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Salam Redaksi
Assalamu’alaikum Wr Wb.
DENGAN senantiasa memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya,
yang dilimpahkan kepada kami, Majalah” Sejahtera”
yang diterbitkan Humas dan Informasi Kanwil Kemenag Jawa Tengah, pada edisi III bulan Maret tahun 2015
dapat kembali hadir di hadapan Pembaca setia.
Pembaca yang budiman, topik Laporan Utama
Majalah “Sejahtera” untuk bulan Maret tahun 2015 ini
menyajikan informasi yang aktual tentang “Menangkal
Paham Radikalisme.” Kekhawatiran akan adanya infiltrasi kelompok militan Islamic State (IS) di Tanah Air,
agaknya tidak berlebihan. Kekhawatiran tersebut mulai
menguat sekitar dua bulan, tepatnya pada 26 Februari 2015 lalu, diberitakan 16 Warga Negara Indonesia
(WNI) dinyatakan “hilang” di Turki dan diduga kuat
bergabung dengan IS di Suriah.
Belakangan, ada 16 WNI dikabarkan ditangkap
dan ditahan oleh pihak keamanan Negara Turki lantaran akan menyeberang ke perbatasan menuju ke negara Suriah untuk bergabung dengan IS. Diluar itu belum
lama ini Kementerian Luar Negeri kita mengumumkan
data yang menyebutkan 514 WNI sudah bergabung
dengan IS. Enam di antaranya tewas dalam perang di
Negara Suriah.
Heterogenitas umat Islam Indonesia yang 90 persen dari total populasi diperkirakan menjadi magnet
sangat kuat bagi Is di Negara Irak maupun Suriah untuk
memperluas area perekrutan keanggotaannya.
Demikian gambaran ilustrasi tulisan Laporan
Utama Majalah “Sejahtera” edisi bulan Maret tahun
2015. Oleh karena itu sebagai media silaturahmi dan
pemersatu umat jajaran instansi Kementerian Agama
Jawa Tengah, Insya Allah selalu akan mengambil topik
yang aktual.
Untuk itu Pembaca, ikuti program inovatif yang
akan terus menyajikan berbagai tulisan serta penampilan tata layout yang pelan namun pasti akan berubah.
Semua itu selain bertujuan menambah nilai seni dan
layak dibaca, juga untuk kepuasan Pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr Wb.
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Pembinaan

Pondok Pesantren
Miliki Toleransi Tinggi

P

ONDOK pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan, Nur
Kholish Madjid menyebut pondok pesantren
adalah pendidikan asli bangsa Indonesia.
Sejak dulu pendidikan di pondok pesantren
memiliki ciri khusus. Di antaranya, menerapkan
konsep kesederhanaan. Pembelajaran di pondok
pesantren didesain secara sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian, pondok pesantren mengajarkan
toleransi, baik antarumat Islam maupun toleransi
dengan lingkungan dan pemeluk agama lain. Para
santri dididik dan diajarkan tentang akhlakul karimah, serta mengambil ajaran atau budaya lain yang
tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Karena
pesantren-pesantren
menerapkan
akhlakul karimah, sehingga sejak dulu di pondok
pesantren tidak pernah terjadi gejolak. Pemerintah pun mengakui, pondok pesantren telah berhasil
mencetak tokoh-tokoh yang memiliki akhlakul karimah dan menjadi panutan bangsa. Sederet nama,
misalnya KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, KH Wachid Hasyim, dan lainnya adalah tokohtokoh bangsa yang dihasilkan pondok pesantren dan
berkontribusi besar terhadap negeri ini.
Bahkan, setelah Indonesia merdeka, para tokoh
jebolan pesantren berperan besar dalam membentuk
perundangan-undangan. Dalam bermusyawarah,
tokoh-tokoh pesantren terlihat jelas jiwa toleransinya
sangat tinggi. Misalnya, sila pertama Pancasila yang
ada sekarang adalah berkat kebesaran dan jiwa kenegarawanan para tokoh alumni pesantren. Semula,
sila pertama berbunyi “Kewajiban Mejalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Kalimat itu didrop dan
diganti “Ketuhanan Yang maha Esa.” Berkat jiwa
kenegarawanan mereka, sehingga NKRI bisa tegak
dan berdiri kokoh hingga sekarang.
Terkait dengan gerakan paham radikal yang
menamakan diri daulah islamiyah (Islamic State)
seperti yang terjadi di Suriah dan Irak (IS/ISIS),
kalangan pesantren sudah mempunyai filter sejak
dulu. Hal ini antara lain tercermin dari ajaran toleransi pesantren yang begitu tinggi dalam kehidupan
sehari-hari. Dan, fakta sejarah menyatakan NKRI
berdiri tegak salah satu pilar utamanya adalah dunia
pesantren dan alumninya. Bahkan, Rais Amm PBNU
KH Ahmad Shidiq (almarhum) menegaskan NKRI
adalah final.
Meskipun pesantren telah memiliki filter yang
jelas dan terukur, sebaiknya pemerintah tetap harus
lebih peka dan peduli terhadap keberadaan pesan-

tren. Intinya, pondok pesantren jangan d
dibiarkan
begitu saja. Pemerintah harus memperhati
memperhatikan dan
melaukan pembinaan terhadap pesantren, baik secara kelembagaan, ustadz-ustadzah maupun alumni
pesantren.
Seiring dengan perkembangan zaman, pondokpondok pesantren kini memiliki sekolah-sekolah
formal yakni RA, MI, MTs dan MA, bahkan perguruan tinggi. Sebagian pesantren juga melaksanakan
program Wajar Dikdas dari pemerintah. Dengan demikian, alumni pesantren telah diakui secara resmi
karena memiliki kompetensi sama dengan lulusan
sekolah umum. Bahkan, banyak alumnus pesantren
meneruskan jenjang pendidikan tinggi ke luar negeri, misalnya di Mesir, Yaman, Madinah, dan Arab
Saudi.
Meskipun sebagian besar pondok pesantren
menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi pembelajaran kitab kuning tetap ada di sana. Hal ini karena
eberadaan kitab kuning
keberadaan
erupakan salah satu
merupakan
rikhas pesantren. Di
cirikhas
amping, kekhususan
samping,
innya yakni adanya
lainnya
ai, masjid/mushala,
kiai,
rta santri yang berserta
ukim di lingkungan
mukim
ondok
pesantren.
pondok
ms)
(ms)
Drs
rs H Sholikhin MM
adalah
alah Kepala Bidang Pendidikan
dikan Diniyah dan Pondok
Pesantren
esantren Kanwil Kemenag
Provinsi
ovinsi Jateng.
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Laporan Utama

Menangkal Gerakan

Paham Radikal
Keberadaan gerakan Negara Islam Irak
dan Suriah (NISS) atau
Islamic State (IS/ISIS)
belakangan mendapat
perhatian luas dari dunia
internasional, termasuk
Indonesia. Hal ini tidak
lepas dari aksi sadis-seperti membantai orang
yang tidak berdosa--yang
dipertontonkan oleh
gerakan paham radikal
tersebut kepada public,
khususnya melalui media
sosial.

I

ronisnya lagi, gerakan tersebut menamakan diri daulah
islamiyah atau negara Islam.
Eksesnya, disadari atau tidak, dan
diakui atau tidak, gerakan itu telah
mencoreng agama Islam yang rahmatan lil alamin.
Indonesia
yang
notabene
Negara berpenduduk umat Islam
terbesar di dunia wajib menangkal
gerakan paham radikan yang telah membawa-bawa Islam tersebut.
Apalagi, disinyalir sedikitnya 514
WNI telah bergabung IS atau ISIS.
Jumlah tersebut kemungkinan akan
terus bertambah kalau tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan secara dini, tegas dan melibatkan semua pihak terkait.
Kasus tertangkapnya 16 WNI
di Turki yang hendak menyeberang
ke Suriah adalah salah satu indikasi
betapa gerakal paham radikal di

sana sudah mendapat tempat dan
simpati dari sebagian warga bangsa ini. Kemudian, kasus tayangan
video di Youtube “Join The Ranks”
berdurasi delapan menit yang menyiarkan pria yang menyebut dirinya Abu Muhammad Al-Indonesia
dan mengajak warga Indonesia untuk mendukung IS menjadi khilafah dunia, patut menjadi perhatian
dan pertimbangan betapa perlunya
segera mengambil langkah-langkah
konkret menangkal “virus” IS tersebut.
Hingga laporan ini ditulis, Pemerintahan Presiden Jokowi memang telah memformulasikan upaya
menangkal gerakan paham radikal
tersebut, khususnya upaya pencegahan agar warga Indonesia tidak
semakin banyak yang bersimpati
dan bergabung dengan IS. Wapres
Jusuf Kalla misalnya, menegaskan
pemerintah bisa mencabut hak ke-

Silaturrahim Menag dengan Pimpinan ormas Islam sdalam rangka menangkal radikalisme di Indonesia
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warganegaraan WNI yang terbukti
bergabung dengan gerakan radikal
Negara Islam Irak dan Suriah (IS).
”Kalau dia (WNI) ikut berperang
dan bergabung dengan negara lain,
maka dia kehilangan kewarganegaraan,” tandas Wapres di Jakarta.
Pendapat Wapres tersebut
diperkuat oleh Kepala BIN Marciano Norman. Menurut Marciano, pemerintah tengah menyusun
aturan pidana untuk menjerat mereka yang mendeklarasikan diri mendukung IS. ”Pemerintah mendorong
agar aturan itu bisa terlaksana dan
diterapkan. Kami berharap, dikeluarkan satu aturan hukum yang lebih
kuat dan lebih tegas,” tandasnya.
Dia bahkan mengungkapkan, beberapa negara lain sudah mengeluarkan aturan tegas bagi mereka
yang jelas-jelas mendukung IS dan
pergi ke Suriah. Sanksinya, dicabut
kewarganegaraannya. Bagi mereka
yang bergabung dengan IS dan pulang, juga ada permasalahan hukum
yang akan ditindaklanjuti. Namun
aturan sedang diproses dengan kementerian terkait, khususnya Kemenkum HAM.
Memburu Donatur
Selain penjatuhan sanksi pencabutan hak kewarganegaraan bagi
siapa pun yang bergabung dan mendukung IS, pemerintah juga memburu para donatur bagi para simpatisan dan para pihak yang hendak
bergabung dengan gerakan paham
radikal tersebut. Sebagaimana dimaklumi, keberangkatan sejumlah
WNI yang hendak dan telah bergabung dengan IS disponsori oleh
pihak tertentu. Sebagian donatur
bahkan ada yang sudah ditangkap
dan didalami peran mereka. Upaya
pemerintah memburu para donatur
tersebut dimaksudkan memutus
mata rantai dan mencegah lebih
banyak lagi warga negara Indonesia
bergabung dengan IS.
Adapun sanksi hukum bagi
mereka yang telah bergabung dengan IS dan pulang ke Tanah Air, semata-mata dimaksudkan agar mereka tidak menularkan gerakan paham
radikal tersebut ke masyarakat luas
dan membuat kekacauan sadistis di
negeri ini.

