kehidupan bernegara. Negara melalui struktur budaya kolonial dan feodal,”
HAB Ke-70 Kemenag tingkat Jateng Kementerian Agama memfasilitasi tandasnya.
Reformasi Birokrasi
dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Drs pelayanan keagamaan bagi setiap
H Ahmadi MAg. Setelah upacara, warga negara secara adil dan propor Menurut dia, dalam beberapa tahun
Kakanwil menyerahkan piala dan sional, seperti pelayanan pencatatan terakhir Kementerian Agama telah
piagam penghargaan kepada sejum nikah, talak dan rujuk, termasuk pada melakukan percepatan reformasi
lah siswa-siswi dan guru berprestasi waktu itu peradilan agama. Selain birokrasi yang menghasilkan pen
tingkat nasional. Sebagaimana di itu penerangan agama, pendidikan ingkatan kinerja cukup signifikan.
maklumi di penghujung tahun 2015, agama, pelayanan ibadah haji serta Kementerian Agama telah menerapkan
sejumlah siswa dan guru madrasah pembinaan kerukunan antar umat audit kinerja, meningkatkan akunt
abilitas publik, menata kedisiplinan
kabupaten/kota di Jateng mampu beragama.
pegawai, mencegah potensi terjadinya
Ia
menambahkan,
peringatan
HAB
meraih berbagai prestasi tingkat
nasional. Mereka pun telah meng Kemenag membawa pesan kepada korupsi serta mengembangkan pe
harumkan nama Jateng di pentas semua pihak untuk bersama-sama layanan berbasis teknologi informasi.
nasional.Oleh karena itu, mereka mewujudkan supremasi nilai-nilai “Sejalan dengan itu, saya mengajak
ke-Tuhanan dan keagamaan sebagai Saudara sekalian marilah menjadi
layak menerima penghargaan.
Sementara itu pada upacara HAB
Ke-70, Kakanwil Kemenag Jateng
Ahmadi membacakan sambutan
Menag Lukman Hakim Saifuddin.
Menurutnya, Kementerian Agama
(sebelumnya Departemen Agamared) hadir sebagai penjelmaan
cita-cita dan kepribadian bangsa
Indonesia yang religius. Eksistensi
Kementerian Agama merefleksikan
“hadirnya negara” untuk memberi
jaminan terhadap kehidupan ber
agama dan kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya
dan untuk beribadat sesuai dengan
keyakinan yang dianutnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
lanjutnya, meskipun bukan negara Kakanwil Prov Jateng bersama pejabat eselon III saat memberikan doorprize.
Edisi 1/Tahun II/Januari-Maret 2016
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Laporan UTAMA

Kakanwil Kemenag Jateng, H Ahmadi, Kabid Penmad H Jamun berfoto bersama dengan siswa penerima beasiswa berprestasi.

pelaku dan inspirator perubahan ke
arah perbaikan, tanpa lupa jati diri.
Saya mengucapkan terima kasih
kepada jajaran aparatur di seluruh
Indonesia yang telah menunjukkan
loyalitas, prestasi kerja dan dedikasi
dalam upaya membangun sistem
birokrasi modern dan profesional
yang menjadi tujuan kita bersama.
Perubahan harus dilakukan dengan
membangun sistem. Sebagaimana
ungkapan bijak menyatakan,
“Dalam sistem yang baik, orang
yang tidak baik menjadi orang
baik. Tapi dalam sistem yang bu
ruk, orang yang baik bisa menjadi
tidak baik.”
Ditegaskan, semua langkah dan
upaya reformasi birokrasi bukan
saja untuk meminimalisasi penyim
pangan dan malapraktik birokrasi,
tetapi sekaligus untuk menciptakan
lingkungan positif bagi setiap orang
untuk berkarya dan berprestasi sesuai
dengan bidang dan kompetensinya.
Birokrasi dituntut untuk berpikir out
of the box serta melakukan peruba
han guna meraih kebaikan dan
kemaslahatan yang lebih luas.

6

Sebagai institusi yang membawa
nama agama, lanjut dia, orientasi
kerja sebagai pejabat dan aparatur
Kementerian Agama haruslah mencer
minkan kemuliaan agama. Para peja
bat dan aparatur Kementerian Agama
di mana pun harus bisa menjadi
teladan dan contoh tentang keju
juran, sikap amanah, karakter dan
perilaku baik di tengah masyarakat,
di mana antara kata dan perbuatan
haruslah sejalan.
Menurutnya, dari waktu ke wak
tu tantangan kehidupan bangsa
dan pembangunan bidang agama
makin kompleks seiring perubahan
masyarakat yang sangat dinamis
dalam lingkup nasional dan global.
Fenomena liberalisme, materialisme
dan ekstrimisme yang merasuk ke
dalam tatanan kehidupan bangsa
kita bila tidak diantisipasi bisa men
jadi ancaman terhadap kehidupan
beragama, ketenteraman keluarga
dan stabilitas masyarakat.
Sementara itu dalam memperingati
HAB tahun ini, Kanwil Kemenag Jateng
meneguhkan tiga nilai yang harus
dipedomani oleh seluruh jajaran
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Kemenag. Tiga nilai dimaksud meli
puti integritas, etos kerja dan gotong
royong. Nilai-nilai tersebut merupakan
bagian dari revolusi mental. Selain itu,
Kanwil Kemenag Jateng juga menerap
kan program lima nilai budaya kerja,
yakni integritas, profesional, inovasi,
tanggung jawab, dan keteladanan.
Lima budaya kerja ini sebagaimana
dicanangkan Kemenag Pusat.
Berdasarkan surat edaran Sekjen
Kementeriaan Agama RI No B.VI/1/
H.M.03/5414/2015 tentang HAB Ke70 Kemenag RI Tahun 2016 Kakanwil
berharap melalui tema meneguhkan
revolusi mental hendaknya aparatur
sipil negara (ASN) mampu mendukung
nilai-nilai tersebut.
“Dengan menerapkan nilai-nilai terse
but diharapkan mampu mengemba
likan citra dan kepercayaan publik
dengan dibuktikan kinerja yang baik.
Upaya pelayanan kepada publik ber
basis akuntabilitas dan transparansi
harus didukung oleh pelayanan yang
ikhlas oleh seluruh pegawai Kemenag,”
kata Kepala Kanwil Kemenag Jateng
Ahmadi.
Mohammad Saronji

Laporan KHUSUS

Gafatar dan
Tanggung Jawab Kita
Pada akhir 2015 atau
awal tahun 2016, publik
digegerkan dengan kasus
hilangnya dokter Rica
Tri Handayani, beserta
anak balitanya, Zafran Ali
Wicaksono. Kasus hilangnya
dokter itu menyita perhatian
masyarakat luas karena
meninggalkan rumah
secara misterius. Dia hanya
meninggalkan pesan kepada
suaminya dalam secarik
kertas yang intinya akan
berjuang di jalan Allah.

S

etelah dilakukan pencarian
dan penyelidikan mendalam
oleh pihak-pihak terkait, akhir
nya dokter asal Lampung itu
ditemukan. Motif hilangnya dokter Rica

pun terkuak, yakni bergabung dengan
kelompok Gerakan Fajar Nusantara
(Gafatar), yang berpusat di Mempawah,
Kalimantan Barat.
Dokter Rica adalah satu dari sekian
ribu pengikut dan pendukung Gafatar.
Oleh pemerintah, mereka akhirnya
dipulangkan ke daerah asal masingmasing. Pemulangan dikoordinasikan
oleh Kemensos bersama instansi terkait,
termasuk Kemenag, Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Khusus mantan pengikut Gafatar yang
dipulangkan lewat Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang mencapai ribuan
orang. Mereka kemudian ditransitkan
selama beberapa hari di Asrama Haji
Donohudan Boyolali. Selama transit,
mereka mendapatkan pencerahan
tentang kebangsaan, NKRI, dan ke
beragamaan yang benar. Sejumlah
pihak/instansi terkait dilibatkan dalam
kegiatan ini, misalnya Kementerian
Agama (Kemenag), Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Jateng, Pemerintah

Machasin

Provinsi (Pemprov) Jateng, TNI-Polri,
dan Tim Psikolog.
Pada saat pembekalan selama be
berapa hari (akhir Januari s/d awal
Februari 2016) bagi para eks-Gafatar
di Asrama Haji Donohudan tersebut
hadir Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian Agama

Peristiwa pembakaran pemukiman Gafatar di Kalimantan Barat.
Edisi 1/Tahun II/Januari-Maret 2016
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Laporan KHUSUS
RI Prof Dr H Machasin MA. Pihaknya
menjelaskan, berdasarkan informasi
dari sekretariat perkembangan untuk
eks anggota Gafatar di tempat penam
pungan Asrama Donohudan Boyolali,
diperkirakan berjumlah 5.000 orang.
Perinciannya kedatangan gelombang
I berjumlah 1.754 orang, gelombang
II jumlah 37 orang. Kemudian gelom
bang III berjumlah 800 yang didomi
nasi dari Sumatera dan Lampung,
dan sebagian kecil dari Temanggung,
serta tidak mendarat di Semarang
tetapi di Jakarta. Adapun jumlah eks
anggota Gafatar di Jawa Tengah ada
1.791 orang, sedangkan yang sudah
dipulangkan ke daerah asal sesuai den
gan KTP berjumlah 688 orang.
Dirjen Bimas Islam Machasin berkun
jung ke lokasi untuk berkoordinasi dengan
para penyuluh. Di sana dia memberikan
apresiasi kepada para penyuluh di sekitar
Solo Raya yang telah aktif berpartisipasi
bersama pemerintah dalam pendamp
ingan bagi para eks anggota Gafatar.
Selain itu, Machasin juga memberikan
beberapa arahan antara lain. Pertama,
negara mempunyai tanggung jawab
terhadap seluruh warga negaranya.
Warga negara berhak untuk dilindungi,
kecuali sudah ada indikasi mereka mela
wan negara.
Dalam konteks ini, negara akan
mengambil tindakan sesuai dengan
aturan yang berlaku. Kedua, fungsi
kelembagaan Kementerian Agama ada
lah memberikan peningkatan dalam
pemahaman bidang agama termasuk
meluruskan bagi setiap orang yang aki
dahnya masih belum benar. Bagi mer
eka harus diluruskan dan dibenarkan,
sehingga mampu mengubah tatanan
akidah yang benar. Ketiga, Kementerian
Agama sebagai bagian dari pemerintah
akan terus meningkatkan pemahaman
masyarakat bidang agama. Prinsipnya,
dalam menyebarkan agama yang terpent
ing mampu menjaga asas dan menjaga
perdamaian dalam masyarakat.
Mental Keagamaan
“Tugas terpenting selanjutnya adalah
menjaga mental keagamaan kepada
setiap warga negara melalui pendidikan
formal dan informal. Selain itu, menjaga
dan mengantisipasi seluruh aktivitas
keagamaan dari kelompok masyarakat
yang sejak awal ada indikasi merusak
mental, “ tegasnya.
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Ahmad Rofiq

Sementara itu Joko Sriyono, Koordinator
Lapangan (korlap) Penyuluh Solo Raya,
menjelaskan pendampingan bagi para
eks anggota Gafatar dilakukan secara
klasikal. Bimbingannya dengan metode
membaur, secara psikologis pelaksan
aannya sesuai dengan hasil koordinasi
dengan tim di Jateng.
Ia mengatakan dengan cara meneliti
dan memahami kerangka pemikiran
terutama akidah, syari’ah dan muamalah para eks anggota Gafatar yang
mereka selama ini sudah terkena in
doktrinasi dari paham al qiyadah al
islamiyah pimpinan Ahmad Mushaddeq
tersebut, evaluasi bersama perlu
teknik tersendiri. Khusus untuk eks
anggota Gafatar dari kalangan anakanak diambilkan tenaga pendampingan
dari IAIN Surakarta.
Sementara itu Sekretaris Umum MUI
Jateng Prof Dr Ahmad Rofiq MA me
nyatakan, para anggota eks Gafatar
perlu dilakukan pencerahan, pen
taubatan, dan pembekalan baik sisi
kerohanian maupun kebelanegaraan
dan kenasionalitasan/NKRI-an. Dan,
hal itu menjadi tanggung jawab kita
bersama. Terlepas dari mereka itu
adalah kelompok ”tersesat”, ”sesat”
atau ”disesatkan”, bukan saja secara
akidah/keyakinan, akan tetapi juga aspek
ekonomi. Hal ini karena banyak dari
mereka”habis-habisan” telah menjual
harta kekayaan mereka demi mendu
kung ”kekeliruan” atau ”ketersesatan”
Gafatar. Bagaimanapun mereka adalah
saudara kita sebangsa, se- Tanah Air.
Karena itu mereka harus tetap diper
lakukan sebagai manusia. Dimuliakan,
disayangi, dan di-wong-ke.
Pihaknya berpendapat, ada persoalan
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krusial dan complicated dalam melaku
kan usaha penyadaran dan pencerahan
kepada mereka. Secara psikologis sosio
logis, mereka ini dalam suasana yang
penuh kekecewaan, antara komitmen
akibat sudah dibaiat oleh pimpinan
Gafatar, keterpaksaan dipulangkan,
atau karena kegamangan perasaan,
mau pulang ke mana, karena rumah
dan hartanya sudah dijual. Belum lagi
dari klasifikasi mereka, karena dapat
dipastikan mereka sudah ada yang
diposisikan menjadi ”imam”, peng
ganti imam, dan makmum. Analog
pada jamaah calon haji, mereka ada
yang menjadi ketua kelompok berlayar
(klober), ketua rombongan (karom),
ketua regu (karu).
Jika dalam haji, semata- mata untuk
mengorganisasikan agar komunikasi
dan koordinasi petugas kloter dengan
jamaah berjalan mulus, maka dalam
Gafatar, tentu sudah terkait dengan
soal jenjang karier ”kepemimpinan”
yang berkaitan dengan ”kadar kekua
tan” sebagai kader yang tentu sudah
”mengideologi”. Dan ini tantangan
yang perlu kiat khusus yang tepat,
efektif, dan jitu.
Selama heboh kasus Gatar, berbagai
pihak menyoroti tentang latar belakang
muncul dan bergabungnya orang-orang
ke dalam organisasi itu. Sebagian besar
ulama dan pakar berpendapat, selain
soal keyakinan dan ideologi, faktor
ekonomi turut berperan signifikan atas
kehadiran organisasi meresahkan sep
erti Gafatar dan radikalisme. Karena
itu, penguatan ekonomi masyarakat
adalah salah satu upaya penting untuk
mencegahnya. Hal ini sangat pas jika
dikaitkan dengan nash kaadal faqru
an yakuuna kufron atau kemiskinan
akan mendekatkan seseorang ke da
lam kekafiran.
Atas dasar itu maka selama kemiski
nan masih terjadi dan menghinggapi
sebagian besar masyarakat Indonesia,
maka selama itu pula sangat mungkin
Gafatar atau gerakan sejenis akan muncul
dan tumbuh lagi pada masa mendatang.
Karena itu, penguatan akidah, ideologi
NKRI dan penguatan ekonomi menjadi
kata kunci untuk mencegah muncul dan
berkembangnya kembali Gafatar atau
aliran sejenis pada masa mendatang.
Wallahu a’lam bishawab.
Mohammad Saronji/Ali Fakhrudin

Bidang PENMAD

Menyambut UAM

Berstandar Nasional Tahun 2015/2016

B

angsa Indonesia mengharap
kan lebih banyak terhadap pen
didikan madrasah, disisi lain
madrasah menghadapi banyak
tantangan baik secara internal maupun
eksternal. Salah satunya adalah tantan
gan secara ekternal, yaitu menghadapi
era globalisasi, Maka kalau madrasah
tidak mampu membentengi bangsa
Indonesia dari arus globalisasi ini, maka
tidak menolak kemungkinan bangsa ini
akan menjadi negara yang sekuler.
Tuntutan kita berikutnya adalah sejauh
mana tata kelola kementerian agama
dalam menyelenggarakan pendidi
kan madrasah? sudah barang tentu
jawabnya ada pada standarisasi sistem
pendidikan nasional, yang tertuang
pada Standar Nasional Pendidikan
yang meliputi delapan standar itu.
Kalau kembali pada kaidah awal ma
drasah adalah sekolah umum yang
berciri khas Islam, sehingga dalam
menyelenggarakan pendidikan ma
drasah harus mengedepankan pen
didikan Islam yang memadahi untuk
memenuhi kekhasan tersebut. Tidak
hanya sebatas wawasan agama (transfer of knowledge) tetapi sebagai in
strumen transformatif (perubahan),
membentuk perilaku sosial anak-anak
kita yang kian terkikis oleh pengaruh
nya globalisasi, sehingga menjadikan
anak-anak yang sholeh pengetahuan,
sholeh perilakunya, sehinga bisa men
jadi instrumen kolektif perekat pranata
sosial. kerukunan umat beragama;
menghargai, umat, agama, suku, ras
dan golongan.
Salah satu untuk mewujudkan tujuan
pendidikan Islam yang mulia itu dibu
tuhkan instrumen evaluasi terhadap ke
beradaan sistem penilaian pada mata
pelajaran yang bersentuhan dengan mata
pelajaran ke kahasan tersebut (PAI dan
Bahasa Arab). Disinilah dibutuhkan alat
evaluasi yang dilaksanakan tidak hanya
oleh satuan pendidikan secara internal
madrasah, akan tetapi secara eksternal

Oleh Dr. H. Nur Abadi, M. Pd
yang dibutuhkan standarisasi secara na
sional, yaitu dengan diberlakukannya Ujian
Akhir Madrasah Berstandar Nasional,
sebagaimana tertuang pada keputusan
Dirjen Pendis Kemenag RI.
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan
Islam Nomor 7322 Tahun 2015 ten
tang Prosedur Operasional Standar
Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun
Pelajaran 2015/2016, yang telah di tan
datangani pada tanggal 28 Desember
2015. Sebagai acuan para pemangku
kepentingan untuk menyelenggarakan
Ujian Akhir Madarasah Berstandar
Nasional yang dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable),
dan dapat dipertanggunggugatkan
(accountable).
Ujian Akhir Madrasah Berstandar
Nasional adalah kegiatan penguku
ran dan penilaian pencapaian standar
kompetensi lulusan secara nasional
meliputi mata pelajaran Al Qur’an
Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah
Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, ilmu
kalam dan Akhlak. Ujian ini dilaksana
kan untuk mengukur ketercapaian
kompetensi peserta didik sesuai den
gan standar kompetensi lulusan yang
berciri khas Islam. Adapun tujuannya
adalah untuk mengukur ketercapaian
kompetensi peserta didik pada akhir
jenjang pada satuan pendidikan, sesuai
dengan standar kompetensi lulusan
yang ditetapkan secara nasional.
Sebagaimana tertuang pada POS
tersebut UAMBN mempunyai fungsi
sebagai berikut, pertama adalah sebagai
bahan pertimbangan dalam penentuan
pemetaan madrasah,sehingga mem
permudah dalam sistem pembinaan
terhadap kualitas mutu pendidikan
madrasah. Kedua salah satu syarat
penentuan kelulusan madrasah, hal
ini sejalan dengan tujuan utama dalam
mendirikan lembaga madrasah itu
sendiri. Ketiga sebagai umpan balik da
lam perbaikan program pembelajaran,

daya serap siswa dalam memahami isi
(conten) pendidikan Islam. Keempat
alat pengendali mutu pendidikan dan
sekaligus pendorong peningkatan
mutu pendidikan.
Kegiatan ini dilaksanakan penggadaan
naskah UAMBN dilaksanakan oleh Kantor
Kemenag Kabupaten/kota selaku penang
gungjawab dan penyelenggara tingkat
Kabupaten/kota.Begitu juga pelaksanaan
UAMBN tingkat Madrasah Tsanawiyah
ujian utama dimulai pada tanggal 11 April
2016 sampai dengan tanggal 13 April
2016, sedangkan susulan dimulai pada
tanggal 18 April 2016 sampai dengan
tanggal 20 April 2016.
Untuk Madrasah Aliyah Program
IPA, IPS dan Bahasa ujian utama di
laksanakan pada tanggal 14 Maret
2016 s.d 16 Maret 2016, sedangkan
susulan dilaksanakan pada tanggal 21
Maret 2016 sampai dengan tanggal
23 Maret 2016. Sedangkan program
Keagamaan dilaksanakan ujian uta
manya adalah tanggal 14 Maret 2016
sampai dengan tanggal 16 Maret 2016
begitu juga susulannya dilaksanakan
pada tanggal 21 Maret 2016 sampai
dengan tanggal 23 Maret 2016.
Hal yang tidak kalah pentingnya untuk
satuan pendidikan adalah mempersiap
kan sedini mungkin berkaitan dengan
sistem pemindaian Lembar Jawab UAMBN
yang jika memungkinkan dilaksanakan di
provinsi, akan tetapi DIPA penyelenggaraan
di Kabupaaten/kota maka sesegera mung
kin mempersiapkan diri, untuk suksesnya
UAMBN TP 2015/2016 ini.
Selain berisikan POS UAMBN
Keputusan Dirjen Pendis tersebut juga
memuat kisi-kisi Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional Tahun Pelajaran
2015/2016. Dengan diterbitkannya
kisi-kisi ini sangat membantu para
guru, siswa dan orang tua wali murid
untuk mempersiapkan buah hatinya
sedini mungkin mempersipkan diri
untuk menghadapi ujian yang akan
datang. (*)
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Bidang PD PONTREN