Menag Lukman Hakim Saifuddin

”Jika mereka kembali ke Indonesia, mereka dikhawatirkan malah
bertindak lebih sadis dari aksi teroris selama ini. Itu akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya jika
pulang (ke Indonesia-red),” ujar
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil
Siradj.
Karena itu, pihaknya meminta
semua warga, terutama nahdliyyin,
berhati-hati dan waspada terhadap
provokasi atau ajakan bergabung
dengan IS. Sebab, gerakan paham
radikal tersebut realitasnya telah
menggunakan berbagai cara untuk
membujuk warga Indonesia agar
bergabung dan mendukung IS. Di
antaranya melalui pemberian gaji
bulanan yang sangat besar, dan
berangkat umrah gratis. Rumah,
sawah dan harta benda di Tanah Air
juga disarankan untuk dijual guna
berangkat dan bergabung dengan
IS.
Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, disinyalir sejumlah
anak Indonesia telah dilatih untuk berperang dan menjadi mesin
pembunuh bagi musuh-musuh IS.
Anak-anak itu dilatih keterampilan
menggunakan senjata AK-47, standar senjata militer. Pertimbangannya, anak-anak akan lebih mudah
dicuci otaknya dan didoktrin untuk
meneruskan cita-cita, perjuangan
dan paham gerakan radikal tersebut.
Menurut Said Agil Siradj, sejak
dulu ada gerakan radikal atau tidak,
NU selalu mengajarkan Islam sebagai agama yang santun, berbudaya,
berakhlak, dan beradab. PBNU menyimpulkan bahwa kelompok militan IS sangat kejam, lebih kejam

dari kelompok radikal mana pun.
NU sangat menentang radikalisme
dan terorisme. Karena itu, NU akan
selalu mengajak umat menunjukkan
bahwa Islam adalah agama yang ramah dan antikekerasan. Selain itu,
PBNU mengimbau semua pihak
menjadikan aksi terorisme sebagai
musuh bersama yang harus dihilangkan dari Bumi Pertiwi ini.
Upaya lainnya untuk menagkal gerakan paham radikal atau IS
adalah dengan cara memonitor biro
perjalanan umrah. Hal ini mengingat ada indikasi WNI yang hendak
berangkat dan bergabung dengan
IS menggunakan jasa perjalanan
biro umrah. Mereka berpura-pura
menunaikan ibadah umrah, kemudian memisahkan diri dari rombongan untuk bergabung dengan
IS. Kasus ini seperti yang terjadi di
Turki, beberapa anggota rombongan perjalanan biro umrah sengaja
memisahkan diri dan hilang kontak
di Turki. Diduga, mereka hendak
menyeberang ke Suriah dan bergabung dengan IS.
Walaupun biro perjalanan tidak
terkait, namun harus dipastikan hal
tersebut tidak terjadi lagi pada masa
mendatang. ”Walaupun biro perjalanan umrah tidak terkait, hal ini
penting dilakukan, sebab agresivitas IS dalam merekrut anggota baru
merupakan ancaman serius bagi
NKRI. Kan tidak enak didengar jika
ada orang yang tercatat mau umrah,
ternyata justru bergabung dengan
IS. Padahal, sejak dari Indonesia
mungkin sudah diniatkan mau pisah dari rombongan dan pergi ke
tempat lain,” kata Ketua Komisi VIII
DPR, Saleh P Daulay.

Said Agil Siradj
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Kesejahteraan Masyarakat
Dalam kaitan ini, pihaknya
meminta Kementerian Agama bisa
mengeluarkan surat edaran agar
biro perjalanan haji dan umrah
hanya melayani perjalanan yang
berangkat langsung ke Arab Saudi,
dan tidak mampir ke negara-negara
di Timur Tengah, terutama negaranegara yang berbatasan langsung
dengan Suriah dan Irak. Dengan
langkah ini dimaksudkan agar seluruh jamaah bisa dipastikan sampai
ke Tanah Suci dan betul-betul hanya
beribadah. Jika singgah di berbagai
negara, bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain.
Kiat lain yang tidak kalah
penting dalam upaya menangkal
gerakan paham radikal adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
Sebagaimana dikatahui, salah satu
cara yang ditempuh IS dalam membujuk warga Indonesia untuk bergabung dengan gerakan itu adalah
dengan iming-iming gaji besar dan
kesejahteraan hidup terjamin. Karena itu, jika taraf hidup dan tingkat
kesejahteraan bangsa ini meningkat maka modus IS tersebut terpatahkan dengan sendirinya. Dengan
kata lain, selama masih banyak warga Indonesia hidup di bawah garis
kemiskinan dan taraf hidup tak
layak, maka selama itu pula sangat
mungkin gerakan IS mudah memasuki WNI lewat celah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah dalam
hal ini Kementeria Agama terus di-

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama TNI dan tokoh agama
serius mengatasi masalah terorisme di tanah air.

dorong untuk meningkatkan pembinaan kehidupan umat beragama.
Peningkatan kualitas pemahaman
terhadap Islam yang notabene
agama rahmatan lil alamin tersebut, baik dilakukan oleh Kemenag
sendiri maupun bekerja sama dengan ormas-ormas Islam. Karena
disinyalir, dengan pemahamanan
agama masyarakat yang dangkal
maka hal itu akan memudahkan
bagi IS untuk membujuk WNI agar
mau bergabung dan mendukung
IS. Ini berarti sebaliknya, dengan
kualitas pemahaman agama yang
baik maka IS pun akan sulit membujuk WNI untuk berpartisipasi dan
bergabung dengan gerakan paham

radikal tersebut.
Sementara itu dalam beberapa
kesempatanpun
Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin
menyerukan ormas Islam Indonesia solid menangkal gerakan IS.
“Saya berharap setiap ormas Islam
dengan bimbingan dan arahan ulamanya masing-masing mampu lebih
mengintensifkan ajaran Islam yang
rahmatan lil alamin, yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”.
Menag menyatakan, IS adalah
organisasi penganut aliran Islam
radikal. Mereka ingin memperjuangkan negara Islam di Irak dan
Syuriah. ISIS adalah organisasi
pergerakan yang berpaham radikal,
yang menggunakan kekerasan demi
memperjuangkan apa yang diyakininya.
Karena itu pihaknya mengimbau umat muslim Indonesia untuk
tidak perlu mengikuti organisasi
garis keras tersebut, karena kekerasan bukan menjadi solusi untuk perdamaian dunia dan umat beragama. Umat Islam Indonesia tidak
perlu terpengaruh dan ikut-ikutan
dengan IS. Ideologi IS bertentangan dengan Pancasila. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, Lukman
mengimbau agar mawas diri dan
saling mengajak serta merangkul
semua kalangan dengan cara-cara
yang baik dan penuh hikmah.
Mohammad Saronji

Pemuda yang tergabung dalam aliansi pemuda berdemo menolak keberadaan ISIS
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Bidang PONTREN

Pelaksanaan Program

Kartu Indonesia Pintar
Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren
Pada Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah
di Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam

D

alam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 ((sembilan) tahun dan pendidikan
menengah universal (wajib belajar 12 tahun), Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengadakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif yang
bertujuan pertama, untuk menghilangkan hambatan
ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah
pada satuan/program pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama, kedua mencegah anak dari putus
sekolah akibat kesulitan ekonomi, ketiga menarik anak
yang putus sekolah agar kembali bersekolah, keempat
membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran, kelima mendukung
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajib
belajar 12 tahun).
Adapun Pengelolaan Program Indonesia Pintar
pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan
Keagamaan Islam diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama
di Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah diselenggarakan
oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan
dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar
di tingkat wilayah yang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana
Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar di
tingkat wilayah:
a. melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta pihak
lain yang terkait dalam penetapan sasaran Program
Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;
b. menyediakan data calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar pada wilayah masing-masing;
c. mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar kepada
sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar
pada wilayah masing-masing;
d. melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program

Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya
untuk disalurkan kepada anak/peserta didik/siswa
penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah
masing-masing;
e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada
penerima Program Indonesia Pintar pada wilayah
masing-masing; dan
f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Program
Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali atau sewaktu-waktu kepada Pengelola Program di tingkat pusat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di
Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam berkoordinasi dengan Pengelola Program Indonesia Pintar pada
Kementerian Agama di tingkat wilayah
Sasaran
Sasaran penerima manfaat Program Indonesia
Pintar pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam adalah:
a. Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren;
b. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren;
c. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren;
d. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren;
e. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
f. Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai
Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/
SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau

Edisi 3/Tahun I/ Maret 2015

7

Bidang PONTREN
satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
Kriteria
Kriteria penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi:
a. berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS), atau memenuhi salah satu dari
kriteria berikut:
1) orang tua peserta didik/siswa/santri terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
2) pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti KKS;
3) korban musibah bencana alam;
4) memiliki hambatan ekonomi sehingga terancam
tidak dapat melanjutkan pendidikan;
5) peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu;
atau
6) pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari
dampak musibah tersebut, korban konflik sosial,
dari keluarga miskin terpidana, dari keluarga
miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau berasal dari keluarga hampir/rentan
miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara
tinggal serumah berusia kurang dari 18 (delapan
belas) tahun.
7). berada pada usia sekolah.
8). Santri tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa
pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/
SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah (MI/MTs/MA/MAK).
9). Santri bermukim di Pesantren.
b.

Besaran Manfaat
1. Besaran manfaat ditentukan berdasarkan kategori jenjang pendidikan yang diikuti, yang
ditetapkan pada setiap tahun anggaran, dan
berlaku secara nasional.
2. Kategori jenjang pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
a. Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah
satu dari kriteria berikut:
1) Santri pada Pesantren peserta Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Ula;
2) Peserta Program Pendidikan Kesetaraan
Paket A pada Pesantren;
3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada
Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah;
4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau
5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang
tidak berstatus sebagai peserta didik
pada satuan pendidikan umum (SD/
SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/
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MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada angka 1),
angka 2), angka 3), dan angka 4) yang
berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan
12 (dua belas) tahun.
b. Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu
dari kriteria berikut:
1) Santri pada Pesantren peserta Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Wustha;
2) Peserta Program Pendidikan Kesetaraan
Paket B pada Pesantren;
3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada
Pesantren setingkat Madrasah Tsanawiyah;
4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal
tingkat Wustha; atau
5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak
berstatus sebagai peserta didik pada satuan
pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK),
madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan
angka 4) yang berusia 13 (tiga belas) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
c. Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu
dari kriteria berikut:
1) Santri pada Pesantren peserta Program
Menengah Universal (PMU) pada Pesantren Salafiyah tingkat Ulya;
2) Santri pada Pesantren peserta Program
Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pesantren;
3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada
Pesantren setingkat Madrasah Aliyah;
4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal
tingkat Ulya; atau
5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang
tidak berstatus sebagai peserta didik pada
satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/
SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK),
dan/atau satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada angka 1), angka 2), angka
3), dan angka 4) yang berusia 16 (enam
belas) tahun sampai dengan 18 (delapan
belas) tahun;
3. Besaran Manfaat untuk Tahun Anggaran 2015
ditetapkan sebagai berikut:
a. Kategori Kesatu, sebesar Rp. 450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1
(satu) tahun.
b. Kategori Kedua, sebesar Rp. 750,000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1
(satu) tahun.
c. Kategori Ketiga, sebesar Rp. 1,000,000.(satu juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.

Bidang PAIS

Ekstrakurikuler

PAI pada

Sekolah
U

ntuk mewujudkan peserta
didik sebagaimana dalam
tujuan pendidikan nasional
Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, khususnya pendidikan
agama, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan
agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik
dalam memahami, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai agama
yang menyerasikan penguasaannya
dalam ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni.
Kemudian, untuk mendorong percepatan kemampuan peserta didik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni
ini, dibutuhkan serangkaian proses
yang terencana dan tersistem yang
mendorong adanya pengelolaan
pendidikan agama secara formal
pada sekolah.
Urgensi Ekstrakurikuler PAI
Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan
oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai
perluasan dari kegiatan kurikulum
dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian,
bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di
luar minat yang dikembangkan oleh

kurikulum, demikian diamanatkan
dalam Permendikbud RI nomor 62
tahun 2014.
Dalam perspektif permendikbut diatas kegiatan ekstrakurikuler
dikelompokkan kedalam ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh
seluruh peserta didik, terkecuali
bagi peserta didik dengan kondisi
tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstra
kurikuler tersebut dan ekstrakurikuler pilihan yang dapat diikuti oleh
peserta didik sesuai dengan bakat
dan minatnya masing-masing.
Pendidikan agama Islam dan
Budi Pekerti, sebagai pembelajaran
intra kurikuler yang diajarkan pada
sekolah memiliki alokasi waktu 3

(tiga) jam pelajaran setiap pekan,
tentunya dirasakan belum cukup
untuk mengajarkan, membimbing
dan mendidik materi PAI dan Budi
Pekerti yang mencakup al-Quran,
aqidah, fiqih, akhlak dan tarikh
dengan segala aspeknya.
Mengingat dalam intrakurikuler PAI dan Budi Pekerti yang
diajarkan didalam kelas tidak
mencukupi waktunya, maka perlu
tambahan melalui ekstrakurikuler.
Adapun kegiatan ekstrakurikuler
atau kegiatan-kegiatan keagamaan
yang ada disekolah, biasanya dilaksanakan oleh ROHIS ( Kerohanian
Islam) yang merupakan organisasi
sub dari OSIS yang ada disekolah.
Pembelajaran secara umum,

Outbond saat ini menjadi tren salah satu pembelajaran ekstra kurikuler termasuk dalam pelajaran PAI.
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Bidang PAIS