Pemberdayaan Pesantren
Melalui Bantuan Barang

P

Oleh Kabid Pd Pontren Kanwil Kemenag Jateng

endidikan keagamaan di
Indonesia yang telah dilaksana
kan oleh Lembaga Pendidikan
Islam berbasis masyarakat dan
berada dalam pembinaan Kementerian
Agama secara kuantitatif mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal
ini berdampak terhadap aspek pen
dukung pendidikan, seperti sarana
prasarana, kurikulum, Sumber Daya
Manusia (SDM), pendanaan, dll.
Aspek-aspek pendukung tersebut ide
alnya terpenuhi sesuai kebutuhan untuk
pengembangan pendidikan diniyah dan
pondok pesantren yang berkualitas,
sehingga mampu bersaing dengan lem
baga pendidikan lain di era globalisasi
serta dapat mengikuti kemajuan ilmu
dan Teknologi (Iptek) saat ini yang
berkembang dengan cepat.
Pemenuhan aspek pendukung dan
penyesuaian terhadap perkemban
gan Iptek tersebut menjadi usaha
Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah melalui langkahlangkah akomodatif terhadap perkem
bangan Iptek dengan tetap menjadikan
Iman dan Takwa (Imtak) serta kajian
agama sebagai rujukan.
Untuk mendukung langkah tersebut
dibutuhkan kemampuan adaptif pada
perkembangan zaman dan memperkuat
eksistensi sekaligus meraih keunggulan,
tentunya dengan menggabungkan kecer
dasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Secara kebetulan pondok pesantren dalam
pengembangan metode belajar santri
telah mengintegrasikan antara ilmu dan
amal untuk menjaga keseimbangan hidup
di dunia sebagai bekal ke akhirat.
Dasar Pengembangan Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah melalui
Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama,
bahwa Bidang Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren mempunyai tugas
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Drs H Sholikhin MM

menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan di bidang pendidikan Diniyah
dan pondok pesantren di Jawa Tengah.
Secara tehnis pemberian bantuan ke
pada Lembaga Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren melalui DIPA Tahun
2015, sebagai bentuk perhatian pemer
intah sebagai melalui fasilitasi sesuai
aturan PP 55 Tahun 2007.
Melihat potensi di Jawa Tengah jumlah
pondok pesantren berdasarkan typol
ogy yaitu; salafiyah 3.318, kholafiyah
158, kombinasi 1283 dan jumlah total
santri 614.569 sangat berpotensi untuk
dikembangkan berdasarkan tipe pe
santren tersebut. Langkah Kementerian
Agama dengan memberi bantuan melalui
verifikasi dan validasi kepada lembaga
dengan pertimbangan berbagai aspek
terutama potensi lembaga dan akses
lembaga. Kondisi keaneragaman Pondok
Pesantren menjadi daya tarik tersendiri
untuk dikembangkan, sebab lembaga
pesantren merupakan pendidikan yang
berbasis masyarakat. Akan tetapi da
lam aspek sistem menejemen pen
didikan pesantren mayoritas lembaga
pesantren masih belum memenuhi
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan
sistem pengelolaan, bahkan anggapan
masyarakat di klaim sebagai pendidikan
tradisional dan ketinggalan zaman.
Maka untuk menopang program pengem
bangan Iptek dan menghilangkan image
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masyarakat bahwa pesantren itu pendidi
kan yang kurang mampu mengelola sistem
pendidikan, melalui program Kementerian
Agama diperlukan stimulan dalam ben
tuk pemberian dana dan beasiswa yang
berorientasi pada pengembangan mutu
SDM dan tata kelola, serta perluasan akses
pendidikan dan bantuan lainnya untuk
memperkuat pemberdayaan lembagalembaga pendidikan yang bertumpu
pada kedaulatan santri.
Bantuan Barang Bidang PD Pontren
Tahun 2015 telah memberikan ban
tuan barang berupa mesin Traktor
yang bermaksud pondok pesantren
agar dapat mengembangkan program
kewirausahaan berupa layanan per
tanian. Dan bertujuan meningkatkan
kualitas dan kuantitas program layanan
pertanian, meningkatkan produktifitas
dan penghasilan kewirausahaan pondok
pesantren, meningkatkan kemandirian
pondok pesantren dalam pengemban
gan bidang pertanian.
Kemudian hasil yang diharapkan adalah
program layanan pertanian meningkat
kualitas dan kuantitasnya, produktifitas
dan penghasilan kewirausahaan pondok
pesantren meningkat dan kemandirian
pondok pesantren meningkat.
Di samping itu yang diberikan dari
Kanwil Kementerian Agama melalui
Bidang Pondok Pesantren juga mem
berikan bantuan barang antara lain;
bantuan mesin pembuat tahu, bantuan
mesin pembuat peci, bantuan mesin alat
perontok padi, Bantuan Mesin Jahit,
bantuan sarana prasarana termasuk
gedung fasilitas untuk pembelajaran.
Dengan demikian program yang terdapat
dalam Bidang Pendidikan Pesantren adalah
secara keseluruhan untuk peningkatan
sarana dan prasarana pengembangan
pondok pesantren terutama di Jawa
Tengah diharapkan mampu memberikan
peningkatan kualitas baik sistem pengelo
laan, meningkatkan standart pendidikan,
dan mampu meningkatkan kualitas life
skill dan mutu pondok pesantren.
Ali

Bidang PAIS

Rohis SMA/SMK Penangkal Radikalisme
dan Penistaan Agama atau Pintu Masuk?
Fenomena yang mewarnai
perkembangan isu-isu
agama dan budaya di
negeri ini pada beberapa
bulan terakhir perlu
menjadi perhatian
bersama. Mulai teror di
gedung Sarinah Tamrin
dan Gafatar tentu akan
membuat orang tua yang
memliki remaja menjadi
siaga untuk membentengi
anak-anaknya agar tidak
terlibat.

R

ohis di sekolah perlu menjadi
perhatian bersama antara seko
lah, guru, orang tua dan pe
merintah. Kegiatan keagamaan
Rohis merupakan pintu penangkal dan
sekaligus pintu masuknya radikalisme
maupun penyimpangan agama bila bahan
yang diberikan salah konten.
Peserta didik SMA/SMK merupakan
ladang yang subur untuk ditanami bibit
pemahaman (isme-isme) agama. Kondisi
ini menggiring perhatian kita pada pen
didikan agama di sekolah. Salah kita
menanamkan pemahaman pada peserta
didik akan menjadi bumerang.

Potret di atas memberikan banyak
hikmah dan pelajaran bagi kita untuk
melakukan perubahan ke arah pena
naman agama yang lebih baik lagi,
tidak terkecuali peningkatan mutu
guru Pendidikan Agama Islam, mutu
pembinaan Rohis pada SMA/SMK
dan penguatan pemahaman agama
pada usia dini dan tingkat dasar. Guru
Pendidikan Agama Islam dan siswa-siswa
anggota Rohis harus mampu menga
tasi permasalahan-pemasalahan yang
muncul yang disebabkan oleh pengaruh
peradaban dan pergerakan pemaha
man sempit, skeptis dan menebar
teror, bahkan harus mampu meredam
munculnya semangat pergerakan-perg
erakan yang menyimpang dari ajaran
kasih dan kelembutan agama.
Keberhasilan Pendidikan Agama Islam
di sekolah sangat dipengaruhi oleh daya
dukung dan kerjasama semua pihak,
khususnya ketelibatan unsur-unsur
pendidikan, yaitu, keluarga, sekolah,
dan masyarakat. Dengan demikian,
GPAI hendaknya mampu menyusun
strategi yang dapat melibatkan tiga
unsur tersebut dalam proses pembe
lajaran PAI. Sehingga integrasi pendidi
kan dapat menghasilkan kepribadian,
akhlaq mulia, kelembutan, kasih sayang
dan prestasi peserta didik yang baik
dan sempurna.

Salah satu alternatif untuk meningkat
kan mutu pendidikan adalah dengan
mengaktifkan dan membenahi kegiatan
ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis).
Kegiatan Rohis dapat dijadikan media
untuk membentuk akhlakul karimah
dan generasi unggul pada saat ini dan
masa yang akan datang. Untuk men
capai hal tersebut dapat ditempuh
dengan memadukan kegiatan intr
akurikuler dan ekstrakurikuler secara
sinergis. Melalui intergrasi tersebut
diharapkan akan semakin utuh dalam
penanganan dan pembinaan agama
peserta didik.
Pemerintah, sekolah, GPAI, orang
tua dan masyarakat diharapkan dapat
merumuskan instrumen atau pola
lanjutan dalam membimbing dan
membina kepribadian peserta didik
menjadi pribadi yang kaffah dalam
menjalankan rambu-rambu agama
secara santun dan lemah lembut.
Sehubungan dengan upaya mema
jukan Rohis di Jawa Tengah, Bidang
PAIS Kementerian Agama akan menye
lenggarakan perkemahan Rohis Jawa
Tengah yang direncanakan bulan april
tahun 2016 dengan harapan kegiatan
ini bermanfaat bagi upaya peningkatan
kualitas Pendidikan Agama Islam pada
SMA/SMK di Jawa Tengah. Amiin
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Bidang PHU

Perbaikan Kualitas

Penyelenggaraan Umrah
Umrah merupakan salah
satu ibadah bagi umat
Islam yang membutuhkan
biaya tidak sedikit,
dapat diartikan bahwa
ibadah umrah ini selain
membutuhkan biaya yang
besar, persiapan matang
dan diperlukan kesiapan
fisik serta mental seseorang
sebelum menjalankan
ibadah umrah.

H

al tersebut tidak dapat dipung
kiri karena ibadah umrah ini
dilaksanakan di negara lain
sebagaimana pelaksanaan iba
dah haji. Saat ini prosentase jemaah yang
melaksanakan ibadah
umrah semakin hari
semakin meningkat,
seiring dengan se
makin lamanya masa
tunggu (waiting list)
ibadah haji. Sehingga
masyarakat banyak
yang memutuskan
untuk melaksana
kan umrah terlebih
dahulu dikarenakan
kerinduan mereka
yang ingin segera
memenuhi pang
gilan ke Baitullah.
Hingga saat ini masa
tunggu (waiting list)
haji untuk Provinsi
Jawa Tengah ada
lah 20 (dua puluh)
tahun dengan asumsi
kuota jamaah masih
dipotong 20% yakni
sebesar 23.543 je
maah.
Tinginya mi
nat masyarakat
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mengakibatkan banyaknya bermunculan
biro perjalanan yang menyelenggara
kan ibadah umrah, hal ini tentu dapat
menimbulkan masalah baru karena
banyak biro travel yang menyeleng
garakan ibadah umrah namun tidak
mempunyai izin dari Kemenag RI dan
tidak mempunyai legalitas, bahkan ada
yang sampai menelantarkan jemaah
atau bahkan melakukan penipuan se
hingga ujung-ujungnya masyarakat
yang akan dirugikan.
Pelaksanaan penyelenggaraan umrah
ini melibatkan banyak pihak, sehingga
pemerintah dalam hal ini Kementerian
Agama tidak dapat melaksanakan sendiri
penyelenggaraan umrah sebagaimana
dengan penyelenggaraan haji. Adapun
penyelenggaraan umrah ini melibatkan
masyarakat, biro perjalanan dan pe
merintah, ketiga pihak tersebut harus
berjalan dan bersinergi dalam rangka
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membina, melayani dan memberikan
perlindungan kepada calon jemaah
dalam menunaikan ibadah umrah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Abdul Djamil meng
ajak Biro travel untuk profesional
dalam penyelenggaraan umrah yang
dilakukan Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
(PIHK). Bukan hanya profesional, PPIU
dan PIHK juga ditekankan untuk meme
lihara nilai kemanusiaan. Jemaah umrah
dan haji didominasi oleh masyarakat
desa, belum pernah berpergian ke
luar negeri, fasilitas yang belum per
nah mereka gunakan bahkan bahasa
Indonesia-nya pun masih ada yang
terbata-bata.
Pemerintah pasti berhubungan dengan
regulasi dalam upaya pengaturan pelak
sanaan penyelenggaraan umrah tersebut.

Bidang PHU
Baik yang mengatur dirinya (pemerintah),
mengatur masyarakatnya untuk tujuan dan
arah kebaikan. Sebebas apapun sebuah
negara, dipastikan membutuhkan aturan.
Tidak ada di dunia ini negara yang tidak
mempunyai aturan.
“Termasuk penyelenggaraan haji dan
umrah, pemerintah ada di situ mengatur
dalam rangka memberikan perlindun
gan kepada jemaah, makanya posisi
pemerintah yang menjadi regulator
jangan dicurigai tapi yakinlah ini demi
kebaikan bersama,” demikian disam
paikan Dirjen PHU Abdul Djamil.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah Kementerian Agama RI telah
mencanangkan Gerakan 5 Pasti Umrah
antara lain yaitu :
Pertama, pastikan travel memiliki
izin resmi dari Kementerian Agama.
Cek di www.haji.kemenag.go.id.
Kedua, pastikan jadwal keberang
katan dan kepulangan. Selain itu,
jemaah juga harus memastikan
maskapai penerbangan dan rute
penerbangan.
Ketiga, pastikan harga dan paket yang
layanan yang ditawarkan. Jemaah
harus memastikan hak-hak mereka
sebagai calon jemaah terpenuhi sep
erti konsumsi, transportasi, manasik
umrah dan asuransi.
Keempat, pastikan hotel dan wilayah
mana lokasi penginapan. Pastikan
jarak penginapan tidak terlalu jauh
dari masjid.
Kelima, pastikan visa diterima dua
tiga hari sebelum keberangkatan.
Dengan Gerakan 5 Pasti Umrah
tersebut, masyarakat diharapkan lebih
berhati-hati dalam memilih biro travel/
biro perjalanan sehingga nantinya tidak
tertipu oleh biro travel nakal yang
kemudian masyarakat sendiri yang
akan dirugikan.
Pengurus Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU) hendaknya harus
mengetahui seluk beluk umrah. Hal
ini disebabkan saat ini banyak biro
perjalanan umrah yang tidak punya izin
tapi bisa memberangkatkan jemaah.
Selain itu juga banyak pengurusnya
yang tidak memiliki kemampuan dan
mengetahui bagaimana seharusnya pe
nyelenggaraan umrah itu dilakukan.
Beberapa waktu lalu Bidang PHU Kanwil
Kemenag Prov. Jateng telah melaksanakan
rapat koordinasi dengan mengundang

PPIU yang mempunyai Kantor Pusat di Jawa Tengah

PPIU yang membuka Kantor Cabang di Jawa Tengah

beberapa PPIU di Jawa Tengah, hal terse
but mendapatkan sambutan yang positif
karena dengan adanya rapat koordinasi
menunjukkan bahwa pemerintah dan
swasta bersinergi dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam
hal ini penyelenggaraan umrah. Selain
itu Kanwil Kemenag Prov. Jateng juga
mengoptimalkan Kankemenag Kab/
Ko di Jawa Tengah untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap
PPIU yang tersebar di Kab/Ko di Jawa
Tengah. Pengawasan dan pembinaan
tersebut dapat diwujudkan antara lain
dengan mengadakan rapat koordinasi,
mensosialisasikan 5 Pasti Umrah, men
data keberadaan PPIU di wilayah kerja
nya masing-masing, hal tersebut dalam
rangka memperbaiki kualitas pelayanan
penyelenggaraan ibadah umrah.
Dikatakan Menag, masyarakat adalah
pihak yang paling diuntungkan dengan
adanya perbaikan kualitas penyeleng
garaan umrah. Sebab, masyarakat
tidak akan dirugikan oleh sejumlah
Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) yang nakal yang kemu
dian menipu calon jemaah umrah. “Jadi
sekali lagi pemerintah tidak sedang
ingin mengambil alih, tapi yang sedang
dilakukan adalah membangun sistem

penyelenggara ibadah umrah,” katanya
seperti yang telah dilansir di web haji.
kemenag.go.id
Dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015
Pasal 4 disebutkan bahwa penyeleng
garaan perjalanan ibadah umrah dapat
dilakukan oleh pemerintah dan/atau
biro perjalanan wisata yang ditetap
kan oleh Menteri. Penyelenggaraan
perjalanan ibadah umrah oleh biro
perjalanan wisata wajib mendapat
izin operasional sebagai PPIU.
Adapun di Jawa Tengah sendiri terdapat 8
PPIU yang mempunyai kantor pusat di Jawa
Tengah dan 10 PPIU yang membuka kantor
cabang di Jawa Tengah antara lain sebagai
berikut : Kanwil Kemenag Prov. Jateng
dalam hal ini Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah telah mengeluarkan
edaran terkait persyaratan pengajuan
izin baru PPIU, pengajuan perpanjangan
izin operasional PPIU dan pengajuan izin
membuka kantor cabang PPIU sebagai
tindak lanjut dari PMA Nomor 18 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah Pasal 5 angka 3 dan Surat
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015
tanggal 22 Desember 2015.
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Bidang URAIS

Assesmen Penghulu Menuju
Pelayanan Nikah KUA yang Bersih

S

emangat untuk mewujudkan
Kementerian Agama bebas ko
rupsi dengan dukungan apara
turnya yang memiliki integritas
dan berorientasi pada pelayanan ber
sih sudah menjadi semangat bersama
dan hal tersebut dibuktikan prestasi
dari kementerian Agama dalam beber
apa tahun terakhir terus meningkat,
pada peringatan HAB ke-70 Kemenag
ini semangat tersebut dituangkan
menjadi logo dengan slogannya bersih
melayani.
Bukan pekerjaan mudah untuk mer
ubah tatanan dan kultur birokrasi yang
siap mereformasi dari dalam, tetapi
dengan kegigihan didukung dengan in
frastruktur dan sistem yang sudah ada
tentu keadaan ini akan bisa dilalui.
Sesuai amanat Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun
2014 dan Keputusan Menteri Agama
No. 207 Tahun 2015 terkait dengan
assesmen merupakan upaya yang
dilakukan Kementerian Agama guna
menjawab tantangan menuju Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang memiliki
komitmen dan orientasi menuju refor
masi birokrasi. Ketersedian Aparatur
yang memiliki integritas dan komitmen
menjadi prasarat dasar untuk mewu
judkan perubahan, baik sistem yang
ada apabila tidak mendapatkan dukun
gan dari Sumber daya manusia (human
resources) yang tersedia sesuai stan
dart maka menjadi sulit mewujudkan.
KUA dalam realitas Kementerian
Agama banyak disorot oleh publik baik
media cetak elektronik terkait pe
layanan nikah di Kantor Urusan Agama
(KUA) mulai dari ketidakpastian biaya
nikah yang menjadi masalah paling
dominan, sehingga menjadi sangat
wajar bila pelayanan di KUA diang
gap masih lambat, realitas ini menjadi
pemikiran bersama untuk bisa men
emukan solusi yang tepat terhadap
persoalan.
KUA sebagai tangan panjang
Kementerian Agama tentu men
jadi tolok ukur utama penilaian
dari masyarakat, ketika ingin meli
hat Kementerian Agama. Aparatur
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Kementerian Agama yang ada di
kabupaten/kota dan KUA seyogyanya
memiliki kemauan yang kuat untuk
merubah stigmatisasi ini. Arah kebi
jakan dari Menteri Agama sebetulnya
sudah berupaya untuk mengarah pada
perubahan, permasalahan kebijakan
ini bisa berbanding lurus yang ada di
masyarakat.
Langkah strategis menjawab
problematika tersebut Kanwil
Kementerian Agama Prov. Jateng
Bidang Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah melaksanakan
kegiatan Assesmen calon penghulu
bersama dengan Badan Kepegawaian
Negara Regional I Yogyakarta sebagai
langkah peningkatan kompetensi ASN.
Pola rekrutmen penghulu, Perma
salahan yang muncul dalam pelayanan
di KUA sesungguhnya berawal dari
sumber daya manusianya, keadaan ini
tentu bisa diminimalisir dengan penye
diaan pegawai KUA khususnya penghu
lu yang memiliki standar kompetensi
dan memiliki visi yang berorientasi
pada peningkatan kualitas pelayanan
keagamaan.
Assesmen yang dilakukan oleh
Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
dilaksanakan secara terbuka bagi siapa
saja pegawai yang memenuhi persyara
tan administratif bisa mengikuti, agar
hasil dari assesmen ini bisa maksimal
dan sesuai standar . Kementerian
Agama bersama BKN menetapkan stan
dar kompetensi sesuai dengan pera
turan yang ditetapkan Dirjen Bimas
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Islam, standar itu meliputi Kompetensi
Teknis, Kompetensi Inti dan Kompetensi
manajerial dan kemampuan teknis
internal yang meliputi baca tulis Al
Quran, Baca kitab kuning dan regulasi
yang terkait pelayanan nikah dan KUA.
Semua kompetensi tadi akan diujikan
langsung kepada calon penghulu,
secara normatif akan terukur kemam
puan masing-masing calon penghulu
yang mengikuti assesmen, karena posisi
penghulu sedemikian penting dan
strategis. Maka seleksi ini diharapkan
mampu menghasilkan tenaga penghulu
yang memiliki integritas dan siap mem
berikan pelayanan di KUA yang terukur
dan bersih dan mampu bargaining di
tengah masyarakat, karena jabatan
penghulu juga melekat sebagai jabatan
sosial di tengah masyarakat.
Dari assesment penghulu kanwil ke
menterian Agama Prov. Jateng sudah
memiliki calon penghulu yang memi
liki kompetensi meskipun jumlahnya
belum bisa menyelesaikan persoalan
kekurangan jumlah penghulu dilapan
gan namun setidaknya bisa menjadi
terobosan awal untuk menuju KUA
yang siap memberikan pelayanan ber
sih dan berkualitas. Maka dukungan
semua komponen di Kemenag Kab/
Kota untuk mendukung kegiatan as
sesmen ini dan menindaklanjuti yang
sudah dicapai pada tahap pertama ini
haruslah menjadi semangat bersama,
tidak hanya di jajaran Kemenag Pusat
atau Kanwil saja tetapi juga sampai di
jajaranan Kemenag Kab/Kota.
Sebuah harapan besar hasil assesmen
ini mampu menjadi stimulus rangsang
terhadap semangat perubahan di
Kemenag kebijakan baru, diharapkan
aparatur di Kementerian Agama tidak
pesimis dengan assesmen ini, meskip
un tidak bisa kita menafikan realitas
banyak pegawai yang sebenarnya
belum siap dengan assesmen namun
dukungan semua pihak yang memiliki
kapasitas pengambil kebijakan untuk
terus melakukan sosialisasi maka as
sesmen bukan lagi menjadi ancaman
tetapi justru menjadi harapan.
M. Afief Mundzir

Bidang PENAIS ZAWA

Kakannwil Kemenag Prov Jateng, H Ahmadi saat memberikan penghargaan pada para Penyuluh Teladan di aula setempat.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam
Meneguhkan Revolusi Mental Masyarakat
Oleh Zahrotun Nisa, S.Ag. M. Ag.

Tahun 2015 telah
berlalu dan tahun 2016
menyambut dengan
penuh harapan
sekaligus penuh
tantangan seiring
dengan kemajuan
dan perkembangan di
berbagai bidang.

K

emajuan dan perkembangan
diberbagai bidang ternyata
menyisakan tantangan yang
semakin kompleks. Sehingga
pemerintah Indonesia membutuhkan
berbagai langkah untuk mewujudkan
cita-cita bangsa. Sebagaimana jar
gon yang diusung adalah “Revolusi

mental”.
Hakikat revolusi mental adalah mem
bangun manusia melalui mentalnya
dengan membangun karakter, sikap,
perilaku dan budi pekertinya. Melalui
gerakan revolusi mental bangsa Indonesia
diharapkan semakin maju, mandiri dan
mampu bersaing di seluruh sector kehidu
pan. Gerakan revolusi mental semakin
relevan bagi bangsa Indonesia yang saat
ini tengah menghadapi tiga problem
pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa
negara, merebaknya intoleransi, dan
melemahnya sendi-sendi perekonomian
nasional. Melalui gerakan revolusi mental,
Presiden Jokowi bertekad membawa
Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat
secara politik,berdiri di kaki sendiri secara
ekonomi, dan berkepribadian dalam ke
budayaan. Dalam kehidupan sehari- hari,
praktek revolusi mental adalah menjadi

manusia yang berintegritas, mau be
kerja keras, dan mempunyai semangat
gotong royong.
Sejalan dengan revolusi mental, tema
peringatan ulang tahun Kementerian
Agama ke-70 tahun 2016 adalah:
“Meneguhkan Revolusi Mental Untuk
Kementerian Agama Yang Bersih dan
Melayani,” Menteri Agama RI seakan
mengajak untuk kembali ke sejarah masa
lalu berdirinya Kementerian Agama
bahwa Kementerian Agama tidak hanya
“Ikhlas Beramal”, tetapi juga bersih dan
melayani seluruh umat beragama di
Indonesia. Inilah yang disebut dengan
revolusi mental, yang memang menjadi
domain kementerian agama.
Ada lima budaya kerja Kementerian
agama yang ingin diwujudkan yakni
Integeritas, Profesional, Inovatif,
Tanggung Jawab dan Keteladanan.
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Bidang PENAIS ZAWA
Kemenag dituntut menjadi pelopor panutan berperan sebagai pemimpin
Kemajuan teknologi sangat berpengaruh
revolusi mental berbasis nilai luhur agama masyarakat, penyuluh agama Islam tidak terhadap tatanan dan pola hubungan
di masyarakat. http://www.monitorday. hanya memberikan penerangan dalam sosial. Hal ini akan berdampak negatif jika
com/detail/21611/kementerian-agama- bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata pemanfaatan teknologi kurang menda
deklarasikan-gerakan-nasional-revolusi- saja, akan tetapi bersama-sama menga patkan sentuhan nilai. Sebaliknya jika
mental#sthash.gE0xcpnc.dpuf
malkan dan melaksanakan apa yang PAI dapat memanfaatkan dinamisnya
Kementerian Agama sebagai lembaga dianjurkan. Keteladanan ini realisasikan teknologi, maka PAI dapat memainkan
negara yang berfungsi dalam bidang dalam aktifitas sehari-hari, sehingga peran konsultatif melalui pemanfaatan
pelayanan dan bimbingan kehidupan masyarakat dengan penuh kesadaran fasilitas social network (jasos) seperti
beragama mempunyai peran yang sangat dan keihklasan mengikuti petunjuk dan (whatshap, line, facebook, blog, web
strategis sebagai upaya mewujudkan ajakan pemimpinnya.
site etc.) sehingga PAI menjadi tempat
pelaksanaan Revolusi Mental. Salah
Demikian juga peran PAI sebagai agent bertanya dan tempat mengadu bagi
satu ujung tombak kementerian agama of change, berperan mengadakan pe masyarakat untuk memecahkan dan
yang langsung bersentuhan dengan rubahan kearah yang lebih baik, di menyelesaikan masalah dengan nasehat
masyarakat adalah Penyuluh Agama segala bidang kearah kemajuan, pe nya. Hal ini memudahkan menyambung
Islam (PAI). Peran PAI sangat strategis rubahan dari yang negatife atau pasif silaturrahmi dan akan terasa lebih dekat
dalam rangka membangun mental, moral, menjadi positif atau aktif. Karena ia dengan jamaah. Demikian juga dalam
dan nilai ketaqwaaan umat serta turut menjadi motivator utama pembangunan. menjalankan fungsi Advokatif, PAI ber
mendorong peningkatan
Peranan ini sangat penting tanggung jawab moral dan sosial untuk
kualitas kehidupan umat
melakukan kegiatan pembelaan terh
dalam berbagai bidang
adap umat/
baik di bidang keagamaan
masyarakat
maupun pembangunan.
binaannya
Satu sisi PAI dihadapkan
terhadap
pada seluruh persoalan
berbagai
yang dihadapi oleh umat
ancaman,
Islam, dan sisi lain PAI
gang guan,
dituntut untuk memiliki
hambatan
multi talenta. Untuk itu
dan tantan
menarik untuk diurai
gan yang
kan bagaimana peran
merugikan
PAI untuk meneguh
akidah, meng
kan revolusi mental
ganggu ibadah
masyarakat.
dan merusak
PAI, Peranan dan
akhlak.
fungsinya
Yang tidak
Berdasarkan KMA
kalah pent
no 79 tahun 1985,
ing adalah PAI
PAI memiliki peran Para penyuluh non PNS sedang m
harus memiliki
endengarkan
materi yang di
sebagai pembimbing
kebersamaan
sampaikan.
masyarakat, panutan dan sebagai penyam
langkah. Mereka
bung pemerintah. PAI memiliki fungsi karena pembangunan di Indonesia
harus menjadi suutama yakni fungsi informatif-edukatif, tidak semata membangun manusia pertime bukan superman. Peribahasa
konsultatif dan advokatif. Untuk men dari segi lahiriah dan jasmaniahnya mengatakan “seikat sapu lidi akan men
jalankan perannya KMA no 516 tahun saja, melainkan membangun segi roha jadi kekuatan yang luar biasa, dia akan
2003 menegaskan PAI bertugas melakukan niah, mental spiritualnya dilaksanakan mampu membersihkan seberapa luas
bimbingan atau penyuluhan agama dan secara bersama-sama. PAI bersama lapangan yang akan kita bersihkan”. Hal
pembangunan melalui bahasa agama dengan majlis-majlis binaannya dapat ini dapat diwujudkan melalui pokjaluh,
kepada masyarakat.
mempraktekkan dan mewujudkan ke FKPAI dan sebagainya
Peran dan fungsi yang strategis ini hidupan yang dicontohkan rasulullah
Semua akan kembali pada pribadi PAI.
selaras dengan gerakan revolusi mental. SAW. Yang ujungnya membawa dampak Untuk meneguhkan goal gerakan revolusi
Semisal Fungsi Informatif dan Edukatif, perubahan perilaku positif terhadap mental, PAI harus Tingkatkan integritas
PAI berfungsi pembimbing umat ia keluarga yang selanjutnya membentuk diri, lakukan secara profesional, kem
akan membawa masyarakat kepada kumpulan masyarakat dengan mentali bangkan pola dengan penuh kreatifkehidupan yang aman dan sejahtera tas yang bagus. Dari sinilah cita-cita Inovatif dan yang utama adalah harus
(baldatun thoyyibatun warabbun ghafur, luhur bangsa Indonesia terwujud yakni dapat dipertanggung Jawabkan serta
sa’idun fiddunya wasaidun fil akhiroh). negara yang merdeka berdaulat dan memiliki Keteladanan. (*)
) dengan bahasa agama dan pemban senantiasa mendapatkan rahmat dari
Penulis adalah Penyuluh Agama Islam
gunan. Sebagai public figure dan tokoh Tuhan yang Mahas Esa.
Kemenag Kota Semarang

16

Edisi 1/Tahun II/Januari-Maret 2016

Bimas Kristen

Mengenal Lebih Dekat Sekolah
Menengah Teologi Kristen (SMTK)

P

embangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) selalu menda
patkan prioritas yang utama
dalam arah kebijakan negara.
Dan dunia pendidikan memegang peran
yang sangat penting dalam memban
gun kualitas sumber daya manusia.
Berbicara mengenai pendidikan maka
sekolah mempunyai peranan penting
dalam dunia pendidikan. Bahkan bisa
juga dikatakan bahwa berhasil atau
tidaknya suatu pendidikan di negara
bisa ditentukan oleh kualitas sekolah
yang tersedia di negara itu. Oleh kar
enanya, kesuksesan di dunia pendidikan
di negara manapun akan dipengaruhi
akan keberhasilan sebuah sekolah
menelorkan siswa berprestasi.
Namun kepandaian intelektual tidak
selamanya sejajar dengan kepandaian
emosional dan spiritual. Keprihatinan
itu muncul ketika ada banyak kejahatan
yang timbul dan dilakukan bukan oleh
orang yang bodoh secara intelektual
tetapi justru sebaliknya.
Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov. Jawa Tengah sebagai kepanjan
gan tangan pemerintah dalam membimbing
masyarakat/umat kristen di Jawa Tengah
memahami benar akan kebenaran hal
ini. Sebagai wujud nyata dalam ikut serta
memajukan kualitas pendidikan terutama
pendidikan keagamaan adalah dengan
mengadakan pembinaan kepada Sekolah
Menengah Teologia Kristen (SMTK). Namun
mungkin tidak banyak orang mengenal
siapa dan apakah itu SMTK.
SMTK adalah satuan pendidi
kan yang pembinaannya berada di
bawah Kementerian Agama khusus
nya Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen. SMTK adalah wa
dah pendidikan umum dan teologi yang
dirancang khusus untuk memperleng
kapi para siswa dengan Pengetahuan
Umum dan Alkitab, yang disertai dengan
sikap mental, keterampilan, dan kero
hanian yang Alkitabiah. Tujuan SMTK
salah satunya adalah sebagai bagian
dari tujuan pendidikan nasional yaitu

meningkatkan kecerdasan, pengeta
huan, kepribadian, akhlak mulia serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan
bermasyarakat dengan mencerminkan
nilai-nilai kristiani.
Dalam proses belajar mengajar, SMTK
adalah Sekolah Menengah Teologia
Kristen yang bersifat umum dan khusus.
Umum artinya mata pelajaran umum
yang diajarkan di sekolah umum, diajar
kan di SMTK. Sedangkan khusus berarti
mata pelajaran teologi sebagaimana
diajarkan di sekolah-sekolah teologia
juga diberikan di SMTK. Mata pelajaran
interaksi menjadi tekanan utamanya.
Itulah sebabnya melalui wadah ini siswa
yang berkualitas, berdedikasi tinggi
serta terampil dalam segala bidang
menjadi tujuan akhir dari SMTK.
Kelompok mata pelajaran yang diberi
kan di SMTK adalah kelompok mapel
agama dan akhlak mulia, kelompok ma
pel kewarganegaraan dan kepribadian,
kelompok mapel ilmu pengetahuan dan
teknologi, kelompok mapel estetika,
kelompok mapel jasmani, olahraga dan
kesehatan, serta kelompok mapel teologi.
Masing-masing kelompok mapel terse
but diimplementasikan dalam kegiatan
pembelajaran pada setiap mapel secara
menyeluruh. Selain terdapat proses
belajar mengajar di dalam kelas terda
pat pula kelas pengembangan diri yang
dimaksudkan untuk pengembangan kara
kter peserta didik yang ditujukan untuk
mengatasi persoalan dirinya, persoalan
masyarakat di lingkungan sekitarnya dan
persoalan kebangsaan. SMTK mem
fasilitasi kegiatan pengembangan diri
seperti pengembangan diri bimbingan
kerohanian dan konseling, pembinaan
karakter siswa berupa ibadah pagi dan
malam, pelayanan di gereja, praise and
worship, upacara bendera, kerja bakti
serta kewajiban hidup berasrama.
Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat ber
sama Ditjen Bimas Kristen Kementerian
Agama RI, Pusat Penilaian Pendidikan
(PUSPENDIK) dan Badan Standar Nasional
Pendidikan (BNSP) disepakati bersama

bahwa mulai tahun 2015, SMTK mengi
kuti Ujian Nasional yang pelaksanaannya
dikelola oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
Serta yang tidak kalah penting adalah
bahwa lulusan SMTK tidak hanya bisa
diterima di Sekolah Tinggi Teologi (STT)
namun juga bisa bersaing untuk duduk
di Perguruan Tinggi Negeri maupun
swasta. Dengan demikian lulusan dari
SMTK diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat dan gereja akan
Pemimpin, Perintis, dan Pelayan Tuhan
yang mampu mengisi, mengantisipasi
dan menjawab tantangan zaman.
Di Jawa Tengah sendiri ada delapan
SMTK yang keberadaannya diakui
oleh Kementerian Agama maupun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia. Berikut adalah nama-nama
Sekolah Menengah Teologi Kristen yang
ada di wilayah Jawa Tengah :
- SMTK Setia Karanganyar. Alamat
Kasuran RT. 02/III Kel. Gajahan, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar
- SMTK Soteria Purwokerto. Alamat
Jl. Raya Barat, Kel. Ketenger, Kec.
Baturraden, Kab. Banyumas
- SMTK Intheos Surakarta. Alamat
Jl. Letjen Sutoyo RT. 03/XIV Kel.
Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota
Surakarta
- SMTK Berita Hidup. Alamat Jl. Solo
Kalisoro KM. 7 Sugihwaras RT.4/
VII Selorejo, Kel. Wonorejo, Kec.
Gondangrejo, Kab. Karanganyar
- SMTK Setia Purbalingga. Alamat Jl.
Jend Sudirman No. 180 Purbalingga
Wetan, Purbalingga
- SMTK Siropuniki. Alamat Pawisman
Gedangan RT. 04/II Kel. Kemiri, Kec.
Kebakkramat, Kab. Karanganyar
- SMTK Margosari Kendal. Alamat
Jl. Pramosan No. 9 Ds. Margosari,
Kec. Limbangan, Kab. Kendal
- SMTK Kadesi Purworejo. Alamat Jl.
Raya Jogja-Purworejo, PO. BOX 143,
Kel. Jenarwetan, Kec. Purwodadi,
Kab. Purworejo.
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Bimas Katolik

Menteri Agama Buka
Pelaksanaan SANGKI 2015
Menteri Agama : “Saya
akan memukul gong
ini sebanyak lima kali
sebanyak jumlah sila
Pancasila kita”

S

alah satu poin penting dari hasil
SANGKI 2015 menyebutkan,
untuk menanggapi persoalan
keluarga secara tepat. Gereja
dan Umat juga terbuka kerjasama den
gan Pemerintah. Inilah pijakan Gereja
Katolik lima tahun kedepan.
Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifudin , Membuka secara resmi pe
nyelenggaraan Sidang Agung Gereja
Katolik (SANGKI 2015). Kegiatan ini
merupakan sidang para Uskup selu
ruh Indonesia dan umat Katolik yang
mewakili keuskupan-keuskupan di
Indonesia. SANGKI ke IV ini digelar
tanggal 2 – 6 November 2015 di Vila
Renata – Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Tema yang di usung “Keluarga Katolik:
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Suka Cita Injil. Panggilan dan Perutusan
Keluarga dalam Gereja dan Masyarakat
Indonesia yang Majemuk”
Dalam sambutannya dihadapan 567
peserta SANGKI, Menteri Agama pun
menyampaikan kekagumannya kepada
Gereja Katolik dalam mempersiapkan
sebuah keluarga diawal pernikahan.
“Pemerintah sangat mengapresiasi
Sidang Agung Gereja Katolik ini. Umat
Katolik memiliki struktur yang sangat
baik , patut dicontoh. Kursus persia
pan pernikahan Katolik yang terbaik”,
papar Menteri Agama.
Ketua presidium Konperensi Wali
Gereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius
Suharyo menegaskan pertemuan
Nasional umat Katolik beserta hi
rarki Greja Katolik Indonesia dalam
SANGKI 2015, hendaknya menjadi forum
peneguhan satu sama lain. Peneguhan
itu diharapkan menjadi warna kelu
arga Katolik dan menggarami keluarga
Katolik lainnya serta menjadi terang di
tengah masyarakat. Menurut Uskup
Agung Jakarta ini, dengan tema Keluarga
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Katolik, Suka Cita Injil: Panggilan dan
Perutusan Keluarga dalam Gereja dan
masyarakat Indonesia yang majemuk,
Gereja mengajak seluruh keluarga
Katolik di Indonesia merefleksikan
hidup dan perutusannya.
Dengan SANGKI 2015 diharapkan se
makin dihayati keluarga-keluarga Katolik
di Indonesia melaluai kegaitan-kegiatan
yang dilaksanakan antara lain, oleh komisikomisi Gereja, baik ditingkat Nasional
(KWI) maupun di tingkat lokal (keuskupankeuskupan), khususnya Komisi Keluarga dan
Komisi-Komisi yang berkaitan. Dipikirkan
untuk membuat focus-fokus Pastoral
dalam keluarga sepanjang 5 tahun den
gan menetapkan Pastoral Pembinaan
Keluarga berjenjang, mulai dari kaum
remaja, kaum muda yang berpacaran,
sampai pada Aftercare marriage dan
kasus-kasus dalam keluarga. Penetapan
focus pastoral berkaitan dengan tindak
lanjut dari Sidang Agung ini juga memper
hatikan keprihatinan Gereja Indonesia
yang terjadi di setiap tahunnya.
(Paulinus Sulardi-Pembimas Katolik)

Bimas Hindu

Pelayanan Prima sebagai

Komitmen Bimas Hindu
Dalam Memaknai Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka
Sebagai pelayan
masyarakat, Pembimas
Hindu Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah
memdampingi lembaga
Parisada Hindu Dharma
Indonesia Provinsi Jawa
Tengah dan panitia
Simakrama Nasional Tawur
Agung Kesanga di Candi
Prambanan mengadakan
audensi dengan Gubernur
Jawa Tengah.

D

alam audiensi tersebut dite
rima langsung oleh Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
ketua panitia Simakrama
Nasional menyampaikan kepada
Gubernur tentang garis besar pelak
sanaan Simakrama Nasional Tawur
Agung Ke sanga di Candi Prambanan.
Rencana kegiatan Simakrama akan
dihadiri lansung oleh Presiden RI untuk
acara Seremonial sedangkan acara
ritual keagamaan akan dipimpin oleh
lima Pendeta Hindu yang terdiri dari
Pendeta Siwa, Pendeta Waisnawa,
Pendeta Brahma dan dua pendeta se
bagai perwujudann alam semesta serta
diikuti oleh umat Hindu. Disamping ada
agenda acara secara seremonial dan
ritual keagamaan panitia Simakrama
Nasional mengadakan berbagai acara
sosial keagamaan bekerjasama den
gan lembaga agama, acara tersebut
diantaranya adalah bhakti sosial Donor
Darah, pengobatan geratis, penanaman
pohon dan jalan sehat bersama.
Lebih lanjut ketua panitia Simakrama
Nasional menjelaskan makna tawur
agung Tawur Agung Kesanga, dalam
Lontar Sang Hyang Aji Swamandala,
termasuk upacara Butha Yadnya. “Yadnya

ini dilaksanakan manusia untuk kes
ejahteraan alam. Dalam Sarasamuscaya
disebutkan, untuk mewujudkan Catur
Warga, manusia harus menyejahterakan
semua mahluk. Dalam Bhagavadgita pun
disebut, karena makanan, mahluk hidup
menjelma, karena hujan tumbuhlah
makanan, karena persembahan atau
yadnya turunlah hujan, dan yadnya lahir
karena kerja. Tawur Agung Kesanga,
juga berarti melepaskan sifat-sifat se
rakah yang melekat pada diri manusia.
Pengertian ini dilontarkan mengingat
kata tawur berarti ‘mengembalikan’ atau
‘membayar’. “Manusia selalu mengambil
sumber-sumber alam untuk memper
tahankan hidupnya. Perilaku mengambil
perlu diimbangi dengan perbuatan
memberi, yaitu berupa persembahan
yang ikhlas. Ini berarti, Tawur Agung
Kesanga bermakna memotivasi keseim
bangan jiwa. Tawur agung berkaitan
erat dengan Hari Nyepi bersangkutan
dengan siklus hidup.
Dalam satu siklus, selalu ada titik nol
dan pada saat itulah disebut sepi atau
Nyepi, dalam perjalanan waktu, di orbit
makro atau bhuana agung (bumi) dan
mikro atau bhuana alit (mahluk hidup
di bumi) terjadi dinamika hidup, ada sisi
positif dan negatifnya. Untuk itu, sebelum
menuju titik nol (Nyepi), umat Hindu
melaksanakan serangkaian upacara sep
erti Melasti dan Pengrupukan. Melasti
bertujuan membersihkan pretima atau
benda yang disakralkan. Di Hari Nyepi,
sifat-sifat buruk dilebur dan dikenda
likan agar tidak muncul lagi di tahun
berikutnya. Maka, sifat-sifat buruk itu
diwujudkan sebagai ogoh-ogoh, yaitu
sosok-sosok boneka yang digambarkan
sesuai dengan sifat negatif manusia.
Umumnya, sifat pemarah digambarkan
dengan mata ogoh-ogoh yang melotot,
gigi bertaring dan bentuk wajah meny
eramkan. Namun seiring perkembangan
zaman, ogoh-ogoh mulai bervariasi.
Kehadirannya merupakan kreativitas

seseorang dan bentuk apapun tidak
salah.
Pada Pengrupukan, ogoh-ogoh diarak.
Saat upacara Pecaruan, diundanglah
semua bhuta kala dari sembilan penjuru
arah mata angin. “Rangkaian upacara
inilah yang disebut Tawur Agung Kesanga.
Secara harfiah, caru yang disajikan
berupa makanan enak untuk Bhuta
Kala. Sehingga, nanti pada saat umat
melaksanakan brata penyepian di hari
Nyepi, Bhuta Kala ini dapat dikendalikan
dan pada tahun yang baru kita tidak
lagi dipengaruhi sifat buruk
Proses Pecaruan ini dilakukan dengan
berkeliling ke segala penjuru hala
man Candi Prambanan. Diikuti pula
dengan suara teriakan yang berarti
pelampiasan emosi, secara psikologis
setelah melepaskan emosi seseorang
akan menjadi tenang dan siap me
nyambut hari Nyepi.
Gubernur Ganjar Pranowo menyam
but baik apa yang akan dilaksanakan
oleh panitia Simakrama Nasional, dan
memberikan gambaran bahwa pe
merintah Provinsi Jawa Tengah telah
berusaha memfasilitasi umat Hindu
agar dapat melaksanakan kegiatan
di Candi Prambanan dengan nyaman,
secara umum pemerintah memberikan
kebutuhan umat beragama secara
proposional, lebih lanjud gubernur
mengatakan bahwa porposional itu
tidak sama jumlah tetapi disesuakan
dengan kebutuhan. Gubernur akan
memfasilitasi semua kegiatan kea
gamaan dengan dasar porposianal
serta sebagai pemerintah mempersi
lahkan umat hindu untuk mengunakan
candi peninggalan hindu untuk upac
ara keagamaan. Diakhir pejelasanya
Gubernur mengharapakan satu bulan
sebelum acara panitia untuk menjelas
kan konsep acara yang palid untuk
pelaksanaan Tawur Agung Kesanga
di Candi Prambanan.

Edisi 1/Tahun II/Januari-Maret 2016

Tri Wahono

19

Khonghucu

Etika Bisnis Khonghucu
Oleh : Js. Thung Heryanto

Perilaku etis dalam
berbinis adalah
sesuatu yang penting
demi kelangsungan
hidup binis itu sendiri,
karena berbinis tanpa
dilandasi oleh etika
akan merugikan binis
itu sendiri terutama jika
ditinjau dalam perspektif
jangka panjang.