Penerapan PAI melalui pembelajaran ekstrakurikuler lebih diminati siswa

.... penguatan pembelajaran agama dan
budi pekerti di sekolah perlu diperdalam
dengan penguatanpenguatan sinergis
antara pemerintah,
sekolah, orang tua
dan masyarakat.
Syaifuddin Zuhri
termasuk mata pelajaran PAI dan
Budi Pekerti, terdiri 2 (dua) bagian,
yakni pembelajaran intrakurikuler
dan pembelajaran ekstrakurikuler.
Kedua pembelajaran ini, sudah dilakukan oleh para guru disekolah,
namun dalam realitasnya pembelajaran dilakukan tidak secara integral atau terpadu, masih sepotongpotong dan parsial.
Direktorat Pendidikan Agama
Islam Kementerian Agama RI
menerbitkan buku pedoman ekstra
kurikuler PAI dengan model baru
mengintegralkan pembelajaran PAI
dalam kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler dalam satu sistem
pembelajaran PAI.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Bintal bekerjasama dengan Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah dan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
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menyelenggarakan kegiatan Rakor
Optimalisasi Kegiatan Ekstra Kurikuler Agama di sekolah tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang
diselenggarakan pada tanggal 23
s.d 24 Pebruari 2015 di Gedung E
lt. 4 Kantor Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan no.9 Semarang. Pada
kegiatan tersebut, Drs. H. Ahmadi,
MA selaku Kakanwil Kemenag Prov
Jawa Tengah menyampaikan Kebijakan Kementerian Agama kearah
pengembangan integralisasi pembelajaran PAI dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
Oleh karena itu proses pembelajaran agama Islam di sekolah
harus direkonstruksi, melalui proses peneladanan, pembiasaan, pembudayaan, pemberdayaan, pembaharuan, dan motivasi peserta didik
yang berlangsung sepanjang hayat.
Dalam proses tersebut diperlukan
pendidik yang dapatmemberikan
keteladanan, membangun kemauan,
dan mengembangkan potensi kreatifitas peserta didik. Implikasi dari
prinsip ini adalah adanya pergeseran paradigma proses pendidikan,
yaitu dari paradigma pengajaran ke
paradigma pembelajaran.
Sementara itu Dr. H. Syaifuddin Zuhri, Msi selaku Kabid PAIS
mengangkat keprihatinan efek pergaulan dan media terhadap generasi usia sekolah saat ini. Oleh karenanya, penguatan pembelajaran
agama dan budi pekerti di sekolah
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perlu diperdalam dengan penguatan-penguatan sinergis antara pemerintah, sekolah, orang tua dan
masyarakat.
Pada dasarnya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan untuk
memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengekspresikan, mengembangkan minat dan
bakatnya serta meningkatkian kemampuan peserta didik dalam memadukan, mengintegrasikan, menerapkan pengetahuan, sikap dan
keterampilanyang telah dipelajari
dalam program ekstrakurikuler kedalam situasi kehidupan nyata, baik
dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan
ekstrakurikuler PAI dapat dilakukan
secara kontinue (berkesinambungan), terjadwal, terukur dan berbasis kebutuhan.
Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler PAI dapat dikemas dalam banyak kegiatan, namun setidaknya
ada kegiatan unggulan seperti
Baca, Tulis Al-Quran ( BTQ) yang
akan mendapat perhatian khusus
Bidang PAIS bersama sekolah dan
Instansi terkait. Mengingat BTQ di
Jawa Tengah pernah eksis bagus
dan memberikan kontribusi yang
signifikan pada peserta didik di era
90an maka perlu upaya revitalisasi
BTQ sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kata Syaifuddin
Zuhri.
Roqi

Bidang URAIS

Penyelenggaraan

Kursus Pra Nikah
Oleh: Kabid Urais dan Binsyar

Terbitnya Peraturan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor DJ.II/542 tahun
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Menyikapi maraknya masalahmasalah yang muncul akhir-akhir
ini terkait dengan perkawinan
dan keluarga, antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus
perkawinan siri, perkawinan
mut’ah, poligami, dan perkawinan
dibawah umur meningkat tajam
yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah
keluarga.

K

ualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan
oleh kesiapan dan kematangan kedua calon
pengantin dalam menyongsong kehidupan
berumah tangga, banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian.
Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pranikah
bagi remaja usia nikah, untuk mencegah terjadinya
pernikahan dini, karena selama ini terbukti jadi salah
satu penyebab maraknya perceraian, Kursus pranikah
menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi
kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan
rumah tangga, Pasangan calon pengantin khususnya
dari kalangan Muslim akan diwajibkan lulus pranikah
sebelum secara resmi menikah, karena dengan mengikuti kursus pranikah (mendapat sertifikat sebagai
bukti otentik keikutsertaan/ kelulusan dalam mengikuti kursus pranikah, sesuai pasal 6) diharapkan dapat mewujudkan keluarga sakinah yang bahagia dan
sejahtera

Para calon pengantin sedang serius mendengarkan paparan penyuluhan dari pejabat kemenag.
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Bidang URAIS

Maraknya kasus KDRT, terjadi karena kurangnya pemahaman
pasangan suami istri baik dari segi
ilmu agama maupun aturan yang
berlaku. Pembinaan yang dilakukan
sebelum hari pernikahan biasanya tidak menyentuh atau sifatnya
hanya di permukaan saja, sehingga
tidak berdampak besar pada pencegahan KDRT
Peran BP4
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
nomor DJ.II/542 tahun 2013 pasal 3
penyelenggara kursus pranikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan
Islam yang telah memiliki akreditasi (Akreditasi adalah pengakuan
terhadap badan atau lembaga yang
menyelenggarakan kursus pranikah
setelah dinilai memenuhi kriteria/
persyaratan yang ditetapkan oleh
kementerian agama) dari kementerian agama.
Badan Penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan
(BP4) adalah salah
satu organisasi penyelenggara kursus
pranikah, BP4 sebagai
organisasi
professional yang
bersifat social keagamaan
sebagai
mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan
keluarga sakinah
mawaddah warahmah

2014, ditegaskan kembali mengenai
posisi BP4 yang merupakan lembaga
otonom, profesional, independent,
dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementarian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
BP4 ingin agar kedepan, kursus itu
minimal 18 jam dan dilakukan di
KUA. Materinya mulai dari konsep
pernikahan menurut UU dan agama,
hingga soal kesehatan reproduksi,
manajemen keuangan, manajemen
konflik,” ungkapnya.
Di Indonesia angka perceraian
cukup besar 10 % dari angka pernikahan + 200.000 dari 2.000.000, di
Jawa Tengah dari angka pernikahan
350.000 angka perceraian mencapai
35.000 , sebagai sampel di beberapa
kabupaten yang dapat di ambil datanya (lihat tabel).
Seiring dengan meningkatnya angka perceraian, akhir-akhir
ini bermunculan badan/ lembaga
dari ormas Islam dan LSM yang

menyelenggarakan kursus pranikah, hal ini sangat membantu
pemerintah. Untuk tertibnya keberadaan lembaga kursus pranikah baik secara administrasi
maupun implementasinya maka
diterbitkan
Peraturan
Dirjen
Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/542/2013 tanggal 5 Juni
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
Kursus Pranikah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dirjen nomor DJ.II/542/2013, berbeda dengan
Kursus Calon Pengantin (Suscatin)
yang dilaksanakan oleh KUA/ BP4
Kecamatan yang dilaksanakan pada
waktu masa tunggu setelah mendaftar di KUA. Sedangkan Kursus Pra
Nikah ruang lingkup dan waktunya
lebih luas, member kesempatan kepada para remaja usia nikah untuk
mengikuti kursus, tidak dibatasi
saat setelah mendaftar nikah di
KUA, tetapi jauh sebelum mendaftar
sangat disarankan. (*)

Di Munas ke
XIV di Jakarta tanggal 15-16 Agustus
Sepasang pengantin tampak sedang melaksanakan akad nikah.
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Bidang PENAIS ZAWA

NADZIR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
NADZIR

O

rang yang paling berperan dalam upaya peningkatan manfaat wakaf adalah nadzir. Nadzir adalah
pihak yang menerima harta benda wakaf untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
yang meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum.
Syarat-syarat nadzir perorangan adalah: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara
jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.
Syarat-syarat nadzir organisasi adalah: 1) pengurus
organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat
nadzir perorangan; dan 2) organisasi yang bersangkutan
bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan
atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat-syarat nadzir badan hukum adalah: 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan; 2) badan
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan 3) organisasi yang
bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
Nadzir sebagai pelaksana hukum memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nadzir menurut
Undang-undang adalah: 1) melakukan pengadministrasian
harta benda wakaf; 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
dan 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
Indonesia.
Sedangkan hak nadzir ada dua: 1) nadzir berhak
mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan
dan pengembangan harta benda wakaf; dan 2) nadzir berhak mendapat pembinaan dari Menteri yang menangani
wakaf dan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.
Syarat-syarat umum yang harus dimiliki nadzir adalah beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal dan tidak
terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat asasi
bagi nadzir adalah amanah, mampu menjadi nadzir secara
fisik dan non-fisik dan warga Negara Indonesia. Sedangkan syarat takmili bagi nadzir adalah berperilaku santun
dan mampu bekerja sama dan berdampingan serta bersaing
dengan pihak lain.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf ditegaskan ketentuan-ketentuan mengenai nadzir perorangan adalah:
1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir
untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya; pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir
tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda
wakaf; dan penggantian nadzir tidak mengakibatkan
peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
2. Nadzir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang; nadzir wajib
didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf In-

donesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
apabila di suatu daerah tidak terdapat Kantor Urusan
Agama, pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor
Urusan Agama terdekat, Kantor Kementerian Agama,
atau Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/
Kabupaten atau Kota; Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir; nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua; dan salah satu nadzir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda
wakaf berada.
3. Nadzir berhenti apabila meninggal dunia, berhalangan
tetap, mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan oleh
Badan Wakaf Indonesia. Berkurangnya jumlah nadzir
perorangan karena sebab-sebab tersebut tidak pula mengakibatkan berhentinya nadzir perorangan lainnya;
4. Apabila di antara nadzir perseorangan berakhir tugasnya karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undangundang, nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor
Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal berhentinya nadzir perorangan; Badan
Wakaf Indonesia kemudian menetapkan nadzir penggantinya. Apabila Kantor Urusan Agama setempat tidak
ada, laporan oleh nadzir yang ada tentang nadzir yang
berhalangan melaksanakan tugasnya dilakukan ke Kantor Urusan Agama terdekat;
5. Dalam hal wakaf untuk jangka waktu terbatas, nadzir
yang ada wajib memberitahukan mengenai adanya nadzir yang berhalangan untuk melaksanakan tugasnya
kepada wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah
meninggal;
6. Nadzir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka 1 (satu) tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat
Kepala Kantor Urusan Agama atas inisiatif sendiri, dan/
atau atas usul wakif/ahli warisnya berhak mengusulkan
kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian
dan pergantian nadzir.
Ketentuan-ketentuan nadzir organisasi adalah:
a) Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri
Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat; dengan syarat bahwa organisasi tersebut bergerak
di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau
keagamaan Islam; pengurus organisasi harus memenuhi
persyaratan nadzir perseorangan; salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten atau Kota
tempat benda wakaf berada; dan melampirkan: salinan
akta notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program
kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang
berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan
lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk di audit; dan pendaftaran
nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan
akta ikrar wakaf
b) Ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan peng-
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gantian nadzir organisasi adalah: (1) nadzir organisasi
bubar atau dibubarkan sesuai dengan Anggaran Dasar
organisasi yang bersangkutan; (2) apabila salah seorang
nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai
nadzir, maka nadzir yang bersangkutan harus diganti; (3)
apabila nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan
tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik
diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak; (4)
nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya,
dapat diberhentikan dan diganti hak kenadzirannya oleh
Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat; (5)
nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya
dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf
dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia
oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk diberhentikan
dan diganti oleh nadzir lain; dan (6) apabila salah seorang nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri,
berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya
sebagai nadzir yang diangkat oleh organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melapor ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan
Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
kejadian tersebut.
Ketentuan-ketentuan mengenai nadzir organisasi adalah:
a) Nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri
Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat;
b) Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran
yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan: badan
hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam;
pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan
nadzir perseorangan; salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota tempat benda
wakaf berada; dan melampirkan: salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang
bersangkutan yang telah disahkan oleh instansi yang
berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah
tangga, program kerja tentang pengembangan wakaf,
daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan
badan hukum, dan surat pernyataan bersedia untuk di
audit; dan
c) Apabila nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum
yang tidak menjalankan kewajibannya, maka pengurus
pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi
dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf
Indonesia maupun tidak; apabila pengurus pusat badan
hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka nadzir badan hukum tersebut dapat
diberhentikan dan diganti hak kenadzirannya oleh Badan
Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat; dan nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya
dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf
dibuat), dapat diusulkan kepada BadanWakaf Indonesia
oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk diberhentikan
dan diganti oleh nadzir lai.
Bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen
dan pengelolaan harta benda wakaf adalah peningkatan
kualitas nadzir. Achmad Djunaidi dkk menjelaskan bahwa
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parameter nadzir profesional adalah: amanah (dapat dipercaya), shidiq (jujur), fathanah (cerdas), dan tabligh (transparan). Karakter sumber daya nadzir yang amanah adalah
terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan
yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.
Eri Sudewo dari Dompet Dhuafa Republika, menjelaskan syarat-syarat nadzir yang munasabah dengan semangat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
yaitu nadzir baru memenuhi tiga syarat: syarat moral, syarat
manajemen dan syarat bisnis; dengan rincian sebagai berikut:
1. Syarat-syarat moral bagi nadzir adalah paham tentang
hukum wakaf, baik dalam tinjauan syariah maupun peraturan perundang-undangan; jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan
dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf, tahan godaan,
terutama menyangkut perkembangan usaha; pilihan,
sungguh-sungguh dan suka tantangan dan memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual;
2. Syarat-syarat manajemen bagi nadzir adalah mempunyai
kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, dan profesional dalam
bidang pengelolaan harta; dan
3. Syarat-syarat bisnis bagi nadzir adalah mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman dan atau siap untuk
dimagangkan dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha seperti layaknya enterpreneur.
Upaya untuk meningkatkan atau memaksimumkan
manfaat wakaf tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan
kualitas pengelolanya (nadzir). Oleh karena itu, apabila nadzir berkualitas biasa-biasa, maka manfaat harta wakaf akan
biasa-biasa saja; sebaliknya apabila kualitas nadzir meningkat dengan baik, maka manfaat wakaf akan meningkat pula;
pengaruhnya adalah manfaat yang diterima maukuf lah, termasuk Institusi Pendidikan Islam akan meningkat pula.
Substansi pengaturan nadzir dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak
sebanding dengan kualitas nadzir yang ada pada saat
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya disusun;
oleh karena itu, substansinya bersifat rekayasa-sosial dan
progressif. Berdasarkan pengamatan yang terbatas kualitas
nadzir yang diharapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, hingga sekarang tidak kunjung
terwujud. Oleh karena itu, diperlukan kerja ekstra keras untuk mewujudkan nadzir yang profesional.
Dalam rangka mencari solusi atas situasi tersebut,
diperlukan langkah konkret dari Badan Wakaf Indonesia
dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan
bekerja sama dengan pihak lain termasuk pihak perguruan
tinggi, untuk merancang dan pendidikan sekolah atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan bagi nadzir dan
calon nadzir, misalnya Institusi Manajemen Wakaf.
(Diambil dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
dan dari beberapa sumber).

Bimas Kristen

PESPARAWI NASIONAL XI TAHUN 2015

Jawa Tengah Menuju Ambon Manise

P

esta Paduan Suara Gerejawi
yang selanjutnya disingkatPESPARAWI adalah bagian
dari kegiatan pembinaan mental
dan spiritual, moral dan etika umat
kristen, sekaligus sebagai salah satu
perwujudan iman kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Terwujudnya kebersamaan dan kesatuan umat dalam memuji Tuhan
melalui Paduan Suara berkualitas
merupakan Visi dari PESPARAWI.
PESPARAWI yang merupakan refleksi iman diharapkan mampu
meningkatkan persaudaraan, kesatuan dan persatuan terutama
memperkokoh iman percaya kepada
Tuhan dan mewujudkan kerukunan
antar umat beragama dengan pemerintah secara nyata.
PESPARAWI
Tingkat
Nasional XI di Kota Ambon (Provinsi
Maluku) yang rencananya akan
diadakan pada tanggal 2 s.d. 12 Oktober 2015 mengambil Tema : Sungguh Alangkah Baik dan Indahnya
Hidup dalam Persaudaraan yang
Rukun dengan Subtema : Melalui
Puji-pujian Kita Pererat Kasih Persaudaraan dalam rangka Hidup
dalam Persaudaraan yang Rukun
Mewujudkan Indonesia yang Adil,
Sejahtera, Demokratis serta Menghargai Kemajemukan.
Dalam rangka mempersiapkan
diri untuk mengikuti PESPARAWI
Tingkat Nasional di Kota Am-

bon, Provinsi Jawa Tengah dalam
hal ini Lembaga Pengembangan
PESPARAWI Daerah (LPPD) telah
mengadakan seleksi PESPARAWI
Tingkat Provinsi Jawa Tengah XI
yang telah digelar di Kota Surakarta dari tanggal 7 hingga 9 Oktober
2014. Kirab Peserta PESPARAWI
Tingkat Provinsi Jawa Tengah di
Stadion Mahanan dimulai sesaat
setelah Walikota Surakarta FX. Hadi
Rudyatmo mengibaskan bendera
dan perjalanan kirabpun berangkat dari Stadion Manahan menuju
ke Gedung Balai Kota, untuk selanjutnya dibuka secara resmi oleh
Gubernur Jawa Tengah Bp. Ganjar
Pranowo.
Untuk kali ini, PESPARAWI
Tingkat Provinsi Jawa Tengah di
hadiri sebanyak 1058 orang peserta,
yang terdiri dari 14 Kabupaten/ Kota
di Jawa Tengah yaitu Kota Salatiga,
Kota Magelang, Kabupaten Klaten,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta dan Kota
Semarang.
Beberapa jenis kategori lomba
diantaranya adalah Paduan Suara
Dewasa Campuran, Paduan Suara
Dewasa Wanita, Paduan Suara Dewasa Pria, Paduan Suara Remaja,
Paduan Suara Anak, Vokal Group,
Solo Vokal Remaja Putri, Solo Vokal
Remaja Putra, Solo Anak 7-9 tahun

dan Solo Anak 10-13 tahun.
Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Provinsi
Jawa Tengah, saat ini sedang mempersiapkan sebaik-baiknya untuk
menghadapi PESPARAWI tingkat Nasional, baik itu menyangkut
panitia maupun kontingen peserta
lomba. Dalam rapat pembentukan
panitia keberangkatan kontingen
yang diadakan oleh LPPD Provinsi
dan LPPD tingkat Kabupaten/ Kota,
pada tanggal 6 Februari 2015 di Hotel Elisabeth, Semarang, Pembimas
Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jateng
Drs. Marihot H. Gultom, MM,
mengharapkan serta mengingatkan bahwa dalam pemilihan panitia keberangkatan kontingen Jawa
Tengah “agar benar-benar bekerja
dengan keras untuk mempersiapkan kontingen Jawa Tengah dalam
meraih target-target yang akan dicapai oleh Kontingen Jawa Tengah
dalam event PESPARAWI Nasional
di Kota Ambon”.
Dukungan dari Gereja-gereja
di Jawa Tengah dan Masyarakat
Kristiani di Jawa Tengah sangat diharapkan. Karena Gereja di Jawa
Tengah adalah bagian dari potensi
masyarakat Jawa Tengah yang menempatkan diri sebagai mitra Pemerintah, yang turut mengusahakan
dan memperjuangkan suksesnya
Kontingen PESPARAWI Jawa Tengah di event Nasional.
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Bimas Katolik

Mendidik Anak
Menjadi Insan yang Berbudaya
dan Beriman
Semua pihak, Negara,
pemerintah , keluarga
dan orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mewujudkan
anak-anak untuk menjadi
insan yang berbudaya dan
beriman. Namun yang
pertama dan terutama bertanggung jawab mendidik
dan mendampingi anak
menjadi insan yang berbudaya dan beriman adalah
orang tua.

Pembentukan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak
sekolah dan lembaga-lembaga lain.
Tanggung jawab orang tua mutlak diperlukan. Lembaga atau
masyarakat bersifat bantuan dalam
membentuk anak menjadi insan
berbudaya dan beriman.
Masalah Anak Dewasa Ini
Dewasa ini ribuan anak berada di pinggiran jalan, tidak bisa
menikmati kegembiraan dan kasih
sayang dari orang tua, bahkan
hidup tanpa keluarga dan kemudian mendapat kekerasan fisik, mental maupun seksual dari lingkungan
sekitar. Anak yang dalam usia masih

rentan ini sudah harus menanggung beban hidup yang berat, baik
fisik maupun mental, hal tersebut
menghambat proses tumbuh kembang anak secara normal.
Anak-anak yang hidupnya
kurang beruntung banyak kita
jumpai di pinggiran jalan, emper
toko dan di pasar, stasiun, terminal
bahkan di kolong jembatan. Mereka harus hidup menggelandang,
mengais rejeki melalui aktifitas
mengemis, ngamen atau bekerja
tidak pada waktu dan tempatnya.
Ditambah lagi anak-anak di pedesaan yang terperangkap perdagangan anak. Anak-anak yang seharusnya bersekolah, bergembira namun

Kondisi anak yang masih labil dalam mencari jati diri membutuhkan peran orang tua dalam pembentukan karakter.
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kecerian anak terpaksa harus merantau jauh di kota besar, bahkan
ada yang dipaksa harus menjual diri
ditempat hiburan yang tidak sehat.
Dengan pesatnya kemajuan
di bidang informasi dan teknologi,
anak-anak disuguhi tontonan televisi yang kuarang mendidik. Padahal pembentukan karakter anak
amat tergantung dari apa yang dilihat, di baca dan didengar Saat nonton Televisi ketiga hal tersebut berjalan sekaligus. Wali kelas mereka
adalah pemain sinetron, presenter,
penyanyi.
Kurikulumnya adalah senetron
dengan silabusnya utama adegan
kekerasan. Banyak pihak merasa
prihatin terhadap masa depan anakanak Indonesia yang dipengaruhi
dan dibentuk dalam lingkungan
yang kurang kondusif. Tidak sedikit
lembaga atau orang berseru “Selamatkan anak-anak kita!”. Seto Mulyadi mengharapkan pemerintah
agar mencanangkan “Gerakan Stop
Kekerasan Terhadap Anak”.
Kebijakan Pemerintah terhadap
Anak
Menurut UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang dimaksud dengan anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan (Pasal 1).
Anak tersebut harus dilindungi dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, beraklhak mulia dan sejahtera (Pasal 3)
Dalam system Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional
adalah mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdasakan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk
berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mu-

Yang menjadi pertanyaan, apakah semua
pihak sudah menyadari bahwa nasib,
masa depan serta
pertumbuhkembangan
diri anak secara integral pertama-tama dan
utama tergantung dari
peran dan tanggung
jawab orang tua.?
....................
lia, sehat , berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga yang
demokratis serta bertanggung jawab
(UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 3).
Dari sisi agama, pendidikan
agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta berakhlak mulia dan
mampu menjaga kedamaian dan
kerukunan hubungan intern dan
antar umat beragama (Peraturan
Pemerintah Nomor 55 tahun 2007
pasal 2).
Dari ketiga produk kebijakan
pemerintah tersebut, perhatian yang
mengedepankan pembentukan kepribadian anak untuk menjadi insan
yang berbudaya dan beriman cukup
memadai. Persoalannya, mengaplikasikan kebijakan tersebut masih
perlu diperjuangkan dan disosialisasikan dengan kerjasam antara
semua pihak, Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua
agar kebijakan yang indah tersebut
tidak hanya menjadi pasal-pasal di
atas kerta saja.
Menjadikan Anak Berbudaya
dan Beriman
Dalam penjelasan
Bagian
Umum UU RI nomor 23 Tahun 202
tentang Perlindungan Anak, anak
dijelaskan sebagai amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa, yang senantiasa harus

kita jaga karena dalam diri anak
melekat harkat, martabat dan hakhak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak
adalah masa depan bangsa dan
generasi penerus cita-cita bangsa.
Yang menjadi pertanyaan,
apakah semua pihak sudah menyadari bahwa nasib, masa depan serta
pertumbuhkembangan diri anak
secara integral pertama-tama dan
utama tergantung dari peran dan
tanggung jawab orang tua? Orang
tua bertanggung jawab dan berkewajiban mengasuh, memelihara,
mendidik dan melindungi anak,
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (UU RI nomor
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
Dalam setiap agama, peran
orang tua sangat mendasar di khotbahkan agar menumbuhkembangkan dalam diri anak secara menyeluruh baik fisik, rohani, social, dan
moral. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melalaikan
bertumbuhkembangnya diri anak,
sebab anak adalah karunia Tuhan
yang akan meneruskan eksistensi
umatNya di dunia.
Terlebih di era globalisasi, era
teknologi dan informasi yang canggih yang penuh tantangan dan krisis
moralitas, peran orang tua semakin
besar dan mutlak diperlukan dalam
bertumbuhkembangnya diri anak.
Orang tua hendaknya sadar bahwa
pendidikan dasar terutama bagi
anak-anak berada dalam keluarga
masing-masing.
Pembentukan anak berbudaya
dan beriman akan mengurangi sebagaian permasalahan anak dewasa
ini bila paradigma lama yang melalaikan peran dan teladan orang tua
diubah menjadi paradigma baru,
yaitu bahwa peran, tanggung jawab
dan keteladanan orang tua adalah
hal yang sangat esensial dalam pendidikan anak. Peran sekolah, Negara dan masyarakat pada dasarnya
bersifat sekunder, fasilitator dan
pendukung.
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Bimas Hindu

Peningkatan Kinerja dan Pembinaan Umat Hindu
Jawa Tengah Tahun 2015

D

alam usaha meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, Bimas Hindu berusaha
dengan memberikan bantuan rehap pembangunan tempat ibadah. Secara umum sebagai
lembaga perintah selalu berusaha memberikan kenyamanan pada umat untuk melaksanakan kegiatan
keagamaan. Tidak hanya membangun tempat ibadah
tetapi memberikan pembinaan pendalam Agama dan
kepercayaan yang dimiliki.
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Hindu;
Pembangunan manusia seutuhnya sudah barang tentu menjadi tangung jawab bersama, seperti
tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara RI,
bahwa suatu cita-cita yang luhur dalam UndangUndang untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa
dan dengan kecerdasan pengetahuan, Negara akan
menjadi aman karena adanya nilai-nilai kesadaran.

Dengan program ini juga memberikan bantuan sarana pendidikan, agar dalam pelaksanaan belajar
mengajar menjadi lebih nyaman, serta kualitas anak
didik menjadi lebih baik.
Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu;
Pembangunan pendidikan adalah salah satu
program utama, namun bila tidak mempunyai dana
dalam kehidupan akan menjadi bumerang dalam
hidup. Sebagai wadah dalam mengembangkan
produktifitas berpikir yang baik, maka diberikan sarana pengembangan lembaga sosial produktif yaitu
dengan pengembangan Ekonomi Kreatif dari Kreatifitas Umat, Pendidikan Kelompok dan Badan Usaha
yang dibuat umat Hindu di daerah.
Memperkokoh Kerukunan Intern Umat Beragama Hindu;
Sebagai lembaga yang selalu berperan aktif dalam pembangunan manusia seutuhnya, Bimas Hindu
ikut dalam pengembangan persatuan Umat dalamBerbangsa dan Bernegara yaitu aktif dalam FKUB didaerah, PKUB di Pusat serta Pelayanan keagamaan
yang lain yang dibentuk secara swadaya masyarakat.
Ini menjadi penting dalam usaha membina kerukunan dan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara.
Mengembangkan Seni dan Budaya Hindu.
Sudah tidak diragukan lagi dalam bidang seni
dan budaya, Bimas Hindu sudah berpartisipasi seni
kreasi keagamaan yang dilaksanakan di Jawa Tengah dan Yogjakarta. Serta membangun kelompok
kretifitas seni keagamaan di daerah untuk mempertahankan seni dan budaya yang luhur bangsa Indonesia. Sebagai pengembangan seni budaya tidak ada
batasan tertentu secara Agama yang pasti kreatifitas
alam seni itu untuk mempertahankan seni budaya
tradisi daerah seluruh Indonesia.
Peningkatan Tata Kelola Pelayanan yang Bersih dan
Berwibawa;
Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas di dalam Pelayanan. Memastikan manajemen dan
akuntabilitas kinerja yang efektif. Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area
yang terkait di dalam pelayanan. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan serta mengkomunikasikan informasi di antara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.***
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Bimas Buddha

Menggali Potensi Diri
Melalui Sippa Dhamma Samajja

P

endidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.
Sejalan dengan perkembangan
dan dinamiki Pendidikan di Indonesia yang menuntut peran aktif
pelaku pendidikan dalam mewujudkan ketuntasan proses pembelajaran
sehingga mampu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.
Dalam menjawab tantangan

ini Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha pada tahun
ini akan menyelenggarakan seleksi
Sippa Dhamma Samajja tingkat Nasional, yang mana Sippa Dhamma
Samajja merupakan suatu kegiatan
yang memiliki arti penting dalam
upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satu aspeknya ialah menciptakan manusia
Indonesia seutuhnya, maju lahir dan
batin, memiliki karakter yang kuat.
Sippa Dhamma Samajja secara
etimologis berasal dari kata Sippa
yang memiliki arti kepiawaian, ketrampilan, kemahiran, keahlian,
Dhamma adalah Ajaran Kebenaran
Buddha, Samajja adalah Berkumpul
bersama-sama untuk tampil, jadi
Sippa Dhamma Samajja adalah berkumpul bersama-sama untuk tampil
dalam memahami dan melaksanakan Ajaran Kebenaran Buddha.

Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah pada Tahun
ini berencana untuk menyelenggarakan Seleksi Sippa Dhamma Samajja pada bulan juni atau juli untuk
mewakili Kontingen Provinsi Jawa
Tengah maju ketingkat nasional,
untuk menyukseskan acara tersebut
Pembimbing Masyarakat Buddha
Provinsi Jawa Tengah bekerja sama
dengan Penyelenggara, Penyuluh,
Pengawas, para ketua KKG/MGMP,
Guru Pendidikan Agama Buddha,
Majelis/Lembaga Keagamaan Buddha untuk mendukung dan menyukseskan hal tersebut. (*)
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Konghuchu

Kehidupan Bernegara
Menurut Agama Khonghucu

A

gama Khonghucu mengajarkan
bahwa negara adalah kodrat bagi
manusia, artinya setiap orang
dilahirkan oleh orang tuanya di suatu
tempat yang merupakan wilayah dari
suatu negara, oleh karena itu selayaknya
dia menjadi warga negara dari negara
tersebut. Manusia setelah lahir ke dunia
mendapat perawatan dari orang tuanya
dan belajar kebudayaan dai orang tuanya. Dia belajar bahasa dari orang
tuanya, dan belajar bersopan santun dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin berasal dari negara
lain maka dia mendapat warisan
budaya dari negara lain, namun dia
akan belajar budaya setempat bersama orang tuanya.
Agama Khonghucu mengajarkan bahwa manusia lahir ke dunia
ini karena mengemban perintah
Tuhan, disebut Tian Ming ( 天 命
). Ajaran tersebut tertulis dalam
kitab Hikayat atau Shu Jing sebagai berikut: Mengemban Firman
Tuhan hati-hati setiap waktu, dan
terhadap setiap masalah. Dalam
bahasa aslinya: Chi Tian Zhi Ming,
Wei Shi Wei Ji ( 敕 天 之 命 ，惟
时 惟 幾 ).
Xun Zi (tokoh agama Khonghucu abad III SM) menyatakan
bahwa manusia dilahirkan di suatu
wilayah negara karena Tuhan
menugaskannya membangun negara tersebut. Kita dilahirkan di Indonesia, itu artinya Tuhan memerintah
kita menjadi warganegara Indonesia,
dan kita wajib membangun negara Indonesia. Menurut Xun Zi, negara adalah
kodrat manusia, bukan hasil perjanjian
masyarakat seperti ajaran John Locke.
Manusia dilahirkan di suatu negara atas
kehendak Tuhan. Artinya Tuhan memberi tugas kepada setiap manusia di
negara masing-masing. Orang terpaksa
meninggalkan negaranya sendiri karena
tugas, atau karena di negaranya sendiri
tidak aman.
Dalam Kitab Lun Yu tertulis: Ban-
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tulah pemerintahan yang baik dimana
kamu berada. Itu artinya, umat agama
Khonghucu wajib mematuhi hukum
yang berlaku di negara tempat dia berada. Menghormati pemimpin dan
mematuhi aturan adalah ciri seorang
Junzi, yaitu manusia berwatak baik yang
diharapkan oleh ajaran agama Khonghucu. Lawannya adalah manusia rendah budi, disebut Xiaoren.

Dalam Kitab Da Xue (Ajaran Besar), dijelaskan tentang delapan program pembinaan diri, program ke lima
membina diri, program ke enam membina rumah tangga, program ke tujuh
membina kehidupan bernegara, dan
program ke delapan menjaga perdamaian dunia. Xun Zi mengibaratkan negara
itu seperti tubuh manusia, mempunyai
kepala, mempunyai tubuh, dan kaki tangan. Maksudnya, setiap aktivitas bagian
tubuh akibatnya diterima oleh bagian
tubuh yang lain. Kesakitan suatu bagian
tubuh juga dirasakan oleh seluruh tu-
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buh. Demikian juga bidang hukum, bidang ekonomi, dan bidang keamanan
negara saling terkait. Ekonomi negara
yang kacau menyebabkan kekacauan di
bidang keamanan dan hukum.
Nabi Khongcu menggambarkan
negara seperti air laut dengan perahu
di atasnya. Rakyat ibarat air dan pemerintah ibarat perahu. Apabila rakyat
marah pemerintahnya terguling, seperti
air laut yang berubah menjadi
ombak besar (Zhang Jie, 1993).
Dalam pandangan agama Khonghucu sistem pemerintahan
yang baik adalah demokrasi. Istilah demokrasi belum dipakai
oleh Nabi Khongcu atau Xun Zi,
mereka menggunakan perumpamaan di atas untuk melukiskan
pemerintahan demokrasi, pemerintahan yang harus mendapat dukungan rakyat. Agama
Khonghucu
mengartikan
demokrasi sebagai kebebasan
dan kemandirian rakyat untuk
memberdayakan diri sendiri
bagi kesejahteraan bersama.
Dalam Kitab Li Ji (IIA,1:2)
tertulis:”Melayani
pemimpin
harus berani menyanggah, dan
tidak ada yang disembunyikan ”
Kalimat aslinya: Shi Jun You Fan
Er Wu Yin ( 事 君 有 犯 而
无 隐 ). Dalam bahasa sekarang
diartikan bahwa manajemen pemerintahan harus transparan.
Menurut agama Khonghucu, perdamaian dan keadilan akan terwujud
apabila kehidupan rakyat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat itu akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat
mampu menghidupi dirinya sendiri, dan
memberikan sumbangsihnya yang besar kepada masyarakat. Keadilan yang
dianut oleh ajaran agama Khonghucu
adalah keadilan kontributif. Artinya, setiap orang harus memberikan sumbangannya dahulu kepada negara supaya
negara kaya dan makmur. Berbeda dengan konsep keadilan distributif, rakyat