B

erbinis yang baik bukan
hanya mengejar keuntun
gan belaka, akan tetapi
berbinis yang baik adalah
selain menguntungkan juga baik
secara etika moral. Perilaku yang
baik juga dalam kontek berbinis
merupakan perilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai yang diajarkan
agama.
Di dalam Kitab Sabda Suci Jilid II
Pasal 3 tertulis :
Nabi bersabda,”Dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi
dengan hukuman, menjadikan
rakyat hanya berusaha menghidari itu, dan kehilangan perasaan
harga diri.”
”Dibimbing dengan kebajikan
dan dilengkapi dengan kesusilaan,
menjadikan rakyat tumbuh peras
aan harga diri dan berusaha hidup
benar.”
Secara moral, konsep Confucius
dapat menjadi dasar bagi civil
society karena mengajarkan set
iap orang untuk menjadi manusia
yang bertanggung jawab atas per
buatanya sendiri, bukan sematamata untuk diri pribadi, melainkan
sebagai bagian tak terpisahkan
dari lingkungan. Intinya adalah
bagaimana secara totalitas manu
sia harus mengatur dirinya sendiri
sebelum mengatur orang lain.
Tanpa disadari oleh kita, banyak
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pelanggaran nilai-nilai agama, nor
ma-norma kesusilaan, dan etika
di dalam berbinis dan itu merupa
kan hal yang wajar dan biasa bagi
para pebinis yang tidak beretika
pada masa kini, sebagai contoh
persaingan yang tidak sehat, saling
menjatuhkan antara satu dengan
yang lainnya dengan tujuan ingin
menguasai pasar yang seluas-luas
nya dengan tujuan meraup ke
untungan yang sebesar-besarnya
dari pasar yang mereka kuasai,
dan dapat mempermainkan hargaharga secara tidak sehat.
Pengertian Etika dan Bisnis secara Umum
Menurut Maryani dan Ludigdo,
etika merupakan seperangkat
aturan, norma atau pedoman yang
mengatur perilaku manusia, baik
yang harus dilakukan maupun
yang harus ditinggalkan yang dia
nut oleh sekelompok atau sego
longan masyarakat atau profesi.
Menurut Mussel Man, bisnis
adalah keseluruhan dari aktivitas
yang diorganisir oleh orang yang
tidak berurusan di dalam bidang
industri dan perniagaan yang
menyediakan barang dan jasa agar
terpenuhinya suatu kebutuhan
dalam perbaikan kualitas hidup.
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Pengertian Etika dan Bisnis da
lam Agama Khonghucu
Dalam agama Khonghucu yang
menyakut etika dan moral adalah
sebagai berikut:
a. Satya dan Tepasarira / Zhong Shu
b. Tripusaka : Bijaksana, Cinta
kasih, Berani / Zhi, Ren, Yong
c. Bakti dan Rendah Hati/ Xiao Ti
d. Satya dan Dapat Dipercaya /
Zhong Xin
e. Kesusilaan dan Kebenaran / Li
Yi
f. Membenci kepalsuan/ E Wei
g. Mengerti orang lain
h. Menuntut diri sendiri / Qiu Ji
i. Hati-hati / cermat berfikir
j. Memiliki keuletan semangat
k. Meluruskan diri
l. Mengatur pekerjaan
Menurut Fung Yu Lan bahwa
Ren/Jin/ Jen (cinta kasih) adalah
salah satu yang penting dalam pe
mikiran Khonghucu. Jen menurut
Fung Yu Lan adalah sebuah kata
yang merangkum semua kualitas
moral yang akan digunakan oleh
seseorang dalam hubungannya
dengan manusia lain. Jen juga
mencakup suatu perasaan manu
siawi terhadap orang lain dan juga
penghormatan pada diri sendiri,
suatu perasaan mengenai keagun
gan martabat manusia di dunia ini.
Apabila kita memiliki Jen, maka
akan muncul sikap seperti murah
hati, percaya, dan dermawan.
Pengertian berbisnis dalam
Rushang (Ilmu Bisnis Kaum Ru/
Khonghucu) adalah kegiatan
usaha untuk mencapai tujuan agar
terjadi perubahan yang nyata bagi
perbaikan kehidupan masyarakat
seluas-luasnya. Dalam hal ini
segala sesuatu yang akan menjadi
penghalang tercapainya tujuan itu
perlu dinetralisir atau disingkiri
atau disingkirkan. Misalnya ke
biasaan masyarakat yang buruk,
seperti sikap malas dan masa
bodoh, dapat menjadi kendala
untuk mencapai tujuan bisnis.

Khonghucu
Undang-undang dan peraturan
yang dibuat oleh penguasa yang
buruk juga dapat menjadi pen
ghalang tercapainya tujuan bisnis.
Kondisi negara yang tidak aman,
adanya kerusuhan dan kekacauan
juga menjadi penghalang untuk
mencapai tujuan bisnis. Berbisnis
itu dilaksanakan oleh semua orang
dalam masyarakat karena kegiatan
berbisnis adalah dasar manusia
untuk mempertahankan hidup.
Biasanya orang mengartikan bis
nis sebagai kegiatan untuk menda
patkan kekayaan bagi pelakunya.
Rushang berbeda dengan ilmu
bisnis biasa, ilmu bisnis ini menga
jarkan untuk mencapai tujuan bagi
kesejahteraan bangsa suatu negara.
Rushang bukan ajaran sosialisme
karena Rushang meyakini bahwa
kekayaan yang besar itu sebagai
kekuatan besar untuk menye
jahterakan hidup manusia. Rushang
menghormati kekayaan pribadi se
bagai hak kodrati asalkan diperoleh
dengan benar, bukan hasil korupsi
atau kejahatan lainnya. Manusia
yang kaya pantas diakui sebagai
manusia kuat. Mereka yang pandai
mencari uang besar perlu diberi
kesempatan untuk memimpin
orang-orang yang lebih lemah.
Nabi Khongcu bersabda, “Kaya dan
berkedudukan mulia ialah keinginan
setiap orang, tetapi bila tidak dapat
dicapai dengan Jalan Suci (Dao),
janganlah ditempati. Miskin dan
berkedudukan rendah ialah kebencian setiap orang, tetapi bila tidak
dapat disingkiri dengan Jalan Suci
(Dao), jangan ditinggalkan.” (Lun Yu
IV:5). Ilmu Bisnis Khonghucu tidak
melanggar Jalan Suci (Dao), artinya
tidak melanggar hukum, dan tidak
melanggar nilai moral. Orang boleh
mendapat keuntungan, tetapi jan
gan merugikan pihak lain. Dalam
berbisnis yang benar semua pihak
mendapat keuntungan, tidak ada
yang menyesal.
Nilai-Nilai Khonghucu dan Etos
Kerja
Kosasi Atmowardono (Pergu
latan:68) berpendapat bahwa
ada semacam prinsip panduan

yang tidak kelihatan atau Hidden
Principles dari prilaku orang-orang
Tionghoa, yang dapat ditelusuri
dalam tradisi dan kebudayaannya.
Walau prinsip itu nyata bagi orang
yang berada dalam kebudayaan
itu sendiri, tetapi tidak ada orang
yang membicarakannya. Ini tidak
hanya terbatas pada diskusi formal
dalam bidang ekonomi saja mung
kin tidak terlihat oleh orang-orang
yang berada di luar lingkungan
bangsa dan kelompok kebudayaan
tersebut.
Ada 5 poin nilai-nilai Konfucius
yang bisa kita petik dan tiru sep
erti diutarakan oleh Kosasi sebagai
berikut :
a. Sifat mencontoh
Menurut Kosasi mencontoh tidak
sekedar meniru akan tetapi men
coba memproduksi kembali den
gan mutu yang lebih baik dari yang
orisinil. Dalam buku “The spirit of
Medissa” penulis menggambarkan
dengan siapapun ia bergaul, orang
Tionghoa mau belajar dan bahkan
mencontoh hal-hal yang baik kar
ena dapat menunjang kesuksesan
dan menjauhi sikap iri dengki,
dan sirik yang dapat menghambat
kesuksesan. Nabi Kongzi bersabda,
”Orang yang memahami ajaran
lama lalu dapat menerapkannya
pada yang baru, dia boleh dijadi
kan guru.” (LunYu II:11) “Tiap kali
aku jalan bertiga, niscaya ada yang
kujadikan guru, kupilih yang baik
dan yang tidak baik kuperbaiki”.
(LunYu VII:22).
b. Sifat Konsensus
Dalam hidup berekonomi ia
merupakan kepanjangan atau
sambungan dari keluarganya yang
langsung, dari perusahaan dan
dari komunitasnya.
Dia menempatkan kepentingan
kelompok di atas kepentingan
pribadi, karena tanpa adanya
kelompok maka perorangan tidak
akan ada.
Nabi Kongzi bersabda,”Banyakbanyaklah mendengar, sisihkanlah
hal yang meragukan dan hati-hatil
ah menjalankan. Dengan demikian
akan mengurangi kekecewaan

sendiri. Dengan pembicaraan tidak
banyak mengandung kesalahan
dan perbuatan tidak menimbulkan
kekecewaan, disinilah letak rahasia
kedudukan.”(LunYu II:18).
c. Sifat Berpandangan Jauh
Menurut Philip Kottler, dalam
marketing keuntungan bukan hal
yang utama, yang harus diutama
kan adalah kepuasan pelanggan.
Apabila pelanggan merasa puas,
akan menjadi pelanggan seumur
hidup, maka dimasa yang akan
datang perusahaan akan menda
patkan keuntungan. Dalam hidup
berekonomi kebanyakan orang
Tionghoa akan memperkuat posisi
pasar terlebih dahulu dibanding
memperoleh keuntungan. Rugi
beberapa waktu tidak masalah,
seraya berusaha merebut pasar
melaui produk atau jasa yang da
pat diandalkan dengan mutu yang
baik.
Nabi Kongzi bersabda,” Seorang
yang hanya mengejar keuntun
gan saja, niscaya banyak yang
menyesalkan.”(LunYu IV:12)
d. Sifat Menjaga Mutu Dan Nama
Selalu menjaga mutu jangan sam
pai cacat, karena kalau tidak men
jaga mutu berarti tidak memenuhi
kewajiban dan akan membawa
nama buruk di mata pelanggan.
Kalau ada barang yang cacat atau
rusak tidak segan untuk mengganti
selama barang tersebut masih
dimasa garansi tukar barang.
Nabi bersabda, “Seorang yang
berperi-cinta kasih rela men
derita lebih dahulu dan belakang
keuntungannya.”(LunYu VI:22).
e. Sifat Semangat Bersaing
Bersaing secara sehat untuk
merebut pasar di antara sesama
pebisnis. Dengan pengalaman ber
saing yang sehat membuat mereka
tangguh dan ulet.
Nabi Kongzi bersabda, ”Bila me
lihat orang yang bijaksana, beru
sahalah untuk menyamai, dan bila
melihat orang yang tidak bijaksana,
periksalah dirimu sendiri.”(LunYu I
V:17)
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Dinamika
Daerah

Sambut Imlek, Titd Hok Hien Bio Kudus

Gelar Kirab Budaya

K

udus-Jelang perayaan Imlek 2566/2016, 8 Februari Kudus Bapak H. Musthofa dalam sambutannya beliau
nanti, Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Hien Bio mengatakan Kirab Ritual Bwee Gee ini tidak hanya milik
Kudus, melaksanakan Kirab Budaya, Minggu (24/1) orang klenteng orang Cina tetapi juga milik rakyat Kudus
lalu. Ketua Panitia Ricky Sonda menjelaskan, kegiatan Kirab rakyat Indonesia dan kedepannya diharapkan acaranya
Budaya atau dalam Bahasa Cina lebih dikenal sebagai Kirab lebih banyak melibatkan orang Kudus pribumi dari ber
Ritual Bwee Gee 2016 adalah perwujudan ungkapan rasa bagai unsur, suku dan agama sebagai peserta kirab tidak
terima kasih kepada Dewa Bumi (Kong Co Hok Tek Tjeng hanya sebagai penonton tetapi ikut serta berperan aktif
Sien) atas keberhasilan kita semua khususnya warga Kudus guna kesuksesan acara kirab budaya ini karena acara Bwee
dalam bekerja selama satu tahun ini telah mendapatkan Gee ini rakyat kudus tidak hanya sekedar melihat tetapi
hasil/rejeki yang melimpah, diberikan kesehatan dan ke juga menerima dan ikut melaksanakan.“Semoga kegiatan
selamatan. Tujuannya
yang keempat belas Kirab
agar lebih mempererat
Ritual Bwee Gee TITD HOK
tali persaudaraan dan
HIEN BIO Kudus ini dapat
jalinan kasih dengan
memberikan hiburan yang
mengajak sesama
merakyat bagi masyarakat
khususnya masyarakat
Kudus dan motivasi bagi
Cina untuk pelestarian
saudara-saudara yang in
budaya Cina.
gin berlatih Barongsai juga
Dengan harapan gen
Liong guna melestarikan
erasi muda Cina tidak
kebudayaan Cina.
hanya ingat dan tahu
Harapan saya generasi
Bwee Gee ini tetapi
muda baik Cina dan pribumi
turut serta menjaga
dari berbagai suku agama
dan melestarikan ke
bisa bersatu padu dalam
budayaan Cina agar Perayaan Kirab Budaya HOk Hien Bio di Kudus berlangsung meriah.
kreativitas kesenian se
tetap lestari di muka
hingga dapat melakukan
bumi ini di Negara Indonesia tercinta ini, katanya seraya show bersama untuk membuktikan bahwa open minded kerja
mengungkapkan bahwa TITD HOK HIEN BIO pelopor per sama yang baik dapat mengalahkan sekat-sekat yang biasa ter
tama kali pelaksanaan Bwee Gee ini sejak tahun 2004 jadi di masyarakat, karena pada dasarnya toleransi antar umat
sampai sekarang dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya beragama itu penting menuju keharmonisan Indonesia Jaya”,
di Kudus.
katanya seraya menyampaikan bahwa Damai itu Indah.
Peserta Kirab Ritual Bwee Gee 2016 terdiri dari 29 TITD
Ketua Panitia juga berharap kegiatan Kirab Ritual Bwee Gee
se-Jawa dan Sulawesi, yaitu dari TITD Kudus, Manado, yang dilaksanakan setiap bulan 12 kalender Cina tanggal 15 ini
Rogojambi, Kertosono, Jakarta, Ciamis, Bandung, Bogor, mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah
Tangerang, Bojonegoro, Plered, Tegal, Lasem, Rembang, (Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang, Ambarawa, Klaten, Ungaran, dan Yayasan Pelestari Kudus) untuk dapat mengalokasikan anggaran baik dari APBN
Budaya Buddha. Jumlah peserta yang hadir ± 2000 orang dan APBD guna mensukseskan kegiatan ini sehingga dapat
dengan membawa YM. Kongco dari masing-masing TITD yaitu mengundang peserta kirab lebih banyak lagi dari seluruh
YM.Kongco Hok Tek Tjeng Sien (Dewa Bumi), YM. Makco Kwan Indonesia tidak hanya terbatas dari pulau Jawa dan Sulawesi
ImPhuSha, YM. Kongco Kwan TekKoen (Dewa Perang), YM. saja dan acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
Sang Buddha dll. Dimeriahkan oleh Marching Band, Liong,
Semoga Kirab Ritual Bwee Gee kali ini bisa menghibur
dan Barongsai dari Sasana Naga Doreng Yon Arhanudse 15 masyarakat Kudus dan sekitarnya sebagai rangkaian acara
Kodam IV / Diponegoro Tentara Nasional Indonesia Angkatan menyambut perayaan Imlek Tahun Baru Cina 2016 dapat
Darat Semarang ± 100 personil.
menyatukan keanekaragaman ini menjadi lebih berwarna,
Untuk menambah kekentalan aksen Cina dan tidak me lebih menjaga keberagaman menjadi lebih bermakna
lupakan sejarah agama Buddha Bhiksu Tong, Dewi Kwan menuju NKRI satu, karena kegiatan Kirab Ritual Bwee Gee
Im, Sun Go Kong, Pat Kay, Sa Ceng dkk dari Sanggar Seni ini warga Kudus tidak hanya menikmati saja tetapi juga
Tri Dharma Mekar Teratai Semarang dating untuk menye ikut memiliki dan melestarikannya.
marakkan Kirab Ritual Gwee Bee 2016 ini. Hadir juga Bupati
Kiswati~Penyuluh Agama Buddha Kemenag Kudus
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GROBOGAN

Gelar FGD untuk Petakan
Kebutuhan Diklat

R
Penyerahan secara simbolis dana zakat kepada warga Desa Petahunan
Kecamatan Pekuncen dengan total 25 juta rupiah.

Pentasharufan Zakat di
Sawangan AJibarang

B

ertempat di Aula Balai Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang
(06/01), telah dilaksanakan pengajian Peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW sekaligus pentasyarufan (pem
bagian) zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kankemenag
Kab. Banyumas kepada sekitar 295 warga Desa Sawangan yang
berhak menerima. Acara tersebut dihadiri oleh para alim ulama,
tokoh masyarakat, Kepala Kantor Kemenag Kab. Banyumas,
Camat Pekuncen, Muspika Kecamatan Ajibarang, Kepala Desa
Sawangan, dan para mustahiq. Dalam acara tersebut juga
diserahkan secara simbolis dana zakat kepada warga Desa
Petahunan Kecamatan Pekuncen dengan total penyerahan
25 juta rupiah.
Dalam sambutan dan ceramahnya, Kepala Kankemenag
Kab. Banyumas, Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I, mengajak
kepada segenap hadirin (khususnya penerima zakat) untuk
dapat meningkatkan derajatnya yang sebelumnya sebagai
penerima zakat mudah-mudahan ke depan bisa menjadi
pemberi zakat (muzakki). Beliau juga merasa bangga karena
UPZ Kankemenag Kab. Banyumas pada tahun 2015 masih
dapat mempertahankan prestasinya yaitu UPZ penyetor dana
zakat terbesar bagi BAZNAS Kab. Banyumas.
Kegiatan pentasharufan zakat ini merupakan salah satu
rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Amal
Bhakti (HAB) ke-70 Kemenag RI. Kegiatan dalam memperingati
HAB Kemenag meliputi kegiatan inti dan penunjang. Kegiatan
inti meliputi Upacara HAB, tasyakuran dan ziarah, sedangkan
kegiatan penunjang meliputi pertandingan olah raga, kesenian,
jalan sehat, tirakatan/refleksi, pemberian beasiswa, bantuan
usaha produktif untuk usaha dan peternakan, pembinaan
karyawan, dan pengajian umum untuk masyarakat.
Bambang mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
atas kerjasamanya menyukseskan peringatan HAB ke-70
Kemenag RI khususnya di lingkup Banyumas.

eformasi birokrasi dalam pemerintahan tidak
akan sukses tanpa adanya peningkatan kom
petensi pegawai yang salah satunya adalah dengan
pendidikan dan pelatihan. Pegawai dengan tuntutan
pelayanan yang prima, harus mengikuti perkembangan
zaman dengan penguasaan hal-hal baru yang berguna
menunjang efensiensi dan efektivitas kinerja.
Di zaman informasi dan teknologi ini, banyak perkem
bangan dalam bekerja yang pada mulanya manual,
lambat dan membutuhkan energi yang cukup banyak,
kini sudah berangsung-angsur mulai pindah ke kinerja
yang bersifat elektronik, cepat, integratif dan tidak
menghabiskan banyak energi. Dulu berkirim surat
harus dengan pos, kini cukup dengan klik kirim pada
email. Dulu dalam pemberkasan perlu pengiriman
berkas fisik yang kalau perlu menggunakan armada
yang besar, kini dengan pemberkasan elektronik yang
berkasnya cukup dipindai (scan). Dulu entri data penge
tikan manual, kini entri data dengan elektronik yang
bersifat online dan terintegrasi dalam sebuah sistem.
Dan pemerintah sudah mulai menggunakan kinerja
yang berbasis elektronik ini.
Permasalahan merupakan salah satu topik yang mun
cul dalam Focus Group dan Discussion (FGD) yang
diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
pada Kamis, 21 Januari 2015. Dalam Pengumpulan
Data Kebutuhan Diklat tersebut, banyak usulan yang
disampaikan oleh peserta yang merupakan guru, pe
nyuluh, penghulu, perencana, arsiparis dan pegawai
di jajaran Kankemenag Kab. Grobogan.
Beberapa diantara usulah tersebut adalah diperbanyaknya
diklat untuk guru PAI dan guru madrasah, mengingat
prosentasenya mereka yang mengenyam diklat dengan
yang belum tidak sebanding. Dalam satu tahun dari
jumlah guru sekitar 600 orang, hanya beberapa yang
dipanggil untuk diklat.
Diklat calon penyuluh juga diusulkan untuk diseleng
garakan. Selain itu, diklat peningkatan kinerja pegawai,
diklat jabatan pegawai dalam jabatan fungsional umum,
diklat penyusunan KTI, diklat PKG dan PKB, diklat penila
ian angka kredit yang sudah terhenti sejak 2014 guru
kesulitan naik pangkat dan dan diklat-diklat lainnya.
FGD yang dipandung oleh Ratna Prilianti seorang
widyaiswara dan Irma dari Balai Diklat Keagamaan
semarang tersebut berlangsung cukup seru. Bahkan
ada yang memberi masukan pada widyaiswara men
inggalkan pola-pola lama dalam memberikan materi
diklat yang monoton.
Pur

Hadi kusumanto
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Taufik: Bersama itu Indah

K
Kakankemenag Kab. Tegal Ahmad Ubaidi menyampaikan tentang
paham-paham yang menyimpang atau radikal.

Tegal

Cepat dan Tanggap terhadap
Aliran Menyesatkan

B

ertempat di teras Kantor BPPKAD Kabupaten Tegal sekitar
pukul 09.00 WIB berlangsung acara Kabar Bupatiku.
yang disiarkan langsung oleh Slawi FM dihadiri oleh
Wakil Bupati Tegal Forkompinda Kab. Tegal, SKPD-SKPD
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Senin 18
Januari 2016 .
Di setiap Acara kabar bupatiku yang selalu memberikan
informasi-informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten
Tegal pada kesempatan kali ini membahas teror bom
yang sekarang menjadi perbincangan di masyarakat umum
khususnya masyarakat Kabupaten Tegal, dimana salah satu
pelaku Pengeboman di Sarinah Thamrin Jakarta, berasal
dari Kabupaten Tegal.
Ibu Wakil Bupati merasa Kaget dengan adanya berita
tersebut. Menurutnya Kabupaten Tegal merasa kecolongan
dengan adanya terorisme di wilayahnya., sehingga beliau
dalam kesempatan ini menghimbau kepada seluruh kom
ponen masyarakat Kabupaten Tegal untuk saling menjaga
lingkungannya masing-masing dan selalu berkoordinasi
dengan pihak yang terkait apabila ada hal-hal yang mere
sahkan di masyarakat.
“ Gerakan radikal umumnya karena faktor ekonomi dan
status, karena mudah dijual di masyarakat. Kemudian agama
hanya dijadikan alat untuk melegitimasi seolah kekeliruan itu
dibenarkan oleh ajaran agama, Masyarakat harus cepat dan
tanggap apabila ada aliran yang menyesatkan di masyarakat.”
Kata Umi Azizah.
Dalam kabar bupatiku Kepala Kankemenag Kab. Tegal Ahmad
Ubaidi menyampaikan Penyuluhan serta bimbingan tentang
paham-paham yang menyimpang atau radikal sudah sering dis
ampaikan dalam setiap acara yang diadakan oleh kankemenag.
Kasi Bimas Islam dengan para penyuluhnya selalu berkoordinasi
dengan pihak kepolisian. membentuk DAI Kamtibmas yang ber
jumlah 348 orang. “Kami selalu mensurvei setiap kali ada yang
mendirikan lembaga keagamaan baru (Majlis Taklim, Pondok
Pesantren, TPQ dan lain-lain), ijin operasional, sehingga kami
dapat mengawasi dan mengevaluasi lembaga tersebut”. Kata
Ahmad Ubaidi
Maman
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erukunan antar umat beragama di Kabupaten
Pemalang secara umum terjaga dengan baik. Hal
ini dilandasi akan kuatnya toleransi antar umat
beragama. Salah satu wujud kerukunan umat beragama
di Kabupaten Pemalang tercermin dari adanya kegia
tan Perayaan Natal Bersama antara umat Katolik dan
umat Kristen yang di aula Gereja Katolik Santo Lukas Jl.
Pemuda Pemalang, Selasa malam (30/12).
Kepala Kankemenag Kabupaten Pemalang, Taufik
Rahman yang hadir dalam acara menyampaikan bahwa
kebersamaan yang terjalin antara umat Katolik dan
umat Kristen agar tetap dijaga di masa yang akan da
tang. “Kebersamaan itu indah, mari kita jaga kerukunan
yang telah terjalin dengan baik di Kabupaten Pemalang.
Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang
Maha Esa.” tuturnya.
Taufik melanjutkan, “Semua agama mengajarkan ke
baikan, mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat
kebajikan. Dengan adanya pemahaman ajaran agama
yang baik maka umat beragama akan selalu menjaga
hubungan baik antar umat beragama sehingga bisa
mewujudkan kerukunan umat beragama”.
Kementerian Agama memberikan pelayanan kepada
enam agama yang diakui oleh Pemerintah. Sesuai dengan
salah satu misi Kementerian Agama yaitu menyedia
kan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas.
Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera
lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang ber
daulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong, yang merupakan visi Kementerian Agama.
Menyambut tahun 2016, Taufik mencanangkan program
“Cabe” alias cari berkah bagi ASN di lingkungan Kankemenag
Kabupaten Pemalang. Hal ini dia sampaikan dalam acara
tasyakuran Hari Amal Bakti ke-70 Kementerian Agama di
Aula Kankemenag Kabupaten Pemalang (31/12).
Fajar

Kepala Kankemenag Kabupaten Pemalang, Taufik Rahman saat
menyampaikan pentingnya kebersamaan yang terjalin antara
umat Katolik dan umat Kristen agar tetap dijaga.
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Kemenag Karanganyar
Optimalkan Bakti Sosial

D
Beri Apresiasi : Kepala Kankemenag Kabupaten Pekalongan
A.Umar (kanan) memberikan penghargaan kepada sejumlah guru,
Kepala dan Pengawas madrasah berprestasi dalam acara Upacara
HAB Kemenag ke-70 di MAN 1 Kedungwuni Pekalongan kemarin.

pekalongan

Guru MTs Buaran Juara II Ajang
Kompetensi Tingkat Nasional

D

engan memedomani lima nilai budaya kerja, setiap
aparatur Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaikbaiknya, berkinerja tinggi, serta terhindar dari segala bentuk
pelanggaran dan penyimpangan.
Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pekalongan diminta untuk menerapkan lima
nilai budaya kerja Kementerian Agama dalam melaksana
kan tugasnya. Demikian disampaikan Kepala Kemenag
Kabupaten Pekalongan A.Umar.
Setiap pejabat birokrat hakikatnya adalah pamong, khadim
dan pelayan masyarakat, bukan priyayi dalam struktur budaya
kolonial dan feodal,”katanya saat membacakan sambutan
Menteri Agama RI dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti
(HAB) Ke-70 di MAN 1 Pekalongan kemarin.
Penghargaan diberikan kepada Guru MTs Simbang Kulon 2
Zahroh yang juara II nasional ajang kompetensi, Guru RAM
Karangdowo Kedungwuni Siti Wasiqoh, Guru MIS Simbangkulon
2 Buaran Fitriana Ulfa, Guru MAN 1 Pekalongan Supriyanto,
Kepala RA Api-api Wonokerto Khuliyah, Kepala MI Gondang
Wonopringgo Khariroh, Kepala MTs N Kesesi Mimbar dan
Pengawas Kemenag Kabupaten Pekalongan Muslimin yang
mengukir prestasi di tingkat provinsi.
Usai cara upacara dilanjutkan dengan tasyakuran, Khataman
Al-Quran, pembacaan tahlil dan barzanji dengan dimeriahkan
oleh grup rebana siswa-siswi madrasah diniyah Kesesi.
Apalagi dalam beberapa tahun terakhir Kemenag telah
melakukan percepatan reformasi birokrasi yang menghasilkan
peningkatan kerja cukup signifikan. Kementerian agama
telah menerapkan audit kinerja, meningkatkan akuntabilitas
publik, menata kedisiplinan pegawai, mencegah terjadinya
potensi korupsi serta mengembangkan pelayanan berbasis
teknologi informasi.
hufron

alam rangka menyambut HAB ke 70, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karanganyar mengadakan rangka
ian kegiatan yang diawali dengan menanam seribu
pohon, donor darah, anjangsana/silaturahmi ke beberapa
pensiunan Kemenag dengan memberi bingkisan serta
beberapa acara lainnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karanganyar H.
Musta’in Ahmad, SH. MH. menggerakkan seluruh jaja
rannya untuk menanam pohon dengan berbagai macam
jenis yang berbarengan dengan jalan sehat. Kegiatan yang
dilaksanakan tanggal 21 Desember itu dilaksanakan di
Camping Ground Pancot dan pinggiran jalan tembus baru
menuju Magetan Jawa Timur.
Saat menyampaikan sambutan, H. Musta’in Ahmad, SH.
MH. mengatakan bahwa penanaman pohon merupakan
cara kita bersedekah dan berdamai pada alam. Kita adalah
khalifah dimuka bumi ini, oleh karenanya itu mempunyai
tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ling
kungan.
Program penanaman seribu pohon yang bertepatan
dengan HAB Kemenag ke 70 tersebut merupakan sinergi
antara Kemenag dengan Pemerintah Kabupaten. Sebelum
Bupati Karanganyar Drs. H. Yuliyatmono,MM meluncurkan
gerakan Karanganyar “Ijo Royo-Royo” dengan melibatkan
seluruh instansi dan masyarakat.
Sedangkan puncak acara yaitu Upacara Bendera HAB
Kemenag ke 70 th. 2016 tgl. 3 Januari 2016, bertempat di
halaman Kantor Kemenag dengan Pembina upacara Kepala
Kankemenag Kab. Karanganyar. Setelah upacara bendera
diadakan pembinaan dan arahan dari Bupati Karanganyar
Drs. H. Yuliyatmono, MM
Sementara itu Kepala Kankemenag H. Musta’in
Ahmad,SH.,MH dalam sambutannya mengatakan bahwa tema
HAB Kemenag ke 70 ini mengambil tema “Memperteguh
Revolusi Mental Untuk Kementerian Agama Yang Bersih
Dan Melayani”. Kemenag akan lebih bekerja keras lagi,
dengan keramahan, aktivitas, lebih responsive siap me
layani dengan standar atau ukuran yang sama antara
pelayanan di pusat dengan yang didaerah. Sehingga
mencapai puncak prestasi yang diharapkan.
Dari waktu kewaktu keberadaan dan prestasi dijajaran
Kemenag Kab. Karanganyar semakin nyata. Semua ini ten
tunya berkat perjuangan yang telah dirintis dan ditekuni
ole bapak/ibu sejak dulu. Walaupun dengan dukungan dan
fasilitas terbatas, nyatanya kita sekarang berada pada pun
caknya. Kantor Kemenag Kab. Karanganyar telah memperoleh
beberapa prestasi baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
Nasional. Prestasi-prestasi yang kita raih selama ini akan
terus meningkatkan kinerja demi pelayanan terbaik pada
masyarakat, “tambahnya.
Ida
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Baznas Serahkan 70 Sepeda
dan Santuni 50 Anak Yatim

T
Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman,SH, MH menyerahkan
kepada panitia HAB sebuah sepeda motor Honda Revo sebagai
hadiah jalan sehat kerukunan HAB Kemenag ke 70 tanggal 22
Desember 2015.

SRAGEN

Pelaksanaan HAB Kemenag RI
ke-70 Kankemenag Sragen

S

eperti biasanya, peringatan Hari Amal Bhakti (HAB)
Kementerian Agama RI diperingati dengan pelaksanaan
kegiatan Upacara pengibaran bendera. Kankemenag
Kab. Sragen telah menyelenggarakan Upacara pengibaran
bendera tanggal 3 JANUARI 2016 bertempat di halaman
Kankemenag Kab. Sragen dengan Inspektur Upacara Bupati
Sragen, Agus Fatchur Rahman, SH, MH, yang sekaligus
membacakan Amanat Menteri Agama RI pada upacara HAB
Kemenag RI Ke 70 tanggal 3 Januari 2016 dengan Tema“
Meneguhkan Revolusi Mental untuk Kementerian Agama
yang Bersih dan Melayani “ .
Peringatan Hari Amal Bhakti diharapkan dapat memperkuat
Komitmen aparatur Kementerian Agama terhadap integritas,
etos kerja dan gotong royong di era revolusi mental sekarang.
Sebagai institusi yang membawa nama agama orientasi kerja
sebagai pejabat dan aparatur Kementerian Agama haruslah
mencerminkan kemuliaan Agama.
Sebagaimana sambutan Menteri Agama, para Pejabat
dan Aparatur Kementerian Agama dimanapun harus bisa
menjadi teladan dan contoh tentang kejujuran, sikap,
amanah, karakter dan perilaku baik di tengah masyarakat
dimana antara kata dan perbuatan haruslah sejalan. Sebagai
acara tambahan, setelah pelaksanaan upacara dilaksana
kan penyerahan secara Simbolis Piagam dan Piala kepada
Juara I (satu) Lomba Sains / Olympiade Tingkat MTs dan
MI Se Kab Sragen.
Selain Upacara didahului dengan Gerak Jalan Sehat Kerukunan
Jajaran Kankemenag Kab. Sragen tanggal 22 Desember 2015
dengan Jarak Tempuh ± 5 Km Start-Finish Kankemenag
Kab.Sragen Peserta Pegawai/Guru Jajaran Kankemenag
Kab. Sragen beserta Keluarga dan Siswa/siswi Madrasah di
Lingkungan Kankemenag Kab.Sragen, pengurus FKUB beserta
tokoh-tokoh Agama Islam, Katolik, Hindu danBudha beserta
perwakilan uma masing-masing, Direktur/Perwakilan dari
Bank sejumlah ± 3.500 Orang. (*)
Fajar
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ujuh puluh tahun yang lalu, 3 Januari 1946 Kementerian
Agama resmi berdiri. Sebagai penjelmaan cita-cita dan
kepribadian bangsa Indonesia yang relegius. Minggu
(03/1) Kementerian Agama Kabupaten Klaten mengadakan
upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-70 dengan
menggunakan seragam baru yakni atas putih dan bawahan
gelap sesuai dengan edaran Sekretaris Jendral.
Pukul 07.30 upacara peringatan HAB ke-70 dimulai ber
tempat di halaman Kemenag Klaten dengan pembina up
acara Kepala Kantor Kementerian Agama Mustari diikuti
oleh seluruh ASN Kemenag Klaten, KUA, penghulu, dan
penyuluh. Dengan tema, “Meneguhkan Revolusi Mental
untuk Kementerian Agama yang Bersih dan Melayani”
diharapkan memperkuat komitmen aparatur Kementerian
Agama terhadap Integritas, etos kerja dan gotong royong
di era revolusi mental sekarang ini, ini merupakan ajakan
Menag dalam amanatnya.
Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan acara kegiatan
penyerahan bantuan sepeda dan santunan anak yatim. Baznas
Klaten merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan
zakat, sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama,
khususnya pada siswa di tingkat MI/SD dan MTs/SMP.
Kementerian Agama Kabupaten Klaten sebagai leading
sector dalam pengumpulan zakat, infak dan shodakoh,
wujud dari kemitraan dan kontribusi yang baik, Baznas
Klaten dalam puncak HAB ke-70 memberikan bantuan
sepeda layak pakai sejumlah 65 buah dan sepeda baru
sebanyak 5 buah yang diberikan kepada siswa MI/SD
dan MTs/SMP se Kab. Klaten yang diambilkan dari Infak
Ramadhan tahun 2015, diserahkan oleh Kepala Kemenag
Klaten Drs.H.Mustari,MPd.I.
Selanjutnya Mustari memberikan santunan kepada 50
anak yatim, tiap anak mendapatkan Rp. 120.000, serta
penyerahan sertifikat arah klibat pada dua masjid.
Agusjun

Baznas Klaten dalam puncak HAB ke-70 memberikan bantuan sepeda layak pakai sejumlah 65 buah dan sepeda baru sebanyak 5 buah
yang diberikan kepada siswa MI/SD dan MTs/SMP se Kab. Klaten
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Peduli Pelayanan Nikah,
Kemenag Gelar Nikah Massal

D
Ratusan peserta tampak serius mengikuti tes seleksi penyuluh
agama Islam non PNS, 11 Januari 2016 lalu.

Rembang

Penyuluh Agama Islam:
Ruh Pembangunan Bangsa

P

enyuluh Agama Islam sejatinya mempunyai peran yang
vital dalam pembangunan bangsa. Penyuluh mempunyai
tugas utama untuk menanamkan sendi-sendiri moral
yang merupakan pondasi utama dalam membangun suatu
negara. Demikian dikemukakan oleh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Rembang, Atho’illah ketika memberikan
sambutan dalam pembukaan tes seleksi penyuluh agama
Islam non PNS yang digelar di aula Kankemenag Kabupaten
Rembang, Senin (11/1).
Menurut Atho’illah, pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan
dari peran penyuluh agama. Agama merupakan pondasi utama
dalam menyukseskan pembangunan, mulai dari tingkat desa
hingga negara. Agama merupakan ruh pembangunan yang akan
mewarnai sebuah negara. Negara akan dipandang menawan,
jika pondasi agama dan akhlak masyarakat kuat. Sebaliknya,
kesuraman akan tampak dari sebuah negara yang masyarakat
memiliki kemerosotan moral.
Pembangunan moral inilah yang menjadi tugas Penyuluh
Agama. Penyuluh merupakan penyambung lidah pemerin
tah dalam mengedukasi masyarakat di bidang keagamaan.
Selain itu juga merupakan tangan kanan para ulama untuk
memberikan kajian keagamaan. “Oleh karena itu, penyuluh
agama harus berperan aktif dalam membina masyarakat,
utamanya dalam membentengi diri dari runtuhnya moral
bangsa,” papar Atho’illah
Seleksi ini diikuti oleh sekitar 180 orang. Tes diadakan se
cara tertulis dan wawancara. Kasi Bimas Islam, M. Mahmudi
mengatakan, tes ini ditujukan untuk menyeleksi penyuluh
agama Islam yang berkualitas, sehingga bisa mengemban
tugas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat
dengan sungguh-sungguh.
Terpisah, Kementerian Agama memantapkan KUA sebagai
zona Anti Gratifikasi. Hal ini sebagai upaya pencanangan
mewujudkan Kementerian Agama sebagai Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani.
Shofatus Shodiqoh

alam upaya mewujudkan kepedulian terhadap pent
ingnya pelayanan nikah, Kementerian Agama Blora
melalui seksi Bimas Islam dan Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan se-Kabupaten Blora bekerjasama dengan
BRI Cabang Blora dan Yayasan Masjid Agung Baitunnur
menggelar nikah massal pada Kamis (17/12) di masjid
Agung Baitunnur Blora.
Sekitar 39 pasangan pengantin yang hadir dari 41
pasangan,mengenakan busana dan rias pengantin dengan
wajah ceria mengikuti prosesi akad nikah yang dipandu
oleh penghulu dan Kepala KUA Kecamatan masing masing
mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.
Kepala kankemenag Blora, Drs. H. Tri Hidayat melalui Kasi
Bimas Islam, Drs. H. Masfuin, M.PdI menyampaikan bahwa
acara nikah massal merupakan wujud kepedulian kemenag
dalam rangka ikut memeriahkan Hari Amal Bhakti yang ke 70
dengan upaya pelayanan sosial dan mewujudkan program
pelayanan nikah ke masyarakat melalui kemitraan dengan
berbagai pihak.
“kemitraan yang dijalin antara kemenag Blora dengan BRI
dan Masjid Baitunnur ini merupakan bentuk kepedulian
pelayanan masyarakat dengan aspek sosial dan ibadah
karena nikah merupakan hal yang sakral sehingga harapan
kami bisa rutin dilakukan tiap tahun” ungkapnya.
Pimpinan BRI Cabang Blora, Hidayat Akbar juga mengharap
kan acara nikah massal ini menjadi hal yang bermanfaat
seumur hidup bagi pasangan pengantin dan dana digalang
melalui lembaga sosial baitu maal yang disisihkan setiap
bulan dari gaji karyawan untuk kegiatan sosial seperti nikah
massal ini secara gratis.
Setelah dilakukan akad nikah oleh petugas KUA, semua
pasangan diberikan mauidhoh hasanah oleh H. Minardi
tentang upaya mmebina keluarga sakinah, mawaddah warah
mah kemudian diarak berkeliling kota Blora menggunakan
becak berhias janur kuning dengan rute dari depan masjid
Agung Baitunnur-alun alun-Jl. Mr. Iskandar-Jl. Arumdalu-jl.
Pemudadan kembali ke masjid.
Ima

Sekitar 39 pasangan pengantin mengenakan busana dan rias pe
ngantin mengikuti prosesi akad nikah.
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Artikel

Optimalisasi Tugas dan Fungsi

Kehumasan pada Kementerian Agama
Oleh H. Mursidi, S.Ag. MSI

Seperti kita ketahui bersama Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor :
SJ/B.VIII/2/HM.00/2013 tentang optimalisasi tugas dan fungsi Subbagian
Informasi dan Hubungan Masyarakat, serta dalam pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata
kerja instansi vertikal Kementerian Agama, menempatkan tugas dan fungsi
kehumasan pada lembaga Kementerian Agama sangat vital dan urgen.

P

ada era sekarang, mengin
gat fungsi kehumasan pada
suatu lembaga mempunyai
fungsi membuat kesan
(image) – kesan baik, citra positif,
pengetahuan dan pengertian–
informasi, penerangan, penjelasan,
menciptakan ketertarikan, pemaha
man, membangun/menciptakan
simpati publik. Kegiatan Humas
adalah melobi, berbicara di depan
publik atau melakukan pembicaraan
publik (public speaking), menye
lenggarakan acara, dan membuat
pernyataan tertulis seperti rilis
berita selain itu juga fungsi pelayan
an data.
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Pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi terjadi perubahan
mendasar dalam penataan organ
isasi tata laksana yaitu tentang pen
egasan tugas pengelolaan informasi
dan hubungan masyarakat dalam
subbagian tersendiri. Perubahan
mendasar ini menunjukkan bahwa
tugas dalam pengelolaan data,
informasi teknologi dan hubungan
masyarakat merupakan salah satu
faktor fundamental dan strategis
pada Kantor Kementerian Agama,
sebagai pelaksana lapangan peran
dan fungsi Pranata Humas sebagai
pejabat fungsional juga harus di
optimalkan.
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Dengan nomenklatur baru terse
but di harapkan pelaksanaan tugas
dan fungsi terhadap pengelolaan
data, informasi tehnologi dan
hubungan masyarakat harus lebih
fokus dalam rangka mendukung
kinerja dan tata kelola pemerin
tahan yang bersih dan berwibawa,
termasuk memberikan dukungan
pencitraan maksimal bagi intitusi
Kementerian Agama terhadap isu
yang mendapatkan sorotan dari
publik seperti yang lagi santersanternya yaitu tentang penyeleng
garaan haji dan pelayanan KUA
yang harus bebas dari pungli dan
gratifikasi.