Konghuchu
dianggap tidak berdaya maka perlu
mendapat bantuan dari negara. Agar
rakyat memberdayakan dirinya sendiri
perlu diberi pendidikan yang sistematis
dan efektif. Pendidikan seperti ini tidak
lain adalah mengajarkan rakyat untuk
membina diri. Delapan Program Pembinaan Diri atau Ba Tiao Mu ( 八条目
) adalah :
a. Tekun belajar memahami masalah
yang penting atau Ge Wu ( 格物
). Pendidikan bahasa, pengetahuan
umum, pendidikan agama, dan
dasar-dasar pemeliharaan kesehatan perlu diajarkan sejak kanakkanak.
b. Memantabkan ilmu yang akan
dikembangkan, atau Zhi Zhi ( 知
致 ). Anak didik perlu mengetahui bakatnya sendiri atas petunjuk
dari gurunya. Dia wajib menekuni
ilmu yang sesuai dengan minat dan
bakatnya. Pendidikan tida menyiapkan tenaga kerja yang murah.
c. Memantabkan semangat dan citacita atau Cheng Yi ( 诚 意 ). Anak
yang telah menguasai ilmu yang
sesuai dengan minat dan bakatnya
perlu diajarkan untuk mengabdikan ilmunya itu bagi masyarakat.
Anak perlu diajarkan cara bekerja
yang baik dan berprestasi. Bekerja
tidak hanya mencari uang, yang
penting hasil pekerjaannya itu bermutu tinggi dan bermanfaat bagi
umat manusia. Ajaran ini dalam
agama Khonghucu disebut mencapai puncak kebaikan atau Zhi Shan
( 至善 ).
d. Jujur dan bertanggung jawab, hati
lurus atau Zheng Xin ( 正 心).
Orang yang telah mempunyai
pekrjaan dan posisi tertentu dalam
masyarakat wajib menjaga moralitasnya, menghormati norma, dan
mematuhi hukum. Hindari sifat
serakah dan sikap sombong. Nabi
Khongcu bersabda:” Orang kaya
tidak sombong itu mudah, orang
miskin tidak mengeluh itu sulit”
(Lun Yu).
e. Membina diri atau Xiu Shen ( 修
身 ). Orang perlu menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan sosialekonominya. Orang wajib berusaha mendapatkan posisi terhormat
dalam masyarakat sesuai dengan
bidang keahliannya. Saat masih

muda belajar dan bekerja, di hari
tuanya sudah mapan posisinya.
f. Mengatur keluarga atau Qi Jia ( 齐
家 ). Menurut agama Khonghucu,
keluarga merupakan inti dari
masyarakat. Apabila semua keluarga hidup sejahtera dan kehidupan
anggaotanya teratur negara pasti
kuat dan kaya. Di dalam keluarganya anak mendapat asuhan dan
pembentukan kepribadian. Oleh
karena itu, pengaturan keluarga
termasuk dalam program pembinaan diri. Ilmu Feng Shui sebenarnya terkait dengan program
pembinaan diri ini. Apabila Feng
Shui hanya dipahami ilmu menata
ruang saja tentu tidak akan mengbah nasib.
g. Berpartisipasi dalam pembangunan negara atau Zhi Guo ( 治 国 ).
Setiap orang wajib menjadi warganegara yang terhormat, artinya dia
wajib membayar pajak yang telah
menjadi kewajibannya, dan patuh
kepada semua peraturan hukum
yang ada. Sikap ini sudah berarti
ikut mengatur negara
h. Aktif menjaga perdamaian dunia
atau Ping Tian Xia ( 平 天 下 ) .
Menjaga perdamaian dunia dimulai
dari menjaga kehormonisan dalam
pergaulan di lingkungan keluarga,
lingkungan tetangga, dan lingkungan kerja. Semua permasalahan
yang timbul perlu segera diselesaikan agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar. Xun Zi mengajarkan: Kemenangan yang sejati
tercapai apabila musuhmu berubah
menjadi sahabatmu. Untuk memperoleh
kemenangan seperti ini
perlu kesabaran dan rendah hati.
Namun, lebih baik kita mempunyai
banyak sahabat dari pada mempunyai seorang musuh.
Pada zaman sekarang manusia
dituntut memiliki kecerdasan religius,
kecerdasan finansial, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan
kecerdasan sosial. Sebagai umat beragama Khonghucu wajib memahami
ajaran agama Khonghucu yang asli yang
berdasar kitab Suci agama Khonghucu,
itu namanya memiliki kecerdasan religius. Umat agama Khonghucu wajib
mencari nafkah dan memberikehidupan yang layak bagi keluarganya, mere-

ka harus pandai pandai mencari pekerjaan dan mengelola keuangan yang
sudah mereka peroleh, ini namanya kecerdasan finansial. Umat agama Khonghucu diwajibkan banyak belajar agar
cerdas dan berguna bagi masyarakat,
ini namanya kecerdasan intelektual,
Umat Khonghucu juga dapat mengendalikan emosinya, tidak tenggelam
dalam kesedihan, atau terseret dalam
keserakahan duniawi, juga tidak mudah
marah-marah, ini namanya kecerdasan
emosional. Umat agama Khonghucu
juga perlu mempunyai posisi yang terhormat dalam masyarakat, misalnya
dengan mempunyai pekerjaan yang
terhormat, tidak berbuat hal yang melanggar hukum atau yang melanggar
norma yang lain, ini disebut kecerdasan
sosial.
Agama Khonghucu tidak mengajarkan umatnya untuk menjauhi dunia
dan mengasingkan diri sebagai orang
suci, sebaliknya mengajarkan umatnya
untuk berbuat sesuatu yang berguna
dan melayani masyarakat. Manusia dilahirkan ke dunia bukan untuk mengasingkan diri dari dunia, sebaliknya untuk
membangun dunia bagi kesejahteraan
semua orang. Rohaniwan agama Khonghucu tidak disebut sebagai pendeta,
melainkan lebih berperan sebagai guru
maka sebutannya Xue Shi, arti hurufnya Guru yang selalu belajar. Ws atau
WenShi arti hurufnya cendekiawan ahli
kebudayaan, biasa diterjemahkan Guru
agama. Js kepanjangan dari Jiao Sheng
arti hurufnya Orang yang sedang belajar
biasa diterjemahkan Penebar Agama.
Cara orang mendekatkan diri kepada Tuhan memang berbeda-beda,
agama Khonghucu mengajarkan bahwa
seluruh hidup kita ini tidak terlepas dari
pengawasan Tuhan, Jangan berkata tiada yang tahu, bukankah Tuhan selalu
mengawasimu (Kitab ZhongYong). Apabila kita berbuat dosa dengan sengaja
maka yang mengetahui paling sedikit
ada dua yaitu kita sendiri dan Tuhan.
Tetapi agama Khonghucu tidak dapat
memintakan pengampunan dosa untuk umatnya, biarkan umatnya minta
pengampunan sendiri kepada Tuhan
dan memperbaiki perilakunya. Tuhan
tidak akan menghapus dosa manusia
kalau manusia itu tidak berniat memperbaiki perilakunya sendiri
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SUASANA rakor Bimas Islam dan Gara Syariah yang diikuti Kepala
KUA dan pengelola kegiatan di aula Kemenag 17 Februari lalu.

BLORA

maupun pegawai KUA juga harus lebih cermat, teliti, dan
berhati hati dalam melaksanakan pekerjaannya supaya
semua berjalan nyaman dan kondusif.
Sementara itu, Penyelenggara Syariah, Amalia Winarni
memaparkan saat ini juga mempunyai banyak program
terkait pensertifikatan tanah wakaf, produk halal, rukyat
hilal, peningkatan penyelenggaraan zakat wakaf, dan
meningkatkan produk berbasis syariah. “Istilah syariah saat ini sudah populer dan penyelenggara syariah
memiliki peran yang sangat strategis di tengah-tengah
umat. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, halhal yang berbau syariah diperlukan oleh masyarakat,
seperti makanan, pakaian, hotel, perbankan, dan lain
sebagainya, Imbuhnya
Imaroh

REMBANG

Kepala KUA Harus Berusaha Guru PAI Memunculkan
Meminimalisir Isu Gratifikasi Semua Kemampuan
PELAYANAN Nikah di KUA saat ini harus benar benar
dijiwai semangat reformasi menuju ke arah Zona Integritas
(ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi
yang Bersih dan Melayani (WBBM) . Untuk itu, Semua
KUA harus memberikan pelayanan prima terhadap
masyarakat khususnya dalam masalah nikah dengan
menerapkan lima nilai budaya kerja, yakni integritas,
profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan
sebagai ruh budaya kerja Kementerian Agama.
Demikian disampaikan Kasubbag TU Kankemenag Blora,
Drs. H. Dwiyanto, M.Ag dalam acara rapat koordinasi
Bimas Islam dan Gara Syariah dengan Kepala KUA dan
pengelola kegiatan di aula Kemenag 17 Februari lalu.
Ditambahkan, komitmen dari Kepala KUA sangat penting untuk meminimalisir adanya isu gratifikasi sehingga
adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun
2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agamadan
yang menetapkan biaya pencatatan nikah di KUA pada
jam dan hari kerja Rp. 0,- (nol rupiah), dan bila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,- akan
dilaksanakan dengan baik.
Menurutnya, hal yang paling disorot di Kemenag saat
ini adalah Pelayanan Nikah yang seringkali mendapat
kritik dari masyarakat serta Gratifikasi merupakan hal
yang paling banyak dikeluhkan. Maka hal yang mesti
dilakukan adalah komitmen dari masing-masing Kepala
KUA untuk memberlakukan Pungutan Nol rupiah. “Di
masing masing KUA harap dipasang banner bahwa pelayanan di KUA tidak dipungut biaya, biar masyarakat
tahu dan sebagai komitmen pelayanan kita bersama”
Tegasnya.
Hal senada diungkapkan Kasi Bimas Islam Kemenag
Blora, Drs. H. Maspuin, M.pdI, pelayanan nikah pda
masyarakat saat ini sangat urgen dan mendapat pengawasan masyarakat sehingga baik Kepala KUA, penghulu
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GURU PAI yang telah lulus sertifikasi diharapkan tidak
serta merta menerima tunjangan profesi begitu saja.
Sebaliknya, Guru PAI dituntut untuk memiliki kualitas
yang semakin lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan
tunjangan profesi, salah satunya dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik PAI.
Demikian ditegaskan Kepala Kankemenag, H Athoillah
dihadapanr 60 guru PAI ketika pemberkasan pencairan sertifikasi guru PAI pada awal Maret lalu di aula
Kankemenag.
Dikatakan, guru PAI harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam mengajar secara
berkelanjutan. Salah satunya adalah selalu mengasah
dan menambah pengetahuan untuk diajarkan kepada
peserta didik. “Peningkatan mutu tersebut seiring dengan
lima budaya kerja yang kini digencarkan oleh Kemenag,
yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab
dan keteladanan”, ungkapmna
Menurut Kakankemenag, kedisiplinan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari integritas. Sementara
seiring dengan tujuan sertifikasi, profesionalitas mutlak dijalankan dalam aktivitas mengajar. Guru harus

KEPALA kankemenag Kabupaten Rembang, H. Atho’illah ketika
memberikan arahan kepada puluhan guru PAI yang akan menerima
tunjangan profesi.
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memberikan pembelajaran dengan teori dan praktik
yang telah teruji.
Ditambahkan, seorang guru tidak boleh melempar
tanggung jawab mengajar kepada guru lainnya. Guru
harus menemunculkan semua kemampuan yang ada
dan bisa memberikan warna dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Dan yang lebih
penting lagi adalah suri tauladan. “Kunci mengajar PAI
adalah keteladanan. Guru harus memberikan contoh
sikap terlebih dahulu sebelum memberikan teori kepada
peserta didik,” sambungnya
Ditempat terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah bekerjasama dan Kantor Kemenag Kabupaten Rembang
menggelar kegiatan Pendiodikan Kemasyarakatan bagi
Pemuda Pondok Pesantren se- eks Karesidenan Pati yang
diikuti 100 santri dari 25 Pondok Pesantren, bertempat di
aula Ponpes Alhamdulillah, Kemadu, Kecamatan Sulang,
Kabupaten Rembang, yang dibuka Kepala Bina Mental
Setda Pemprov Jateng Rahardjanto Pudjiantoro.
Shofatus Shodiqoh

SURAKARTA

PENANDATANGAN Sertijab Kepala MAN 02 Surakarta diserahterimakan dari pejabat lama Drs. H. Agus Hadi Susanto, M.SI, yang memasuki masa pensiun, kepada pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Drs. H.
M. Haryadi Purwanto, M.Ag..

selama ini berjalan seperti pendirian Boarding School
dan Museum Pendidikan Islam Mamba’ul ‘Ulum masih
perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, sehingga
program tersebut dapat berkembang dan berkesinambungan. “Setelah purna tugas masih ada tanggungjawab
diantaranya mengelola Pondok Pesantren di Sambirejo
Sragen yang merupakan amanah dari orangtua, namun
masih bersedia membantu MAN 2 Surakarta bila dibutuhkan, terutama dalam mengasuh para santriwati di
Boarding School.” tambahnya.
Komite Madrasah MAN 2 Surakarta Drs. Slamet Budiyono,
M.Pd., menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala
MAN 2 yang purna tugas karena sudah banyak menginspirasi para guru melalui berbagai kegiatan yang mampu
membuat brand image madrasah semakin kuat, sehingga
para warga madrasah semakin bangga dengan madrasahnya. “Dan Kepada Plt Kepala MAN 2 Surakarta yang
baru, supaya bisa melanjutkan program program pejabat
baru, karena para guru dan karyawan menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dan bekerja sebaik-baiknya
untuk kemajuan madrasah, “ pintanya
Sementara itu Plt Kepala MAN 2 Surakarta Drs. HM.
Haryadi Purwanto, M.Ag., menegaskan kesediaannya
untuk meneruskan program-program yang telah dicanangkan oleh pendahulunya. Sebagai alumni PGA
yang masih bertalian kuat dengan Madrasah Mamba’ul
‘Ulum tentu memiliki keterkaitan secara emosional dan
punya tanggung jawab dalam mengembangkan MAN
2 Surakarta. “Semoga ada kolaborasi dan motivasi dari
segenap warga madrasah sehingga ke depan MAN 2
Surakarta menjadi semakin baik” ungkapnya.
Kepala Kankemenag Kota Surakarta Drs. H. Muslim
Umar, M.Ag., dalam sambutannya mengingatkan perlunya komitmen dari semua pihak untuk merapatkan
barisan dalam membangun MAN 2 Surakarta sebagai
madrasah tertua di Indonesia disertai dengan rasa bangga
kepada madrasah sehingga madrasah semakin diakui
keberadaannya oleh masyarakat luas, “Disamping itu
perlu upaya memanusiakan manusia sebagai dasar komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan,” harapnya
Rachmawati