Artikel
Dalam surat Edaran Sekjen
Kemenag RI Nomor : SJ/B.VIII/2/
HM.00/2013 telah jelas fungsi
Subbag Informasi dan kehumasan
antara lain : pertama, Melakukan
peliputan, pendokumentasian dan
publikasi terhadap program, kegiatan
dan capaian Kementerian Agama
yang di dalamnya melakukan pen
gelolaan majalah, penyelenggaraan
konferensi pers atau pers release dll.
Kedua, memberikan pelayanan
data, informasi dan layanan kehu
masan. Ketiga : mengelola tehnologi
informasi dan komunikasi (TIK)
termasuk pengelolaan website,
internet layanan email dll, empat
: memberikan pemantauan dan
evaluasi serta memberi bimbingan
tehnis kehumasan, data dan TIK
pada Kankemenag dan Madrasah.
lima : penghubung dengan lembaga
instansi serta melakukan koordinasi/
konsultasi tentang kebijakan, pro
gram dan kegiatan kehumasan, data
dan TIK.
Dalam fungsi manajemen kehu
masan maka perlu diingat tahapan
sebagai berikut : 1). Planning
(perencanaan): untuk menetapkan
segala sesuatu yang bertujuan un
tuk mencapai apa yang telah dis
epakati dan ditentukan sebelum
nya. 2). Organizing (penyusunan
organisasi) untuk mengatur segala
kegiatan dan tugas, wewenang
dan tanggung jawab para individu
yang terlibat di dalamnya. 3).
Actuating (menggerakkan) untuk
mengatur hubungan para individu
yang terlibat guna menggerakkan
mereka agar melaksanakan tugas
dengan baik. 4). Controlling (pen
gawasan) untuk mengawasi peker
jaan yang telah ditugaskan, untuk
mencegah perbedaan kepentingan
slah pengertian, salah paham, dan
hal-hal lain guna memperlancar
usaha untuk mencapai tujuan.
Dalam rangka meningkatkan
kinerja dan pelayanan kehumasan
maka perlu di lakukan strategi
penguatan kinerja dan dukungan
anggaran kehumasan yaitu dengan
peningkatan sinergitas pengangga
ran, penyempurnaan ketatalaksan
aan dengan membuat SOP tentang

mekanisme kerja dan pelayanan
data, penguatan strategi penguatan
sarana dan prasarana ( membangun
bank data, penambahan kapasitas
bendwid/jaringan dll).
Optimalisasi tugas dan fungsi
kehumasan juga harus di lakukan
di semua tingkatan Kementrian
Agama baik dengan melaksanakan
bimtek/workshop TIK, koordinasi
dan konsultasi jaringan dan website,
penguatan jabatan pranata humas
serta mengoptimalkan penyampa
ian & penyebarluasan informasi
termasuk meningkatkan mutu
tampilan dan content website dan
majalah Kementerian Agama.
Humas sebagai ujung tombak
Saat ini setidaknya kita meli
hat dua tantangan besar dalam
kerja humas pemerintah untuk
menyukseskan gerakan nasional
revolusi mental. Pertama, transfor
masi media. Kita ketahui bersama
bahwa zaman sekarang saluran
media sangat beragam. Tak hanya
media cetak maupun elektronik,
tapi juga media online dan media
sosial. Kemajuan dan perkemban
gan teknologi informasi ini jelas
menjadi tantangan bagi humas
pemerintah. transparansi publik.
Semakin bagus pemerintah me
layani masyarakat, semakin bagus
pula citra pemerintah di mata
masyarakat. Jika citranya bagus,
program apapun akan mudah diter
apkan pada masyarakat.
Jika semua itu bisa dilakukan,
gerakan nasional revolusi mental
tak hanya indah di atas kertas, tapi
indah dalam praktek di lapangan.
Dan, itu semua tergantung dari
kerja seorang humas pemerintah
sebagai ujung tombak pemerintah
melancarkan serangan revolusi
mental.
Revolusi Mental merupakan
sebuah gerakan membangun kara
kter bangsa yang mengubah cara
pikir menjadi lebih baik, mandiri,
berkarakter dan nasionalis. Dalam
gagasannya, Presiden Joko Widodo
menegaskan Revolusi Mental seba
gai gerakan yang menciptakan para
digma, budaya politik, dan pendeka
tan nation building. Gerakan ini

disebut lebih manusiawi, sesuai
dengan budaya nusantara, yaitu
bersahaja dan berkesinambungan.
Ada tiga nilai dalam gerakan
Revolusi Mental, yaitu:
1. Integritas (jujur, dipercaya,
berkarakter dan bertanggungjawab)
2. Kerja keras (etos kerja, daya sa
ing, optimis, inovatif dan produktif)
3. Gotong royong (kerjasama, soli
daritas, komunal dan berorientasi
pada kemaslahatan)
Strategi internalisasi ketiga nilai ini
diterapkan melalui jalur birokrasi,
lembaga pendidikan, kelompok
masyarakat, sektor swasta, hingga
ke seluruh lapisan masyarakat.
Sektor pendidikan misalnya, ba
gaimana pemerintah akan terus
memperkuat kurikulum untuk mem
bangun integritas, membentuk etos
kerja, dan semangat gotong royong.
Keterbukaan informasi yang me
landa dalam satu dekade terakhir
telah membuka kran kebebasan
masyarakat untuk mengakses se
gala informasi yang ada. Akibatnya,
pola komunikasi antara pemerin
tah dan masyarakat juga otomatis
mengiringi. Kini masyarakat sudah
tidak lagi takut untuk menyam
paikan berbagai macam persoalan
yang dialami. Mereka bisa langsung
berinteraksi dengan pimpinan
mulai dari level terendah hingga
presiden. Disinilah peran strategis
seorang humas pemerintah me
megang peranan. Termasuk dian
taranya dengan menyosialisasikan
konsep revolusi mental yang men
jadi program utama pemerintahan
Jokowi.
Kita sadari bersama bahwa gera
kan nasional revolusi mental harus
dilakukan menyeluruh di seluruh
lini kehidupan. Namun, ujung tom
bak dari semua itu adalah humas
pemerintah. Humas pemerintah
dituntut untuk bisa menyampaikan
apa inti dari konsep revolusi mental
dengan cara yang bisa dimengerti,
dipahami,dan diresapi. Inilah tan
tangan yang harus dihadapi oleh
setiap staf humas pemerintah.
Wallahubisshowwab
Penulis adalah Pranata Humas Madya
Kankemenag Wonogiri
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Artikel

Agama Menepis LGBT
Oleh Ali Fakhrudin

Lesbian, Gay, Bisexual
dan Transgender (LGBT)
merupakan penyimpangan
orientasi seksual yang
bertentangan dengan fitrah
manusia, agama dan adat
masyarakat Indonesia.

M

enurut wikipedia, les
bian adalah istilah bagi
perempuan yang meng
arahkan orientasi sek
sualnya kepada sesama perempuan.
Sedangkan Gay adalah sebuah istilah
yang umumnya digunakan untuk
merujuk orang homoseksual atau
sifat-sifat homoseksual. Dan trans
gender merupakan ketidaksamaan
identitas gender seseorang terhadap
jenis kelamin yang ditunjuk kepada
dirinya. Seseorang yang transgender
dapat mengidentifikasi dirinya seba
gai seorang heteroseksual, homo
seksual, biseksual maupun aseksual.
Dari semua definisi diatas walaupun
berbeda dari sisi pemenuhan seksu
alnya, akan tetapi kesamaanya ada
lah mereka memiliki kesenangan baik
secara psikis ataupun biologis dan
orientasi seksual bukan saja dengan
lawan jenis akan tetapi bisa juga
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dengan sesama jenis.
Membicarakan LGBT yang muncul
di negara Indonesia banyak fak
tor yang menyebabkan, karena
Indonesia secara sosiologi sisi agama,
budaya, dan sosial, dan kaya dengan
kearifan lokal dalam masyarakat san
gat heterogen. Kasus LGBT sebagai
bentuk kelainan kejiwaan dan fisik
yang telah diciptakan oleh Allah SWT.
Itupun tidak bisa dihindari karena
merupakan qodrat dan qodlo’ Allah,
yang kemudian setiap individu mem
punyai karakter dan fitroh sebagai
manusia dalam masyarakat.
Secara hakiki setiap hamba yang te
lah diciptakan harus dapat menerima
qodratnya dan jangan sampai ber
tentangan dengan nilai agama, etika,
norma dan hukum, supaya sebagai
hamba tetap patuh seluruh aturan
Tuhan. Akan tetapi fenomena LGBT
apabila dikorelasikan dengan nilai
agama sangat bahaya dan negatif,
karena perilaku LGBT mempunyai
kecenderungan untuk mempengar
uhi individu yang lain sampai ingin
membentuk, membangun sistem ko
munitas dan organisasi yang mempu
nyai keinginan merekontruksi sistem
hukum/syari’at.
Posisi hukum di Indonesia dalam
sistem penentuan jenis kelamin
tetap mengacu ketentuan genetik
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dominan kemudian di pakai untuk
identitas seseorang, sebagaimana
kejelasan identitas penulisan agama
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
LGBT apabila dilihat dari hukum
agama dan hukum nasional tetap
menjumpai persoalan yang besar,
karena melakukan hubungan sejenis
kemudian terjadi keberlangsungan
nikah sesuai aturan ini menjadi
kontra dengan hukum agama dan
sistem hukum di Indonesia yaitu
Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam Indonesia. Apalagi dalam sudut
pandang hukum Islam.
Menepis LGBT
Hukum Indonesia baik dari pranata
hukum Islam dan hukum nasional
LGBT sendiri posisi ditolak oleh se
mua agama bahkan dianggap sebagai
perbuatan yang menjijikan, tinda
kan bejat, dan keji (republika.co.id,
26/01/2016). Islam sendiri melihat
LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu
Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian).
Liwath (gay) adalah perbuatan yang
dilakukan oleh laki-laki dengan cara
memasukan dzakar (penis)nya keda
lam dubur laki-laki lain. Liwath adalah
suatu kata (penamaan) yang dinis
batkan kepada kaumnya Luth ‘Alaihis
salam, karena kaum Nabi Luth ‘Alaihis
salam adalah kaum yang pertama

Artikel
kali melakukan perbuatan ini. Allah
SWT menamakan perbuatan ini
dengan perbuatan yang keji (fahisy)
dan melampui batas (musrifun).
Sedangkan Sihaaq (lesbian) adalah
hubungan cinta birahi antara sesama
wanita dengan image dua orang
wanita saling menggesek-gesekkan
anggota tubuh (farji’)nya antara satu
dengan yang lainnya, hingga ked
uanya merasakan kelezatan dalam
berhubungan (Sayyid Sabiq; 51),
dan hukumnya haram.
Sebenarnya secara fitrah,
manusia diciptakan oleh Allah
swt melalui dorongan jasmani
dan nalurinya berfungsi me
lestarikan keturunan adanya
dorongan seksual antara
lawan jenis (pria dan wanita).
Tujuan untuk melestarikan
keturunan hanya bisa dilaku
kan diantara pasangan suami
istri yang syah. Bagaimana
jadinya jika naluri meles
tarikan keturunan ini akan
terwujud dengan hubungan
sesama jenis? Dari sini jelas
sekali bahwa homoseks
bertentangan dengan
fitrah manusia. Oleh kar
ena itu, sudah dipastikan akar
masalah munculnya penyimpangan
LGBT saat ini adalah dipengaruhi oleh
beberapa faktor; pertama, adanya
ideologi sekularisme yang di sengaja
masyarakat barat melalui isu-isu
agama. Kedua, kebanyakan LGBT di
masyarakat Indonesia memisahkan
agama dari kehidupan, sebagaimana
memandang pria ataupun wanita
hanya sebatas hubungan seksual
semata dan hanya hasrat pemuasan
jika dengan hubungan sejenis. Ketiga,
pola penguatan pendidikan agama
akibat dari sistem tehnologi yang
selalu mempengaruhi manusia.
Upaya menanggulangi LGBT ada
beberapa langkah yang harus di
lakukan; (1) menguatkan pemaha
man kembali tentang hukum Islam
dan nasional yang telah mengatur
dalam konteks ke-indonesia-an
bahwa menjadikan manusia adalah
menjaga kelestarian masyarakat. (2).
Memberikan pemahaman dan pen
guatan faham bahwa hukum mem
punyai tujuan yang tinggi, termasuk
pemeliharaan agama, akal, jiwa,
kehormatan, dan harta. (3). Hukum

perkawinan di Indonesia untuk men
jaga lestarinya kesucian dari sebuah
keturunan.
Sebaliknya, untuk membuat kete
gasan dalam konteks kebutuhan reg
ulasi terkait pagi para pelaku LGBT,
memang selayaknya harus dikasih
hukuman walaupun dalam konteks
rujukan kitab-kitab klasik banyak
ulama berbeda pendapat. Sanksi
– sanksi dalam Islam berfungsi seba
gai pencegah dan penebus.
Disebut

pencegah
karena akan mencegah orang lain
melakukan tindakan dosa semisal,
sedangkan dikatakan penebus kar
ena sanksi yang dijatuhkan akan
menggugurkan sanksi di akhirat.
HAM dan LGBT
Kejadian LGBT dikaitkan dengan
HAM bermula dari El Farouk Khaki
asal Kanada, mulai sejak 1993 ak
tif menyuarakan persamaan hak
asasi untuk kaum LGBT, terutama
para muslim. Dia membentuk or
ganisasi bernama ‘Salaam Canada’
yang hingga kini menjadi juru bicara
LGBT muslim di negara itu. El Farouk
juga sudah menjadi imam para gay
terutama pada salat Jumat di masjid
agung Ibu Kota Toronto. Selain
itu berkembang di negara seperti
Perancis, Jerman, Amerika Serikat.
Hak Asasi Manusia dalam aturan
dan sistem mungkin benar, akan
tetapi dalam konteks internal
Indonesia harus HAM tidak dapat
berlaku universal, sebab negara
Indonesia mempunyai nilai hukum,
falsafah, dan ideologi sendiri sesuai

dengan jatidiri bangsa Indonesia.
Perlu menjadi kesadaran bagi umat
Islam di Indonesia, bahwa LGBT
merupakan penyimpangan orientasi
seksual yang dilarang oleh semua
agama terlebih lagi Islam. Selain kar
ena perbuatan keji ini seperti Allah
swt melaknat perbuatan kaum Nabi
Luth. Dan umat Islam untuk melawan
segala jenis opini yang seolah atas
nama HAM membela kaum LGBT
akan tetapi sesungguhnya mereka
membawa manusia menuju kerusa
kan yang lebih parah da
lam konteks kehidupan
dalam masyarakat.
Disinilah urgensitas
penerapan sistem hu
kum Islam dalam bingkai
pemerintahan dengan
seperangkat aturan dan
konsep dalam mengatur
hubungan diantara pria
dan wanita. Aturan Islam
akan senantiasa memben
tuk ketaqwaan individu,
memberi dorongan kepada
masyarakat untuk saling
menasihati dan mencipta
kan lingkungan Islami serta
negara yang menindak tegas
para pelaku LGBT sebagai
fungsi pencegah.
HAM tertuang secara jelas
untuk kepentingan manusia lewat
sistem hukum dan manusia adalah
makhluk bebas yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab, dan karenanya ia
juga mempunyai hak dan kebebasan.
Dasarnya adalah keadilan yang dite
gakkan atas dasar persamaan atau
egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya,
tugas yang diemban tidak akan ter
wujud tanpa adanya kebebasan, se
mentara kebebasan secara eksistensial
tidak terwujud tanpa adanya tang
gung jawab itu sendiri. Sistem HAM
Islam mengandung prinsip-prinsip
dasar tentang persamaan, kebebasan
dan penghormatan terhadap sesama
manusia. Persamaan, artinya Islam
memandang semua manusia sama
dan mempunyai kedudukan yang
sama, akan tetapi permasalahan LGBT
secara asasi sangat berbeda, sebab
LGBT itu melakukan rekontrusi syari’ah
sekaligus memunafikkan nilai kodrat
dari Allah swt.
Penulis adalah Mahasiswa PDIH
Unissula Semarang
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Artikel

Perbanyak Pesantren Inklusif
Oleh H. Wajihudin Al-Hafiz

Sebagai salah satu
lembaga pendidikan tertua
di Indonesia, pesantren
memiliki kemampuan
menjaga nilai primordial
secara mandiri. Pesantren
juga dapat dikatakan
lebih maju di banding
lembaga pendidikan lain
dalam wacana pendidikan
inklusif. Guru saya, K.H.
Jazuli Al-Hafiz, Pengasuh
Pondok Pesantren AnNuriyah (d/h.Sinar Kasih)
Krajan Bumiayu Brebes
adalah seorang tuna
netra. Dan beberapa
teman penghafal al-Qur’an
juga-maaf-penyandang
kebutuhan khusus.

H

ingga tahun 2014 jumlah anak
berkebutuhan khusus di Jawa
Tengah yang memasuki usia
pendidikan dasar mencapai
81.000 lebih. Dari jumlah tersebut,
ternyata hanya 21.000 anak yang bisa
mengenyam pendidikan di sekolah. Masih
terdapat 60.000 anak berkebutuhan
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khusus di Jateng yang belum terlayani
hak pendidikan mereka (Jaringnews.
com/24/3/2014). Bila mereka tidak
memperoleh perhatian, bukan hanya
tidak terlayani, tetapi dapat kehilangan
hak pendidikan. Hal ini memerlukan
pemikiran perlunya memperbanyak
peran pesantren dalam pendidikan
inklusif.
Kebijakan Pendidikan Inklusif
Pemerintah Indonesia sudah sejak lama
menyelenggarakan pendidikan yang
secara khusus disediakan bagi peserta
didik penyandang disabilitas. Secara de
jure, Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional memberikan warna
lain dalam penyediaan pendidikan bagi
peserta didik penyandang disabilitas.
Pada penjelasan pasal 15 dan pasal 32
tentang pendidikan khusus disebutkan
bahwa pendidikan khusus merupakan
pendidikan untuk peserta didik yang
berkelainan atau peserta didik yang
memiliki kecerdasan luar biasa yang
diselenggarakan secara inklusif atau
berupa satuan pendidikan khusus dan
tingkat pendidikan dasar dan menen
gah. Pasal inilah yang memungkinkan
terobosan bentuk pelayanan pendidi
kan bagi anak penyandang disabilitas
berupa penyelenggaraan pendidikan
inklusif.
Bentuk pendidikan bagi peserta didik
penyandang disabilitas secara khusus
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juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan
Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta
didik penyandang disabilitas disediakan
dalam tiga macam lembaga pendidikan,
yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan
Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidi
kan khusus tertua, menampung anak
dengan jenis kelainan yang sama, seh
ingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu,
SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB
Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan
SDLB menampung berbagai jenis anak
berkelainan, sehingga di dalamnya mung
kin terdapat anak tunanetra, tunarungu,
tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/
atau tunaganda. Sedangkan Pendidikan
Terpadu adalah sekolah reguler yang
menampung anak berkelainan dengan
kurikulum, guru, sarana pengajaran,
dan kegiatan belajar mengajar yang
sama.
Menurut data Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dirjen Mandikdasmen)
Kementerian Pendidikan dan Kebu
dayaan, hingga tahun 2010, jumlah
sekolah yang menyelenggarakan pen
didikan Inklusif sebanyak 814 seko
lah dengan jumlah siswa mencapai
15.181. Pemerintah melalui Dirjen
Mandikdasmen telah mengeluarkan
Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen No.
380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari
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2003 Perihal Pendidikan Inklusif. Aturan
terbaru yang mengatur pendidikan ink
lusif yaitu Peraturan Menteri (Permen)
Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan
dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/
atau Bakat Istimewa.
Namun demikian terdapat permasala
han krusial, yaitu :
Selama ini baru menampung anak
tunanetra, itupun perkembangannya
kurang menggembirakan karena banyak
sekolah umum yang keberatan menerima
anak berkelainan.
Pada umumnya, lokasi SLB berada di
Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak
penyandang disabilitas tersebar hampir
di seluruh daerah (Kecamatan/Desa),
tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten.
Akibatnya, sebagian dari mereka, teru
tama yang kemampuan ekonomi orang
tuanya lemah, terpaksa tidak disekolah
kan karena lokasi SLB jauh dari rumah;
sementara kalau akan disekolahkan di
SD terdekat, SD tersebut tidak bersedia
menerima karena merasa tidak mampu
melayaninya.
Sebagian yang lain, mungkin selama ini
dapat diterima di SD terdekat, namun
karena ketiadaan pelayanan khusus
bagi mereka, akibatnya mereka be
resiko tinggal kelas dan akhirnya putus
sekolah.
Permasalahan di atas akan berakibat
pada kegagalan program wajib be
lajar. Padahal dalam konsepsi Islam,
setiap muslim wajib menuntut ilmu.
Bila tidak, maka akan terjadi pem
bodohan generative yang berakibat
cita-cita menjadikan ummat yang
terbaik (Q.S.Ali Imran[3]:10) hampir
tidak mungkin dicapai. Sesuai hukum
alam (law of nature), bangsa manapun
yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi,
pasti akan menjadi bangsa yang maju
dan beradab. Disamping itu, tentu
akan menambah beban sosial karena
munculnya generasi yang lemah secara
fisik, aqidah dan intelektual.
Pesantren Inklusif
Istilah pendidikan inklusif digunakan
untuk mendeskripsikan penyatuan
anak-anak penyandang disabilitas ke
dalam program sekolah. Konsep inklusi
memberikan pemahaman mengenai
pentingnya penerimaan anak-anak yang
memiliki hambatan ke dalam kurikulum,
lingkungan, dan interaksi sosial yang ada
di sekolah. Mereka terdiri dari antara

lain kurang normal jiwanya (impairment),
penglihatan (tunanetra), tunarungu,
tunawicara, tunagrahita, tunadaksa,
tunalaras, autism (autistic children) dan
hiperaktif (attention deficit disorder with
hyperactive). Meskipun demikian, mereka
memiliki hak pendidikan yang perlu
dipenuhi. Oleh sebab itu, hakikat inklusif
adalah mengenai hak setiap siswa atas
perkembangan individu, sosial, dan
intelektual. Para siswa (santri) harus
diberi kesempatan untuk mencapai
potensi mereka.
Untuk mencapai potensi tersebut, sistem
pendidikan harus dirancang dengan mem
perhitungkan perbedaan-perbedaan yang
ada pada diri siswa. Bagi mereka yang
memiliki ketidakmampuan khusus dan/
atau memiliki kebutuhan belajar yang luar
biasa harus mempunyai akses terhadap
pendidikan yang bermutu tinggi dan
tepat. Pendidikan inklusif menempat
kan semua peserta didik berkebutuhan
khusus dalam sekolah reguler sepan
jang hari. Dalam pendidikan seperti ini,
guru memiliki tanggung jawab penuh
terhadap peserta didik berkebutuhan
khusus tersebut.
Bila dilihat sejarah dan keberadaan
peran sertanta dalam pemeradaban
bangsa, Pondok Pesantren layak mem
pelopori pendidikan inklusif di Indonesia.
Dari dulu dan sampai kapanpun, pon
dok pesantren tidak pernah membedabedakan latar belakang ekonomi santri,
genekelogis santri, keadaan fisik-rohani
santri. Pendek kata, setiap orang yang
akan menuntut ilmu pasti diterima oleh
sang Kyai. Bahkan para kyai merasa
terikat dengan amanah dan janji da
lam proses pendidikan. Inilah mengapa
menurut hemat penulis pesantren dis
ebut juga ma’had (tempat melakukan
perjanjian).
Pondok pesantren lebih berpelu
ang memiliki system terpadu yang
mampu menampung santri berke
butuhan khusus. Selama ini, model
pendidikan anak berkebutuhan khusus
di pesantren masih menggunakan
model tutor sebaya. Misalnya, ketika
seorang teman tuna netra menghafal
al-Qur’an, maka ia akan memperoleh
pendampingan dari teman sekamar
untuk ngeloh (membuat hafalan un
tuk disetorkan kepada kyai). Hal
ini bisa dimengerti karena, pondok
pesantren inklusif ini, masih sangat
minim. Di Jawa Tengah misalnya, baru
ada satu, yaitu Pondok Pesantren

Al-Achsaniyah Kudus.
Melihat sejarah, peran dan ke
butuhan pendidikan bagi semua
orang; Pondok Pesantren dapat
menjadi alternatife pengembangan
pendidikan inklusif yang sempurna
dikarenakan mampu memadukan
pemikiran para ulama, cendekiawan,
motivator, pengusaha dan seluruh
masyarakat Indonesia dalam bidang
pengembangan spiritual, motivasi dan
wirausaha. Di samping itu, Pondok
Pesantren bisa menerima santri dari
berbagai latar belakang ekonomi,
yatim piatu dan dhu’afa.
Model Pendidikan Inklusif di Pondok
Pesantren, diharapkan mampu :
- Meningkatkan dan mengembangkan
potensi dan kemampuan anak-anak
khusus dan umum.
- Mengubah pola pikir (paradigma)
masyarakat terhadap anak-anak
berkebutuhan khusus dan umum
yang terbentuk sebagai komunitasin
klusi, yang akan menjadikan landasan
entrepreneurship pada jiwa masingmasing anak didik.
- Memberikan rasa aman dan nyaman
kepada mereka dalam hal Spiritual,
motivasi dan wirausaha.
- Meningkatkan mental dan semangat
terhadap jiwa yang di landasi kea
gamaan dan kewirausahaan.
- Menanamkan rasa satu kesatuan terh
adap santri atau anak didikdan saling
memberikan motivasi yang terdapat
dalam program inklusi.
- Mengentaskan anak berkebutuhan
khusus, yatim piatu dan dhu’afa dengan
memberi pengetahuan dan ketrampilan
yang sesuai dengan bakat dan potensi
anak berkebutuhan khusus, yatim
piatu dan dhu’afa yang menjadi ma
nusia kreatif, beriman dan bertaqwa,
serta mampu hidup mandiri di tengah
masyarakat.
Tentu model penddikan yang dapat
diterapkan dalam konteks pesantren
inklusif harus dirancang sedemikian
rupa yang implementasinya meliputi
sarana prasarana, kurikulum, guru dan
program komprehensif. Namun yang
pasti, melihat jumlah anak berkebutuhan
khusus yang tinggi merupakan tantan
gan bagi praktisi Pondok Pesantren,
untuk lebih mengembangkan model
pendidikan, sekaligus memperbanyak
jumlah lembaganya.
Penulis adalah Penyuluh Agama Islam
pada Kankemenag Kab. Wonosobo.
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Peran Pengawas dalam
Peningkatkan Mutu Madrasah
Oleh Mafruhatun, S.Ag, M.Pd .I

Pengawas sekolah/
madrasah sebagai
salah satu komponen
penjamin mutu pendidikan
mempunyai tugas untuk
memajukan sekolah/
madrasah binaannya.
Oleh karena itu program
dan pelaksanaan program
pengawasan supervisi
akademik dan supervisi
managerial harus dikemas
sedemikian rupa sehingga
dapat mencapai hasil yang
maksimal.
34

P

engetahuan tentang supervisi/
kepengawasan memberikan
bantuan kepada guru dalam
merencanakan dan melaksana
kan peningkatan professional mereka
dengan memanfaatkan sumber yang
tersedia. Dasar hukum tentang kepen
gawasan ( supervisi ) Permendiknas No
12 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa
kualifikasi dan kompetensi pengawas
sekolah/ madrasah memang mengikat
dan terlaksana dengan semestinya.
Tujuan supervisi pendidikan ialah
memberikan layanan atau bantuan
untuk meningkatkan kualitas men
gajar guru di dalam kelas yang pada
gilirannya untuk meningkatkan kualitas
belajar siswa.Bukan saja memperbaiki
kemampuan mengajar tapi juga untuk
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pengembangan potensi kualitas guru.  
Memperbaiki proses pembelajaran
harus dilakukan secara terencana dan
berkesinambungan. Hal ini peran dari
supervisor ( pengawas dan kepala
madrasah) sangat diharapkan .
Dalam dunia pendidikan tidak lepas
dari tanggung jawab pemerintah,
orang tua, serta masyarakat. Karena
pendidikan kalau tidak ditangani atau
tidak ada yang bertanggung jawab
maka dikhawatirkan ke depan pen
didikan kita akan semakin tidak jelas.
Oleh karena itu perlu perhatian yang
sangat serius dari pemerintah, orang
tua dan masyarakat. Di sisi lain kema
juan pendidikan madrasah diperlu
kan tata kelola ( manajemen ) yang
bagus. Lembaga pendidikan dapat

Artikel
dipimpin oleh orang yang memang
ahlinya ( kepala madrasah yang pro
fesional ) akan tercipta pendidikan
yang berkualitas. madrasah yang baik
harus dipimpin oleh kepala madrasah
pilihan sesuai dengan latar belakang
pendidikan yang lebih tinggi, mak
sudnya S-1 atau S-2 kependidikan,
bukan sebaliknya.
Peran supervisor ( pengawas ma
drasah ) sangat mendukung, tanpa
adanya pengawas yang ahli ( profes
sional ) juga kepala madrasah dan
guru yang professional , maka tidak
akan tercipta pendidikan yang ber
mutu baik dan berkualitas
Kita analisa bersama, kenyataan di
lapangan masih perlu dibenahi da
lam hal supervisi pendidikan yang
dilakukan oleh para pengawas. Para
pengawas belum maksimal dalam
memberikan pelayanan dan bimbin
gan kepada guru di sekolah, karena
keahlian dan keterampilan pengawas
belum memadai, pengawas harus
lebih pintar dan mampu dalam hal
pembinaan, bimbingan, pemberdayaan
dan lainnya.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan
diharapkan adanya perekrutan para
calon pengawas yang masih muda,
pengalaman. Keterampilan pengawas
dalam pembimbingan terhadap guru
perlu ditingkatkan melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, workshop,
diklat , maka pengawas madrasah
benar-benar ahli dan punya kom
petensi dalam bidang kepengawasan
sehingga kualitas ( mutu ) pendidikan
semakin lebih baik.
Pengertian Supervisi
Inspeksi berasal dari istilah bahasa
Belanda inspectie. Di dalam bahasa
Inggeris dikenal inspection. Kedua
kata tersebut berarti pengawasan,
yang terbatas kepada pengertian
mengawasi apakah ( dalam hal ini
guru ) menjalankan apa yang telah
diinstruksikan oleh atasannya, dan
bukan berusaha membantu guru itu
( Ngalim Purwanto, 1990 ). Di sisi lain
kita melihat model supervisi masa
yang lewat memang sifatnya inspeksi,
dan seringkali kedatangan mereka
kesekolah lebih banyak dirasakan
oleh para guru sebagai kedatangan
seorang petugas yang ingin mencari

kesalahan.
Dengan kesan seperti itu, apabila
ada seorang inspektur datang, kepala
sekolah/ madrasah maupun guru cend
erung merasa takut karena merasa akan
dicari kesalahnnya. Hal inilah sehingga
model inspeksi tidak bisa dipakai lagi
untuk keadaan sekarang.Sekarang
menerapkan sistem upaya bantuan
ditujukan kepada kepala sekolah/ guru
dalam upaya untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan pengajaran di
madrasah.
Supervisi dikenal istilah penilikan
dan pengawasan, mempunyai penger
tian suatu kegiatan yang bukan hanya
mencari kesalahan objek pengawasan
itu semata-mata, tetapi juga men
cari hal-hal yang sudah baik, untuk
dikembangkan lebih lanjut. Pengawas
bertugas melakukan pengawasan,
dengan memperhatikan semua kom
ponen sistem madrasah dan peristiwa
yang terjadi sekolah/ madrasah ( Piet
Sehartian ; 1997 ).
Monitoring seringkali diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan
pemantauan. Monitoring berarti keg
iatan pengumpulan data tentang suatu
kegiatan sebagai bahan untuk melak
sanakan penilaian. Dengan kalimat
lain, monitoring merupakan kegiatan
yang ditujukan untuk mengetahui
apa adanya tentang sesuatu kegiatan
yang ditujukan untuk mengetahui apa
adanya tentang sesuatu kegiatan. Di
dalam monitoring seseorang hanya
mengumpulkan data tanpa memband
ingkan data tersebut dengan kriteria
tertentu.
Kegiatan penilaian ( evaluasi ) meru
pakan suatu proses membandingkan
keadaan kuantitatif atau kualitatif
suatu objek dengan kriteria tertentu
yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Evaluasi dimaksudkan untuk melihat
apakah dengan sumber yang tersedia,
sesuatu kegiatan telah mengikuti proses
yang ditetapkan serta mencapai hasil
yang diinginkan. Penilaian dengan
membandingkan antara apa yang di
capai dengan apa yang ditargetkan
disebut penilaian tentang keefektifan,
sedangkan penilaian dengan mem
bandingkan antara apa yang dicapai
dengan berapa banyak sumber yang
dikorbankan untuk itu disebut dengan

penilaian tentang efeisiensi.
Pengawasan, monitoring serta pe
nilaian merupakan tahapan usaha
mengetahui status suatu komponen
atau kegiatan system, serta memahami
kekurangan dan atau kekuatannya,
maka supervisi mengandung penger
tian tindakan. Supervisi dalam arti
luas yaitu pengertian bantuan dan
perbaikan (Piet Sehartian ; 2008 ).
Adapun Lucio dan McNeil ( 1989)
mendifinisikan supervisi meliputi :
Tugas perencanaan, yaitu untuk
menetapkan kebijaksanaan dan
program.
Tugas administrasi, yaitu pengambilan
keputusan serta pengkoordinasian
melalui konsultasi dalam upaya mem
perbaiki kualitas pembelajaran.
Partisipasi secara langsung dalam
pengembangan kurikulum.
Melaksanakan demonstrasi men
gajar guru- guru .
Serta melaksanakan penelitian.
Sergiovanni dan Starrat ( 1980 ) ber
pendapat bahwa tugas utama supervisi
adalah perbaikan situasi pembelajaran
disekolah/ madrasah.
Dari definisi tersebut, bahwa kegiatan
supervisi pengajaran ditujukan untuk
perbaikan pengajaran ( pembelajaran
). Perbaikan dilakukan melalui pen
ingkatan kemampuan profesioanl guru
dalam melaksanakan tugasnya. Untuk
memudahkan kita dalam memahami
supervisi pengajaran, supervisor diu
payakan untuk memberikan bantuan
kepada guru-guru dalam memper
baiki proses pembelajaran. Proses
pembelajaran agar berjalan dengan
baik harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. kualitas guru dari segi keilmuan.
b. kemampuan dalam melaksana
kan metode pembelajaran dengan
baik.
c. variasi model-model pembelajaran
hendaknya dapat menyentuh dan
memberdayakan kreativitas siswa
baik secara individual maupun se
cara kelompok.
d. penilaian seyogyanya dilakukan
secara terus-menerus agar gam
baran tingkat keberhasilan siswa
semakin jelas.
Proses pengajaran selalu terkait
dengan semua kegiatan pendidikan
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di madrasah. Kegiatan supervisi ber
tujuan memperbaiki proses dan hasil
pembelajaran. Kegiatan utamanya
adalah membantu guru, tetapi dalam
konteks yang luas menyangkut kom
ponen sekolah yang lain diantaranya
komponen tata usaha, sarana, ling
kungan sekolah, dan lain-lain. Sasaran
supervisi belum maksimal, perlu
adanya perbaikan dan pembenahan
yang signifikan terhadap manajemen
supervisi.
Dasar Hukum dan Kompetensi
Dasar hukum tentang kepengawasan
yakni Permendiknas Nomor 12 Tahun
2007 Tanggal 28 Maret 2007. Dalam
Permendiknas tersebut diatur kuali
fikasi Pengawas Taman Kanak- Kanak/
Raudhatul Athfal ( TK/RA) dan Sekolah
Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah adalah
antara lain berpendidikan minimum
sarjana ( S1) atau diploma empat
D-IV kependidikan dari perguruan
tinggi terakreditasi, pengalaman kerja
guru TK/RA minimal 4 tahun untuk
menjadi pengawas, memiliki pangkat
minimum piñata, golongan ruang III/c,
berusia setinggi-tingginya 50 tahun
sejak diangkat sebagai pengawas
satuan pendidikan, dan memenuhi
kompetensi pengawas melalui uji
kompetensi ( seleksi pengawas). Untuk
dasar hukum pengawas satuan pen
didikan lainnya juga diatur dalam
Permendiknas tersebut.
Adapun kompetensi pengawas TK/
RA dan SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/
SMK/MAK antara lain:
a.   Kompetensi Kepribadian : Memiliki
tanggung jawab sebagai pengawas
satuan pendidikan, kreatif dalam
bekerja dan memecahkan masalah
baik yang berkaitan dengan kehidu
pan pribadinya maupun tugas-tugas
jabatannya serta menumbuhkan
motivasi kerja pada dirinya dan pada
stakeholders pendidikan.
b.   Kompetensi Supervisi Manajerial:
menguasai metode, teknik dan
prinsip evaluasi, dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan
disekolah/ madrasah. Membina
kepala sekolah/madrasah dalam
pengelolaan administrasi satu
an pendidikan, serta memantau
pelaksanaan standar nasional
pendidikan.
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c.   Kompetensi Supervisi Akademik :
Memahami konsep, prinsip, teori,
dasar karakteristik dan kecenderun
gan perkembangan tiap bidang
pengembangan mata pelajaran.
Membimbing guru dalam penyusu
nan silabus dan RPP sesuai dengan
prinsip KTSP, serta membimbing
guru untuk memanfaatkan teknologi
dan komunikasi serta informasi bi
dang pengembangan mata pelajaran
tersebut.
d.   Kompetensi Evaluasi Pendidikan
: Menyusun kriteria dan indika
tor keberhasilan pendidikan dan
pembelajaran/ bimbingan sekolah/
madrasah. Menilai kinerja kepala
sekolah/ madrasah dan guru serta
staf sekolah/ madrasah. Memantau
pelaksanaan pembelajaran/ bimb
ingan dan hasil belajar siswa serta
menganalisis untuk perbaikan mutu
pembelajaran.
e. Kompetensi Penelitian Pengem
bangan: Menguasai berbagai pende
katan, jenis dan metode penelitian
dalam pendidikan. Menyusun pro
posal penelitian pendidikan baik
kualitatif dan kuantitatif, serta me
nyusun pedoman/ panduan atau
buku/ modul yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pengawasan di
sekolah/ madrasah.
f.    Kompetensi Sosial : Bekerjasama
berbagai pihak dalam rangka me
ningkatkan kualitas diri untuk melak
sanakan tugas dan tanggung jawab.
Aktif dalam kegiatan asosiasi pen
gawas satuan pendidikan.
Tujuan Supervisi
Tujuan supervisi pendidikan ialah
memberikan layanan atau bantuan
untuk meningkan kualitas mengajar
guru di dalam kelas yang pada gil
irannya untuk meningkatkan kualitas
belajar siswa.Bukan saja memper
baiki kemampuan mengajar tapi
juga untuk pengembangan potensi
kualitas guru. Pendapat ini sesuai
dengan apa yang dikemukakan Olive
bahwa sasaran (domain ) supervisi
pendidikan ialah mengembangkan
kurikulum yang sedang dilaksanakan
di madrasah, meningkatkan proses
belajar mengajar di madrasah, dan
mengembangkan seluruh staf di
madrasah.
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Permasalahan yang sering muncul
kepermukaan bahwa bagaimana
melaksanakan supervisi di lingkungan
pendidikan baik di sekolah ataupun
di madrasah yang terpenting adalah
agar pola pikir yang bersifat otokrat
dan korektif menjadi sikap yang kon
struktif dan kreatif. Suatu sikap yang
menciptakan situasi dan relasi dimana
guru-guru merasa aman dan merasa
diterima sebagai subjek yang dapat
berkembang sendiri.
Untuk itu supervisi harus dilaksanakan
berdasarkan data, fakta yang objektif.
Bila demikian, maka prinsip supervisi
dilaksanakan sebagaimana dikemuka
kan Piet Sehartian (2008) adalah :
a.   Prinsip Ilmiah : Kegiatan supervisi
dilaksanakan berdasarkan data objektif
yang diperoleh dalam kenyataan pelak
sanaan proses pembelajaran. Setiap
kegiatan supervisi dilaksanakan secara
sistematis, terencana, dan kontinu.
b.  Prinsip Demokratis : Layanan/ban
tuan yang diberikan kepada guru
berdasarkan hubungan kemanu
siaan yang akrab dan kehangatan
sehingga guru-guru merasa aman
dalam mengembangkan tugasnya.
c. Prinsip Kerjasama   : Mengembangkan
usaha bersama atau menurut istilah
supervisi sharing of idea, sharing of
experience, memberi support/ men
dorong, menstimulasi guru, sehingga
mereka merasa tumbuh bersama.
d.   Prinsip Konstruksi dan Kreatif :
Setiap guru akan termotivasi dalam
mengembangkan potensi kreativitas
kalau supervisi mampu mencip
takan suasana kerja yang meny
enangkan, bukan melalui cara-cara
menakutkan.
Berdasarkan hasil pembahasan di
atas, dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut. Pertama, pengawas
yang merencanakan dan melaksanakan
tugas pengawasannya dengan baik
dapat meningkatkan mutu pendidikan
di sekolah/madrasah binaannya, seba
gai bentuk tanggung jawab dan peran
pengawas sebagai penjamin mutu
pendidikan. Kedua, tugas pengawas
sekolah/madrasah harus didukung
penuh oleh Kepala Sekolah/ madra
sah, guru serta tenaga kependidikan
lainnya.
Penulis adalah Pengawas RA pada
Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.

Artikel
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Oleh Athi’ Masyruroh, SE

S

ebagai unsur aparatur nega
ra Pegawai Negeri Sipil (PNS)
memiliki peran dan andil yang
sangat besar terhadap kemajuan
pembangunan bangsa Indonesia, baik
pembangunan fisik maupun non fisik.
Oleh karena besarnya peran dan andil
pegawai negeri sipil dalam pembangunan
nasional ini, maka pegawai negeri sipil
disebut juga dengan Tulang Punggung
negara.
Tujuan pembangunan nasional untuk
menciptakan masyarakat adil makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dapat tercapai apabila pegawai negeri
sipil berperan maksimal sebagai abdi
bangsa. Peran pegawai negeri sipil itu
diberikan dalam bentuk prestasi kerja
yang berkualitas.
Prestasi kerja pegawai negeri sipil yang
berkualitas ditentukan oleh banyak fak
tor. Diantaranya adalah bagaimana peran
atasan dalam memimpin bawahan dan
motivasi. Yang demikian ini disebut dengan
kepemimpinan seorang pemimpin (atasan).
Dalam bahasa manajemen disebut dengan
Leadership. Peran pemimpin menurut
Davis dan Newstorn (1990:152) sangat
penting dalam organisasi. Tanpa adanya
pemimpin dalam organisasi hanya meru
pakan pergaulan orang-orang dan mesin.
Selanjutnya Davis dan Newstorn (1990:152)
juga menyatakan bahwa kepemimpinan
adalah proses mendorong dan membantu
orang lain untuk bekerja dengan antusias
untuk mencapai tujuan.
Seorang pemimpin dalam organisasi
pemerintah mempunyai tugas untuk men
gatur dan menggerakkan sejumlah besar
orang-orang yang mempunyai berbagai
sikap, tingkah laku, dan latar belakang yang
berbeda-beda untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.
Fungsi pemimpin dalam mengambil
keputusan yang berkaitan dengan pen
capaian tujuan organisasi adalah sangat
rumit. Salah satu kerumitan tersebut di
sebabkan oleh semakin banyaknya orang-

orang yang terlibat dalam pelaksanaan
tugas-tugas organisasi.
Disamping tugas pokok yang dibebankan
pegawai negeri sipil masih diberi tugas
penting lainnya yang harus disesuaikan,
sehingga tugas-tugas organisasi pemerin
tahan menunjukkan semakin kompleks.
Kompleksitas pelaksanaan tugas membawa
implikasi bagi pemimpin dalam bentuk
beban kerja yang semakin besar, termasuk
tuntutan pemimpin untuk meningkatkan
kemampuan dalam mengambil keputusan
secara praktis, cepat, dan tepat.
Besarnya beban kerja yang dipikul oleh
seorang pemimpin dalam organisasi pe
merintahan dapat dilaksanakan melalui
tiga alternatif, yaitu :
1. Penerapan atas staf umum, dimana
seorang pemimpin memanfaatkan
staf untuk memberi bantuan dalam
menentukan kebijaksanaan dan per
encanaan dalam rangka pengambilan
keputusan.
2. Pendelegasian dan tanggung jawab
dimana seorang pemimpin dapat men
delegasikan sejumlah pekerjaan tertentu
kepada staf, hal ini mengingat tugas
yang dipikul oleh seorang pemimpin
sangat besar, padahal setiap pimpinan
memiliki kemampuan yang terbatas
dalam penyediaan waktu, energi,
pengetahuan, dan lain sebagainya
3. Memanfaatkan bantuan tim, dimana
suatu pekerjaan atau beberapa peker
jaan dapat diselesaikan melalui tim
yang dibentuk.
Untuk mendapatkan pegawai yang
dapat membantu tugas
pemimpin secara optimal, maka diper
lukan seorang pemimpin yang mampu
mengarahkan dan merubah tingkah laku
bawahannya kepada tercapainya tujuan
organisasi secara maksimal.
Agar tingkah laku pegawai negeri sipil
dapat diarahkan pada pelaksanaan tugas
dengan sebaik-baiknya maka diper
lukan adanya usaha pengaturan dan
pembinaan pegawai secara optimal.

Mengingat kenyataan tersebut, pen
ingkatan kualitas sumber daya manusia
merupakan suatu kebutuhan.
Peningkatan kualitas pegawai negeri
sipil bertujuan mengubah tingkah laku
ke arah tingkah laku yang lebih mampu
untuk melaksanakan aktifitas disegala
bidang. Perubahan tingkah laku ke arah
peningkatan kualitas pegawai negeri sipil
dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya adalah pendidikan, pelati
han, penyuluhan, motivasi, dan sikap/
tingkah laku pemimpin. Bagi pegawai
negeri sipil yang berada pada posisi yang
relatif rendah atau bawahan, peruba
han tingkah laku mereka lebih banyak
dipengaruhi oleh setiap pemimpin atau
atasan mereka (Siogian, 1995:12)
Pegawai negeri sipil yang berkualitas
dapat terlihat pada saat yang bersang
kutan benar-benar mampu menjalankan
tugas-tugasnya atau dapat mencapai hasil
kerja telah ditetapkan atau mencapai
target yang melebihi dari yang telah
ditetapkan sebelumnya (diharapkan)
dalam bidang tugasnya masing-masing,
misalnya dalam hal:
1. Penerbitan Surat Keputusan (SK) tepat
pada waktunya
2. Perencanaan dan pelaksanaan perbai
kan sarana dan prasarana organisasi
pemerintah
3. Proses pembayaran gaji yang tepat
pada waktunya
4. Penggunaan dana sesuai dengan
anggaran
5. Pengadaan barang dengan harga
wajar dan penyerahannya tepat pada
waktunya, dan sebagainya.
Apabila tujuan peningkatan prestasi
kerja para pegawai negeri sipil dapat
terpenuhi, maka tujuan pembangunan
untuk menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur sesuai dengan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 akan
segera tercapai.
Penulis adalah Pegawai Subbag TU
Kankemenag Kab. Pati
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Toleransi Keagamaan, Bagaimana
Prasyarat Mewujudkannya?
Oleh Mudjahirin Thohir

Agama secara ideal
seharusnya menuntun
penganutnya menjadi
makhluk yang religius.
Salah satu ciri religiusitas
itu ialah kesanggupan
untuk menghormati
kehidupan, termasuk
kehidupan orang lain yang
berbeda agama maupun
kepercayaan.