BOYOLALI

Serah Terima Jabatan
Kepala MAN 2

Badko TPQ Adakan Musda

SERAH terima jabatan Kepala Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) 2 Surakarta, akhir Maret lalu telah diserah terimakan dari pejabat lama Drs. H. Agus Hadi Susanto,
M.SI, yang memasuki Masa Pensiun, kepada pejabat
Pelaksana Tugas (Plt) Drs. H. M. Haryadi Purwanto,
M.Ag.. Rangkaian acara di laksanakan pada 4 Maret
lalu di Aula MAN 2 Surakarta, yang dihadiri sekaligus
disaksikan Kepala Kankemenag Kota Surakarta, Drs. H.
Muslim Umar, M.Ag., dan segenap pejabat di lingkungan
kemenag dan instansi terkait.
Dalam sambutannya mantan Kepala MAN 2 Drs. H. Agus
Hadi Susanto, M.SI., mengatakan, program-program yang

DALAM rangka regenerasi dan penyegaran pengurus,
Badko TPQ mengadakan Musda TPQ Tahun 2015 bertempat di Pendopo Kantor Bupati Boyolali, awal Maret
lalu.
Menurut Kakankemenag Boyolali Drs H Saerozi,MSI,
dengan Musda ini dapat memilih kembali Pengurus
baru yang dapat membawa kemajuan di tahun-tahun
yang akan datang.
Selanjutnya Kakankemenag menjelaskan, jumlah TPQ
yang besar perlu membutuhkan tenaga pendidik/ustadz
yang banyak juga,dan diharapkan untuk senantiasa menambah pengetahuan dibidang pengajaran Al-Qur`an
Edisi 3/Tahun I/ Maret 2015
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KEPALA kankemenag Kabupaten Boyolali memberikan sambutan di
hadapan peserta Musda II Bakdo TPQ di Pendopo Kantor Bupati.

itu sendiri,tetap sabar dan istiqomah,walaupun tanpa
gaji yang tetap.
Menurut Kakankemenag, maksud dan Tujuan diadakan
Musda ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program
kerja yang telah dilaksanakan,merancang pelaksanaan
program selanjutnya. Disamping itu,dengan Musda ini
bisa sebagai sarana silaturrahmi antar pengurus Badko
TPQ/Fokus tingkat Kecamatan se Kab.Boyolali dan untuk
memilih Pengurus Badko TPQ Periode 2015-2020.
Humas Kemenag

KLATEN

KPRI Koppenda Gelar RAT
DITENGAH marak menjamurnya perbankan dan perkoperasian ditunjang adanya persaingan indek suku bunga,
KPRI Koppenda Kemenag Klaten masih eksis untuk bisa
memenuhi harapan anggota. Namun tidak dipungkiri
pula bahwa masih banyak kekurangan, tetapi kekurangan
tersebut dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga
apa yang menjadi harapan bersama dapat terpenuhi
dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.
KPRI Koppenda Kemenag Klaten, pada 7 Maret lalu
mengadakan Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku
2014 yang digelar di Aula Al Ikhlas Kemenag Klaten.\ di
gelarnya RAT merupakan kewajiban pengurus untuk
melaporkan pelaksanaan program kerja, sekaligus mempertanggung jawabkan kepada anggotanya.
Menurut penjelasan saran Bambang Sukanto,SE
dari Disperindagkop dan UMKM Klaten. peningkatan
SHU, peningkatan optimalisasi pengurus, penguatan
manajemena dan operasional, juga kualitas SDM harus
ditingkatkan, karena asetnya semakin besar, dengan permodalan 4.063 milyar, peningkatan kualitas pengawasan,
menekan angka kemacetan piutang.
Sementara itu Kakankemenag Kabupaten Klaten
Drs. H. Mustari, M.Pd.I selaku pembina koperasi, dalam sambutannya mengatakan, koperasi yang sehat
dan baik uangnya milik dari anggota koperasi sendiri,
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pengurus sudah bekerja dengan baik, tapi ada beberapa
catatan yang perlu disampaikan untuk perbaikan yang
telah dirangkum dalam beberapa Pra RAT sebelum nya,
Alhamdulilah anggota koperasi sebanyak 638 dan perlu
ditingkatkan lagi, mengingat banyak pegawai yang belum
masuk keanggotaan koperasi.
Dalam acara tersebut juga diadakan pemilihan pengurus dan pengawas yang baru, dan telah menghasilkan
pengurus KPRI Koppenda Kemenag Klaten untuk periode 2015-2017 dan sekaligus dilantik oleh Bambang
Sukamto, SE dari Disperindagkop dan UMKM. Adapun
yang terpilih sebagai pengurus terdiri, Ketua : H Suwardi,
Wakil Ketua : Partana, Sekretaris : H. Sofyan Thohari,
S.Ag, M.Pd.I, Wakil Sekretaris : Isna Rokhmawati, S.Pd,
M.Pd.I, Bendahara : H.M Trihadi, Wakil Bendahara :
Ninik Isnugrahani, SE, Anggota : Uswatun Khasanah, SE.
Untuk Pengawas, sebagai Ketua : H. Zaini Haryono, S.Ag,
Sekretaris : H. Rusdi Santoso, S.Ag, M.Ag, dan Anggota :
Hj. Sri Kadarningsih, S.Pd, M.Pd.I.
Humas Kemenag

SRAGEN

KBIH Dilarang Pasang
Spanduk di Tanah Suci
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, 4 Maret
lalu telah melaksanakan Pembinaan Kelompok Bimbingan
Ibadah Haji, bertempat di Aula 1 Kankemenag Sragen,
yang dibuka sekaligus memberikan pembinaan oleh
Kepala Kankemenag Kabupaten Sragen Drs H Achmad
Nasirin,MAg dan diikuti 25 Peserta, terdiri dari : KBIH An
Nur, KBIH Muhammadiyah, KBIH Walisongo, KBIH Yasin
dan KBIH Al Khidmah masing-masing KBIH 5 Orang.
Sementara itu Kasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kanwil
Kemenag Jateng, Drs. H. Maksum saat memberikan
pembinaan mengharapkan KBIH harus menyampaikan
/ mengajarkan seluruh kepada Jamaah tentang kewajiban-kewajiban Ibadah Haji yang harus dilaksanakan
yang harus dipahami oleh Setiap Jamaah karena hal ini

SEBANYAK 25 Peserta KBIH sedang menerima pembinaan dari
Kakankemenag Kab Sragen dan Kasi Penyelenggaran Ibadah Haji
Kanwil Kemenag Jateng.
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sangat penting, KBIH sebagai mitra pemerintah untuk
memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan,
selain itu
KBIH harus mempunyai : Sekretariat, Data Jamaah,
membuat rencana/Jadwal Bimbingan, Merencanakan
Bimbingan sebanyak minimal 15 kali nanti di Tingkat
Kecamatan 7 kali di Tingkat Kabupaten 3 kali jadi kalau
dijumlah, jumlahnya 25 kali pertemuan. Kemudian
dimohon masing-masing KBIH maximal Bimbingan
3,5 Juta, dan tidak memasang Spanduk di Arab Saudi
tentang KBIHnya, serta diupayakan SK KBIH Bulan Mei
2015 masa berlakunya habis, akan diperpanjang lagi
Tri Wulandari

WONOGIRI

UPZ Kankemenag Bantu
Alat Produksi Tahu
UNIT Pengumpul Zakat (UPZ) Kankemenag Wonogiri
dengan menggandeng lembaga Posyantek (Pos Pelayanan
Tehnologi Tepat Guna) di bawah binaan Badan Pemberdayaan
Masyarakat (Bapermas) Pemerintah Kabupaten Wonogiri
berhasil membuat Alat Pengolah Kedelai secara holistik
tanpa membuang sisa produksi, alat tersebut bisa mengolah kedelai menjadi tahu, susu kedelai, tepung dan
makanan olahan lainnnya.
Hal tersebut dikatakan Ka.Gara Syari’ah Kankemenag
Wonogiri Fauzi Rohman Jauhari, S. Ag 3 Maret lalu di
ruang kerjanya.
Menurut Fauzi Rachman Jauhari, ide kreatif tersebut
di laksanakan untuk membantu kelompok binaan, ada
pepatah mengatakan populis“berilah kailnya jangan
beri ikannya” artinya lebih baik kita memberikan sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi, kreatifitas dan
mempunyai manfaat yang jauh lebih berguna daripada
kita memberikan sesuatu yang sifatnya sementara dan
cepat habis, inilah yang di lakukan UPZ Kankemenag
Wonogiri dalam rangka pemberdayaan majelis taklim
di Wonogiri dengan cara memberi alat kerja.
Mengingat majelis taklim adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan Islam yang hidup subur di
tengah-tengah masyarakat. Hampir di setiap komunitas
Muslim terdapat majelis taklim. Dan selama ini majelis
taklim telah banyak berperan dalam pengembangan
masyarakat. Sehingga dapat membentuk keimanan,
pengetahuan, dan keterampilan jamaah sebagai pendidik
di lingkungan keluarga-keluarga Muslim.
“Untuk Tahap awal UPZ Kankemenag Wonogiri akan
memberikan Alat Produksi Tahu kepada kelompok Majelis
Taklim Al Amin Desa Sidorejo Kec. Tirtomoyo, kalau
program ini sukses maka akan di lanjutkan ke majelis
taklim lainnya, selain itu dengan menggunakan TTP tidak
membeli ke pabrik di kandung maksud untuk mendapatkan alat yang murah dan kwalitas sama yang dari pabrik
selain itu juga ada pendampingan dari tim posyantek itu

sendiri” ungkapnya di sela menerima pengiriman alat
dari posyantek.
Sementara itu, Ketua UPZ Kankemang Wonogiri
Drs. H. Ali Yatiman menjelaskan, paradigma sekarang
seharusnya menjadikan majelis taklim sebagai pusat
pengembangan keterampilan atau skilljamaah. Setiap
muslim idealnya bisa berperan ganda dalam kehidupannya, yaitu sebagai ‘abid(penyembah Allah) dan sekaligus
sebagai khalifah fil ardh (orang yang memakmurkan
bumi). Sebagai penyembah Allah SWT, seorang muslim mesti ikhlas menjadikan hidupnya sebagai media
pengabdian diri kepada-Nya.
“Tugas besar Kementerian Agama saat ini adalah meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan potensi ekonomi dan sosial”.
Mursyid – Heri

WONOSOBO

Regenerasi Pengurus
DWP Kemenag
DHARMA Wanita Persatuan Kementerian Agama
Kabupaten Wonosobo, pada 13 Maret lalu melaksanakan Musyawarah Tingkat Kabupaten di Aula Kantor
Kementerian Agama Wonosobo, yang dihadiri Pembina
DWP Drs. H. Muhtadin,MSI, Penasihat DWP Hj. Hayati
Mukaromah Muhtadin, serta dihadiri 15 kecamatan
utusan perwakilan, empat Madrasah Negeri, dan unsur
DWP Kantor Kemenag.
Dalam acara tersebut membahas mengenai Laporan
pertanggungjawaban pengurus Periode 2009 sd 2014,
selanjutnya dilangsungkan acara pemilihan Ketua DWP
Kementerian Agama Kab. Wonosobo, dalam pemilihan
yang dilangsungkan menggunakan metode pemilihan
langsung setelah mendapat tiga Bakal Calon maka terpilihlah sebagai Ketua DWP periode 2015 sd 2019 Ibu Hj.
Hayati Mukaromah Muhtadin dengan perolehan suara
sebanyak 78% dari total suara.
Dalam sambutannya usai terpilih sebagai Ketua
DWP Hj Hayati Mukaromah Muhtadin mengatakan DWP
merupakan tanggung jawab Istri PNS dan Karyawati
Kementerian Agama Wonosobo. “ Insya Allah DWP
kedepan dapat semakin maju dengan hal yang humanis,
dan dapat menjadi insan dan pendamping yang jujur
serta amanah.
Pasa Adi