D

engan kata lain, bersikap toler
ans terhadap ummat lain yang
berbeda-beda agama. Tetapi
dalam fakta empiriknya, konflik kea
gamaan masih sering terjadi. Konflik bisa
bersumber pada isu moral, isu sektar
ian, isu yang melibatkan perseteruan
antarkomunitas keagamaan, isu teror
isme, dsb. Sedang konflik keagamaan
bisa diekspresikan dalam bentuk peny
erangan, bentrok, dan kerusuhan atau
amuk massa. Ini artinya, masih banyak
“pekerjaan rumah” perihal soal-soal
kehidupan keagamaan yang mesti dis
elesaikan. Dalam konteks ini, apa lalu
peran FKUB terutama dalam kaitannya
dengan terbangunnya kerukunan intern
umat maupun antar umat?
Tulisan ini mencoba mengurai pesoalan
toleransi. Bagaimana ia diwujudkan,
tidak sekedar diwacanakan?; Bagaimana
mewujudkan kehidupan yang toleran
pada masyarakat yang plural seperti
masyarakat Indonesia ini, serta apa yang
bisa dilakukan oleh lembaga keagamaan
yang bernama FKUB (Forum Kerukunan
Umat Beragama)?
FKUB dalam satu sisi adalah “lem
baga atau organisasi” yang di dalamnya
terdiri dari organisasi itu berasal dari
utusan berbagai majlis keagamaan
yang berbeda-beda. Diharapkan FKUB
bisa berperan mengembangkan kuali
tas keagamaan dalam satu sisi, dan
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meminimalisasi konflik dalam sisi yang
lain. Untuk bisa menjalankan peran
seperti itu, para utusan majlis kea
gamaan yang menjadi atau dijadikan
pengurus FKUB itu,idealnya adalah
orang-orang yang sudah bisa melepas
kan kepentingan kelompok atas dasar
paham keagamaan dan memiliki kapa
sitas individu/team sebagai problem
solver. Tetapi dalam fakta empiriknya,
masih saja ada di antara para pengurus
FKUB itu tetap sebagai “kepanjangan
tangan” pemikiran dan pemahaman
sektoral. Kondisi demikian tentu akan
menghambat langkah-langkah positif
yang sebetulnya bisa dimainkan secara
optimal oleh FKUB.
Dengan kata lain, saya berharap bahwa
individu-individu yang diutus menjadi
pengurus FKUB adalah mereka yang
“sudah memiliki kedewasaan sikap
secara internal” dalam dirinya sebagai
seorang multikulturalis yang akomo
datif. Seorang pengurus FKUB, tidak
hanya berpura-pura sebagai seorang
multikulturalis ketika ada di dalam FKUB
tetapi akan menjadi seorang parsialis
yang prejudice ketika kembali ke ma
jlisnya masing-masing. Yang pertama,
sikap multikultural secara akomodatif
itu secara nyaring akan disuarakan ke
dalam (lingkungannya sendiri) dan ke
luar (masyarakat umum) sertamampu
melakukan perubahan cara pandang
keagamaan. Sedang yang kedua, sikap
multikultural itu sekedar sebagai peran
dan formalitas semata.
Peran serta FKUB dalam upaya ke
hadiran dan menghadirkan kondisi
kerukunan antar umat beragama, tentu
saja tidak bisa dilakukan oleh FKUB itu
sendiri. Hal ini karena beberapa alasan.
Pertama, agama setelah sampai “ke
bumi” (umat) ia sering mengalami
over lapping, yakni tumpang-tindih.
Tumpang-tindih antara kepentingan
ajaran agama (Tuhan) dan kepentingan
organisasi keagamaan.
Kedua, sebagai akibat dari itu ialah
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kepentingan umat sering diklaim atau
setidaknya diatasnamakan sebagai
“suruhan” Tuhan. Corak seperti ini
didalihkan cara mengukur “kebaikan
versus kemungkaran” secara etnosen
trik (bajunya sendiri). Dari sudut ini
lah, lantas “kecurigaan dan semangat
mencurigai” disemaikan di antara
komunitas-komunitas keagamaan.
Agama lantas berfungsi dan difung
sikan sebagai sarana membangun
“interest group”. Inilah benih-benih
munculnya “pemilahan sosial” akibat
dari paham ajaran maupun nama
agama yang berbeda. Sayangnya, halhal demikian hampir tidak pernah
secara jujur diakui oleh para pemimpin
agama itu sendiri.
Prasyarat untuk dapat Bersikap Toleran,
Banyak pihak termasuk pidato para pe
jabat yang secara berulang, memberikan
sambutan dalam berbagai kesempatan
pertemuan lintas agama, menganjurkan
perlunya bersikap toleran. Anjuran
seperti itu memang penting, tetapi
tanpa tahu prasyarat untuk bisa bersikap
toleran, nasibnya tidak lebih sebagai
wacana atau sebatas anjuran.
Untuk itu, ada dua faktor yang harus
berjalan secara paralel bagaimana
mewujudkan sikap tolerans keagamaan
itu, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal meliputi
kondisi pandangan dan sikap pada
masing-masing pemeluk agama itu
sendiri ketika mereka melihat realitas
kehidupan masyarakat yang plural.
Dari sisi internal, terdapat tiga piranti
agar bisa bersikap toleran terhadap
pemeluk agama yang lain, yaitu:(a)
cara pandang emik; (b) bersikap multi
kultural akomodatif, dan (3) berteologi
transformatif.
Beranpandang secara emik, artinya
seorang penganut agama membiasakan
melihat perilaku keagamaan pihak lain
dengan menggunakan cara pandang
menurut kacamata pelakunya, bukan
menurut dirinya. Seorang kristiani pergi

KUB
beribadah ke gereja adalah benar kar
ena demikian itulah ajaran menurut
‘kitabiahnya’. Dengan demikian adalah
tidak tepat menghakiminya menurut
cara pandang Islam, Hindu, atau lainnya.
Apa yang berbeda secara teologis dan
ritual dengan ajaran yang kita anut,
tidak kemudian kita hakimi sebagai
tindakan kemungkaran. Hal ini juga
berlaku bagi kita, apa yang kita lakukan
sebagai “ibadah” tentu secara teologis
dan ritual berbeda dengan mereka.
Apakah kemudian mereka punya hal
untuk menghambat bahkan melarang
nya? Jika kita bilang, “tidak”, maka
kita pun “tidak boleh” menghambat
aktivitas ibadah mereka.
Berangkat dari cara pandang emik ini
lah baru memungkinkan kita bisa ber
sikap multikultural akomodatif. Sikap
ini, digambarkan sebagai sikap melayani
dan memberi ruang kepada kelompokkelompok lain, utamanya kepada kelom
pok minoritas ketika mereka melakukan
berbagai kebajikan.
Sikap multikulral akomodatif ini telah
dicontohkan oleh para pemimpin umat
Islam di negeri ini, sebagaimana kes
ediaan melepaskan “tujuh kata” pada
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan
kewajiban menjalankan syariat bagi
para pemeluknya” dalam Pancasila
rumusan Piagam Jakarta.

Berteologi transformatif ialah kes
anggupan menempatkan makna kata
secara substansial, tidak semata-mata
tekstual. Kata Islam misalnya, bagi
umat Islam – dalam teologi trans
formatif – memiliki dua level makna.
Level pertama, berarti nama suatu
agama, yakni Agama Islam. Sedang
level kedua, Islam bermakna seba
gaimana tujuannya yaitu “menuju
kepada keselamatan”. Ini artinya, para
penganut masing-masing agama itu,
sesungguhnya memiliki tujuan guna
menemukan keselamatan. Yang ber
beda adalah pada soal teologi dan
ritualnya karena kitab sucinya berbeda.
Begitu kata ‘gereja”.
Jika ada doktrin di kalangan kaum
Kristiani bahwa “tidak ada keselama
tan di luar gereja”, maka di samping
doktrin itu bersifat internal, juga kata
gereja perlu dipahami ke dalam dua
tataran makna.
Makna pertama ialah bahwa ‘gereja”
itu nama tempat ibadah kaum Kristiani.
Sedang makna kedua, gereja adalah
simbol untuk tempat umat manusia
“menemui” Tuhannya. Jika di kalangan
Kristiani disebut gereja, sementara
pada umat lain, menyebutnya wihara
bagi penganut Hindu, atau masjid bagi
kaum muslim. Dengan demikian, apakah
ke gereja, atau ke wihara, ataukah

ke masjid – tujuan utamanya ialah
menemui Tuhannya sesuai dengan
teologi dan ritual agamanya masingmasing.
Kalau para penganut agama pada
masing-masing agama sudah bisa
secara internal menunjukkan kondisi
seperti itu, berikutnya dari sisi ekster
nal yaitu pihak pemerintah misalnya,
harus hadir dan bisa bertindak secara
adil kepada pemeluk masing-masing
agama, jangan justru menjadi bagian
yang memprovokasi lahirnya ketegangan
apalagi pertikaian antarumat beragama
itu sendiri. Tugas negara adalah men
gayomi semua warga bangsa terlepas
mereka sebagai penganut agama apa.
Sudahkah itu dijalankan? Yang jelas,
perlu dimaksimalisasikan.
Dari kondisi sebagaimana terurai di
atas, maka kita harus berani berkata
jujur bahwa konflik “keagamaan”, mirip
dengan penyakit yakni tidak akan per
nah bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang
bisa dilakukan adalah menguranginya.
Mengurangi potensi konflik keagamaan
dengan cara mengembangkan “budaya”
toleransi sebagai ukuran kedewasaan
dalam beragama. Mengapa? Karena
sikap toleran adalah salah satu ciri
dari kedewasaan beragama itu sendiri.
Pertanyaannya, sudahkah kita dewasa
dalam beragama? ***

Majalah Dinas Sejahtera mulai Tahun 2016 terbit triwulan dan menambahkan rubrik “Kemenag
Jateng Menjawab”. Rubrik tersebut memfasilitasi komunikasi tulisan bagi Pembaca, baik dari
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag dan masyarakat bagi yang mempunyai persoalan
kepegawaian, sosial keagamaan, perwakafan, pernikahan, pendidikan yang berkembang
dalam masyarakat, terutama sesuai fungsi pelayanan di lingkungan Kementerian Agama.
Untuk itu para pembaca yang terhormat, naskah pertanyaan dapat dikirim melalui email
sejahtera_jateng@kemenag.go.id atau Kantor Kementerian Agama Provinsi Jateng No.
5 Semarang Kode Pos ; 50232 telpon 024-8412547, 8412552, fax 8315418.

Permasalahan Seputar Wakaf Warisan Masjid dan Tanah
Kepada Yth, Redaksi Majalah Dinas Sejahtera Kemenag
Provinsi Jawa Tengah, di desa saya ada tanah yang dahulu
bekas bangunan masjid tapi sekarang sudah berben
tuk bangunan madrasah karena masjidnya udah dip
indah. Bagaimana status tanah bekas masjid tersebut?
Bagaimana hukumnya jika misalnya ada orang yang
sedang menanggung hadast besar berada di tempat
yang bekas masjid?
(Sholihan-Surakarta)

Jawab
Yang terhormat Bapak Solihan, Perwakafan itu secara

hukum syar’i tidak dapat dicabut kembali sebab tanah
yang sudah dilepas dari milik pribadi kemudian niat
untuk diwakafkan secara kepemilikan sudah berpindah
menjadi milik umum.
Maka dari itu tanah yang sejak awal sudah diwakafkan
untuk masjid, sampai kapan pun statusnya tetap berlaku
wakaf, meski bangunan masjidnya sudah dibongkar
atau dipindah. Karena status tanah itu masih dihukumi
masjid, maka orang yang sedang menanggung hadats
besar diharamkan berada di tempat tersebut. Sumber
dari Nihayatuz Zain; 272.
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Prestasi
Mimbar - Kepala MTsN Kesesi Kabupaten Pekalongan

Melalui Showcase, Raih
Juara Madrasah Berprestasi
Pria kelahiran Pemalang, 17 Agustus 1966 ini
Pendidikan Dasar sampai Menengah di tempuh
di tanah kelahirannya Desa Karangmoncol,
Kecamatan Randudongkal, Pemalang, kemudian
melanjutkan pendidikan sarjana dan program
pasca sarjana di perguruan tinggi yang sama
yaitu UNNES Semarang.

M

imbar sapaan akrabnya, karir
diawali mulai menjadi Guru di
MTs N Pemalang, Kemudian
dipromosikan menjadi Kepala
MTs N 2 Rakit Banjarnegara, selang 4 ta
hun di pindah ke MTS N Kesesi Kabupaten
Pekalongan dengan jabatan sama.
Berangkat ketekunan dan kesungguhan
Mimbar, dalam mengelola lembaga ternyata
ia mempunyai terobosan-terobosan baru
dalam mengembangkan MTs N Kesesi yang
diampunya. Pengalaman yang diperoleh
dari pengabdian lembaga pendidikan
akhirnya mempunyai kiat-kiat
untuk mengembangkan dan
memajukan MTs N Kesesi
Kab. Pekalongan utamanya
dari tahun 2011 s.d 2015
jumlah peserta didik selalu
meningkat dan prestasi lain
yang diraihnya dan keper
cayaan publikpun selalu
meningkat dengan pengelo
laan yang selalu terukur, dan
bahkan mulai tahun 2011
selalu menolak murid baru
yang belum sesuai standart
penerimaan, ungkap mim
bar. Kondisi geografis MTs
Negeri Kesesi sebagai madra
sah yang berada diperbatasan
barat Kabupaten Pekalongan dan
timur Kabupaten Pemalang berupaya
meningkatkan jumlah siswa yang masuk ke
MTs Negeri Kesesi. Kegiatan yang dilakukan
adalah Showcase Madrasah.
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Showcase yang dipakai metode pen
erimaan peserta didik baru (PPDB) hal
yang rutin selalu dilakukan oleh MTs
N Kesesi, yakni melakukan pendataan
dan seleksi peserta didik yang akan
masuk dalam tahun pelajaran baru.
Tujuan tersebut memberikan layanan
bagi anak usia sekolah/lulusan untuk
memasuki satuan pendidikan yang
lebih tinggi secara tertib, terarah, dan
berkualitas. MTs N Kesesi yang mem
punyai prinsip; pertama, semua anak
usia sekolah memiliki kesempatan yang
sama untuk memperoleh pendidikan
pada satuan pendidikan yang lebih
tinggi. Kedua, tidak ada penolakan PPDB
bagi yang memenuhi syarat, kecuali
jika daya tampung di madrasah yang
bersangkutan tidak mencukupi dan
ketentuan waktu proses PPDB telah
berakhir. Ketiga, sejak awal pendaftaran
calon peserta didik dapat menentukan
pilihannya, ke madrasah negeri atau
ke madrasah swasta.
Pelaksanaan PPDB di MTs Negeri
Kesesi mengacu kepada komponen
manajemen mutu terpadu, yaitu : (1)
fokus pada pelanggan, (2) obsesi terh
adap kualitas, (3) pendekatan ilmiah,
(4) komitmen jangka panjang, (5) ker
jasama tim (team work), (6) perbaiakann
sistem secara berkesinambungan, (7)
pendidikan dan pelatihan, (8) kebe
basan yang terkendali, (9) kesatuan
tujuan, dan (10) adanya keterlibatan
dan pemberdayaan karyawan.
Ungkap mimbar, bahwa MTs Negeri
Kesesi mencapai puncak prestasi yang
cukup gemilang dengan menerap
kan tiga hal yaitu : (1) fokus pada
pelanggan, ini termasuk melakukan
identifikasi kebutuhan pelanggan di
mana suatu lembaga pendidikan perlu
diidentifikasi agar rencana perbai
kan guna memenuhi harapan dapat
dibuat terlebih dahulu, dengan rapat
bersama para pelanggan, sehingga
informasi yang ditawarkan lembaga
dapat ditangkap, dimengerti kemu
dian diperoleh kesepakatan tentang
kualitas yang diinginkan.
Upaya Kepala Madrasah dalam meng
gapai komunikasi bersama dengan
komite dan rapat paguyuban kelas
serta home visit / kunjungan rumah,
bertujuan melakukan survey yang di
hasilkan antara lain; pelanggan atau
masyarakat menginginkan waktu belajar

yang lama di madrasah, tidak dibe
bani berbagai pungutan, memberi
kan pelayanan yang prima (kegiatan
intra, ekstra kurikuler dan pelayanan
lainnya), pembelajaran yang pakem/
menarik. Secara konsep MTs N Kesesi
mengambil pendapat dari Tjiptono dan
Diana (2003:15) berpendapat bahwa
kualitas yang ditetapkan, organisasi
harus terobsesi untuk memenuhi atau
melebihi apa yang ditentukan pelanggan.
Hal ini berarti bahwa semua guru dan
karyawan pada setiap level berusaha
melaksanakan setiap aspek pekerjaannya
berdasarkan prespektif “melakukan
nya yang terbaik”. Apabila lembaga
pendidikan terobsesi dengan kualitas,
maka berlaku prinsip “good enough is
never good enough”, sebagai contoh
adanya beasiswa prestasi, penambahan
materi pelajaran bekerjasama dengan
bimbingan belajar (Primagama).
Supaya lebih mapan bentuk meneje
men yang dilakukan oleh lembaga MTs
N Kesesi melakukan perbaikan sistem
agar kualitas yang dihasilkan dapat
meningkat melalui kegiatan workshop,
pelatihan, mengganti personil dalam
rangka pemerataan tugas sehingga
masing-masing dalam jangka panjang
memiliki pengalaman dalam melaksana
kan tugas di madrasah. Dan melakukan
evaluasi seluruh program yang telah
dilaksanakan untuk diketahui efektif
atau tidaknya .
Kamad dalam melakukan aksi terutama

dalam membangun kebersamaan lem
baga yang dikelola adalah menghin
dari konflik internal dan menetapkan
rencana pendidikan dengan melibat
kan seluruh komponen (stakeholder)
madrasah untuk menetapkan visi, misi
dan tujuan sekolah. Seperti Showcase
Madrasah atau bentuk promosi yang
lakukan melalui pameran pembelaja
ran, seperti pelatihan komputer dan
Internet, laboratorium bahasa dan
IPA, dengan cara para peserta didik
dari SD/MI diundang untuk hadir di
MTs Negeri Kesesi didampingi gurunya
masing-masing untuk belajar komputer,
internet dan praktek IPA, sekaligus
pendataan peminataan bagi para cara
peserta didik yang sungguh-sungguh
mau belajar di MTs Negeri Kesesi.
Kerja keras Kamad MTs N Kesesi
memakai juga konsultas dari USAID
prioritas lembaga Donor yang mem
punyai program pembaharuan, inovasi
dan kesempatan bagi Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Siswa, usaha keras
Mimbar akhirnya berbuah menjadi
juara Madrasah Mitra Tahun 2014
juara II dan 2015 juara I. Bertepatan
Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag se
bagai juara II K.3 tingkat provinsi. Di
susul kemudian prestasi yang di raih
akhirnya Mimbar yang memimpin
MTS N Kesesi Kabupaten Pekalongan
menjadi Juara I Kepala Madrasah
Berprestasi tingkat Jawa Tengah.
Ali

Kepala MTsN Kesesi Kab. Pekalongan saat menerima hadiah Madrasah Berprestasi.
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Terapan
Mymail Aplikasi Pengelola Email
Perkembangan dunia
teknologi yang semakin
masif, menyebabkan segala
sesuatu yang dulu dianggap
susah bahkan tidak
mungkin, kini menjadi
sangat mungkin dan
terbuka luas di depan mata.

C

ontoh kongkret yang sangat seder
hana adalah cara berkirim surat,
revolusi teknik berkirim surat
dari cara konvensional via layanan
pos bergeser menjadi berkirim su
rat secara elektronik via email. Tidak
sampai disitu saja, dulu saat kita in
gin berkirim email kita harus berada
di depan komputer/laptop dengan
dukungan layanan internet, yang kita
ketahui bahwa layanan internet tidak
semurah dan segampang saat ini.
Saat ini aktivitas mengirim dan men
erima email sudah seperti waktu dulu
SMS, obrolan dengan teman via email
bisa dinikmati dengan nyaman tanpa
harus repot buka laptop atau komputer.
Telepon pintar memang mengubah
segalanya, perilaku
kita sekarang ini
sangat dipengaruhi
hadirnya telepon
pintar ini. Jaman
dulu mana ada
orang balas email
waktu jalan-jalan
di mall.
Karena kebutu
han itulah banyak
pengembang aplikasi
membangun email
client untuk telepon
pintar dengan berba
gai operating system
(OS). Sebagai contoh
telepon pintar berba
sis Android rata-rata
didalamnya sudah
dibenamkan aplikasi
bawaan untuk pen
gelolaan email dan
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Google juga mengembangkan aplikasi
Gmail dengan baik, tapi sepertinya ada
saja aplikasi baru yang muncul di Play
Store.
Kendala biasa kita temui pada saat
mengelola email pribadi kita semisal
email dinas dengan domain kemenag.
go.id, kita banyak menemukan kendala
jika email tersebut kita atur dengan
aplikasi bawaan, keinginan kita setiap
saat email masuk kita dapat menerima
seperti halnya SMS bahkan untuk mem
balasnya, akibatnya untuk mengatasi
permasalahan tersebut kita terpaksa
mengakses email melalui browser,
hmm sungguh ribet khan???
myMail salah satunya, aplikasi email
client ini sangat mudah untuk dipasang
di telepon pintar kita, semua akun
email baik itu Hotmail, Gmail, Yahoo,
AOL, Outlook, iCloud, Live, Exchange,
ataupun GMX bahkan yang lain, karena
myMail mendukung semua penyedia
email terkemuka dan kotak surat lain
nya yang mendukung IMAP atau POP3.
Navigasinya dengan model hamburger
yang tersembunyi di samping kiri dan
kita cukup sapukan jari dari bagian kiri
layar untuk memunculkannya.
Dukungan jenis akunnya sangat banyak,
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asal layanan email yang kita gunakan
mendukung protokol POP3/IMAP, dan
SMTP. Sedangkan untuk layanan email
populer seperti Gmail, Outlook, Yahoo
dan AOL tinggal memasukkan username
dan password saja.
myMail secara otomatis menyiapkan
setelan IMAP, POP, dan SMTP untuk
hampir semua domain host dan meny
ertakan dukungan untuk sebagian besar
server email korporat, seperti Lotus
Notes dan Microsoft Exchange, yang
menggunakan IMAP dan SMTP.
Keamanan email juga terjamin kar
ena aplikasi myMail menggunakan
otentikasi Oauth untuk masuk ke
akun Hotmail, Gmail, dan Outlook,
dan tidak meminta kredensial peng
guna. Sebagai gantinya, akses ke data
pengguna dilakukan langsung melalui
situs web Microsotft dan Google, se
hingga menjamin proses masuk email
yang aman.
Nah sangat mudah dan sederhana
bukan, ayo tunggu apa lagi pasang
aplikasi myMail di smartphone kita
dan rasakan kemudahan mengakses
email dinas kita kapan saja dan dimana
saja…Selamat mencoba.
Gentur

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Gama H. Ahmadi
Provinsi Jawa Tengah sedang melantik beberapa
Kepala Madrasah dalam rangka Penyegaran dan
Promosi.

Kakankemenag Prov
Jateng, H Ahmadi menye
rahkan hadiah utama
mesin cuci dalam rangka
Jalan Sehat memperingati
HAB ke-70 Kemenag RI
Tahun 2016

Kakanwil Kemenag Prov. Jateng mengibarkan bendera start dalam rangka jalan sehat memperingati HAB ke-70 Kemenag RI tahun 2016.
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Kakanwil Kemenag Prov. Jateng Ahmadi menyerahkan DIPA tahun 2016 kepada Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Bidang dan Pembimas.

Kepala Bagian Tata Usaha H. Andewi menyerahkan bantuan beberapa unit traktor kepada beberapa Pondok Pesantren
di Jawa Tengah baru-baru ini.
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