PEMALANG

Zakat UPZ Wujud
Kepedulian ASN Kemenag
SEJAK tahun 2015, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang secara berkesinambungan
Edisi 3/Tahun I/ Maret 2015
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Profesionalisasi Pengelola Wakaf

KEPALA Kankemenag Kabupaten Pemalang, Taufik Rahman mentasarufan zakat UPZ kepada masyarakat yang berhak menerima.

mentasarufkan zakat UPZ sebanyak 4 (empat) kali
dalam satu bulan. Hal ini bertujuan agar zakat yang
telah dikeluarkan oleh ASN di lingkungan Kankemenag
Kabupaten Pemalang bisa segera dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat yang berhak.Pentasarufan zakat UPZ
dilaksanakan bersamaan dengan acara silaturahmi
dan sholat Jum’at atau sholat Isya bersama di masjidmasjid yang telah ditentukan.
Dalam beberapa kesempatan, Kepala Kankemenag
Kabupaten Pemalang, H. Taufik Rahman, SH., MHum.
Mengatakan, pentasarufan zakat UPZ merupakan wujud
kepedulian ASN Kankemenag Kabupaten Pemalang,
sedikit berbagi untuk membantu dalam rangka memotivasi, mendorong bersama-sama membangun
masyarakat, untuk kepentingan masyarakat Kabupaten
Pemalang.
“Zakat yang kami berikan jumlahnya memang tidak
banyak tapi semoga bisa membantu, mendorong, dan
memotivasi mustahik untuk menjadi lebih baik. Dan
adanya zakat UPZ ini juga bermanfaat bagi kami pegawai
Kankemenag Pemalang, Insya Allah gaji yang kami terima
setiap bulan sudah bersih” ujar Taufik.
Selama bulan Februari tahun 2015, UPZ Kankemenag
Pemalang telah mengadakan pentasarufan zakat UPZ di
Masjid Al Muttaqin Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan
(6/2) dengan jumlah zakat yang ditasarufkan sebesar Rp.
12.300.000,-.Di Masjid Nurul Huda Desa Sumurkidang
Kecamatan Bantarbolang (13/2) setelah pelaksanaan
sholat Jum’at dengan jumlah zakat yang ditasarufkan
sebesar Rp. 11.750.000,-.
Kemudian setelah acara silaturahmi dan sholat Isya di
Masjid Al Istiqomah Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan
Pemalang (17/2) dengan jumlah zakat yang ditasarufkan
sebesar Rp. 12.400.000,-.Dan pentasarufan terakhir di bulan
Februari dilaksanakandi Masjid Baitussalam Desa Pamutih
Kecamatan Ulujami (27/2) setelah sholat Jum’at dengan
jumlah zakat yang ditasarufkan sebesar Rp. 12.550.000,-.
Fajar
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KANTOR Kemenag Kabupaten Brebes melalui
Penyelenggara Syariah menyelenggarakan kegiatan
Pembinaan Nadhir Wakaf, yang 70 peserta dan dibuka
Kakankemenag Drs H Imam Hidayat,MPd 25 Pebruari
2015 lalu, di Aula Islamic Center Brebes .
Kepala Kankemenag Brebes Drs.H.Imam Hidayat,MPd
dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan ini tidak lain
untuk memberikan pemahaman tentang Undang-UndangNo
41 tahun 20104 tentang perwakafan di Indonesia, pemahaman tentang Wakaf dalam perspektif Hukum Syari’ah
dan Hukum Positif, meningkatkan koordinasi antara
instansi terkait dengan nadzir, meningkatkan daya guna
wakaf secara professional dan amanah sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi umat; pemahaman tentang
pola pemberdayaan wakaf; meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang perlunya sertifikasi tanah wakaf; pemahaman tentang administrasi penerbitan sertifikat tanah
wakaf dan administrasi pengelola wakaf sebagai pranata
keagamaan. “Kami juga berharap dengan pembinaan
ini, timbul kesadaran masyarakat tentang perwakafan
sehingga bisa bermanfaat bagi ummat,”
K.H.Subhan Ma’mun Pengasuh Ponpes Assalafiyah
Luwungragi Kab Brebes selaku nara sumber pada kegiatan
tersebut menyampaikan bahwa wakaf merupakan salah
satu potensi bagi umat Islam yang belum sepenuhnya
dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan bangsa dan Negara pada umumnya dan kepentingan
umat Islam pada khususnya. Wakaf juga merupakan salah
satu bentuk ibadah yang telah dilaksanakan oleh umat
Islam Indonesia, oleh karena itu pengelolaannya harus
dilaksanakan secara professional dan optimal.
Sementara itu Kabid Penais zawa Kanwil kemenag Prov
Jateng Drs.H.Ahyani,MSi mengajak para peserta pembinaan untuk melihat model perwakafan di Indonesia,
wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam
sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Badan Wakaf
merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial
untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang
kurang mampu, pada umumnya pemanfaatannya masih
bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara
produktif professional sehingga belum terasa manfaatnya
bagi kesejahteraan social ekonomi masyarakat.
Dikatakan, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana
distribusi pendapatan dan pemerataan rizki belum dikelola
dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional, padahal jika potensi ini dikelola dengan
baik, akan membawa dampak besar dalam kesejahteraan
umat. Beban persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi
bangsa kita sekarang ini dan dimasa mendatang akan
terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui
sistem pengelolaan dan pendayagunaan Wakaf dalam
ruang lingkup regional dan nasional.
Menurut Ahyani, pada prinsipnya yang perlu segera di
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wujudkan adalah pemfungsian Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal. Artinya BWI, yang keberadaannya
telah diakui oleh undang-undang ini, kiranya perlu segera
direalisasikan dengan program-program nyata yang strategis.
Termasuk yang harus segera dilakukan adalah sosialisasi keberadaan BWI dan peran serta fungsinya, termasuk programprogram strategisnya kepada seluruh masyarakat.
Oim

TEGAL

DPR Apresiasi Pelayanan
Haji Satu Atap
PELAYANAN haji satu atap yang diterapkan di Kankemenag
Kota Tegal rupanya cukup menarik perhatian anggota
Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri, MM. Dirinya cukup
antusias dengan adanya pelayanan haji dalam satu atap
Kankemenag Kota Tegal. Untuk itu pelayanan haji satu
atap ini akan ia bawa ke DPR dan diusulkan ke Kemenag
pusat agar bisa diterapkan secara nasional.
Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Kankemenag
Kota Tegal untuk meninjau pelayanan haji, 4 Maret lalu.
Dalam kunjungannya ke Kankemenag merupakan bagian
dari kegiatannya selama masa reses. Fikri yang terpilih
sebagai wakil rakyat dari Dapil Jateng IX, juga menyaksikan
langsung pelayanan haji Kankemenag Kota Tegal yang
telah menerapkan pelayanan haji dalam satu atap.
Tiba di Kankemenag Abdul Fikri beserta rombongan,
yang didampingi Kakankemenag H. Nuril Anwar, SH,
MH langsung menuju ruang PHU untuk melihat secara
langsung pelayanan haji. Dalam kesempatan tersebut
Kakankemenag memberikan penjelasan terkait dengan pelayanan haji satu atap yang telah diterapkan di
Kankemenag Kota Tegal.
Untuk diketahui bahwa pelayanan haji di Kankemenag
Kota Tegal sejak setahun lalu telah menerapkan pelayanan
dalam satu atap. Dalam hal ini Kankemenag bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal dan Bank BRI dengan membuka unit pelayanan di Kankemenag. Dengan
adanya pelayanan haji satu atap, pendaftar haji dapat
mengurus pendaftaran haji dalam satu tempat. Karena
pelayanan kesehatan dan pembayaran administrasi
pendaftaran dilakukan di Kankemenag. Sehingga memudahkan pendaftar haji dan pelayanan haji dapat lebih
cepat bahkan bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit.
Kholil

BANJARNEGARA

Segala Pelayanan di KUA Gratis
KANTOR Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama di tingkat kecamatan, sebagian
tugas pokok fungsinya adalah melayani masyarakat dalam
hal pencatatan nikah dan rujuk. Namun antara aturan
dan pelaksanaan berbeda misalnya masalah biaya nikah.
Untuk biaya nikah di kantor adalah Rp. 0,- (nol rupiah)/
gratis dan di luar kantor Rp. 600.000,- (di setor lewat bank

ke kas negara).
Hal tersebut ditegaskan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam
(Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Banjarnegara, H. Zulkifli, S.Ag, dalam menanggapi aduan
dari masyarakat tentang pelayanan di KUA kecamatan.
Masalah di tambah dengan adanya oknum yang mengatasnamakan Kementerian Agama dengan beberapa biaya
yang di bebankan kepada calon pengantin (catin), padahal
segala pelayanan baik rekomendasi, legalisir, duplikat dan
pelayanan lainnya tidak dipungut biaya alias gratis.
Selanjutnya Zulkifli menambahkan, sesuai aturan untuk
pengangkatan P3N juga beberapa syarat seperti harus
domisili di desa di maksud, mempunyai kemampuan dan
kompetensi di bidang hukum dan administrasi pernikahan. Untuk pengangkatan bisa di angkat melalui Surat
Tugas dari Kepala KUA kecamatan bersangkutan.
Nangim

SALATIGA

Kementerian Agama Terapkan
Zona Bebas Korupsi
KANTOR Kementerian Agama Kota Salatiga berkomitmen menciptakan aparatur yang bersih terbebas dari
korupsi dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan pembentukan
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas saat upacara
tanggal 17 Maret 2015 di Halaman Kantor Kementerian
Agama Kota Salatiga.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga H.
Wuryadi, M.PdI mengatakan tim kerja tersebut dibentuk
agar aparatur menciptakan wilayah bebas korupsi dan
birokrasi yang bersih serta memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat.
Dibentuknya Tim Zona Integritas , agar bisa memberikan keteladanan dan pelayanan kepada masyarakat yang
terbaik. Tentunya harus bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( KKN ), kata Wuryadi.
Dia berharap, semua aparatur Kemenag dapat melaksanakan dengan baik program tersebut, karena berlangsung
secara Nasional di semua Kantor. Diakuinya penerapan
Zona Integritas bebas korupsi dan pelayanan terbaik,
tidak mudah.
Namun dengan komitmen yang tinggi, maka pasti akan
terwujud. Wuryadi mengajak semua pegawai Kemenag
bersama- sama belajar dan merapkan budaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua stakeholder,
dengan tidak ada embel - embel KKN.
Adapun tugas tim Kerja Pembangunan Zona Integritas diantaranya menyusun dan merencanakan perubahan sistematis
dan konsisten terkait dengan pola pikir dan budaya kerja
menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih
serta melayani. Melakukan penguatan pengawasan dengan
menerapkan system pengawasan internal pemerintah (SPIP).
Lalu membuka layanan pengaduan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan public serta lainnya.
Khusnul Khotimah
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Desain Pendidikan Moral

Anak dalam Keluarga
Oleh H. Mursidi

Hampir setiap hari
berbagai media massa baik
cetak maupun elektronik
menyuguhkan pemberitaan
tentang pelanggaranpelanggaran seperti
tawuran pelajar, perbuatan
asusila pencurian dan
lain sebagainya yang di
lakukan oleh para pelajar
atau remaja bahkan sudah
merambah sampai daerah
pedesaan.
KITA merasa miris dan khawatir terhadap kemerosotan moral ini, bahkan
lebih ekstrim lagi kita saling menyalahkan antara instansi satu kepada
instansi lainnya. Hal ini apa bila di
runut benang merahnya bermuara
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pada faktor pendidikan. Keberhasilan
pendidikan harus di topang komponen
pendidikan baik keluarga, sekolah dan
masyarakat harus saling bekerjasama
untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.
Di antara tiga lingkungan tersebut
yang mempunyai fondasi terpenting
adalah keluarga, mengingat keluarga
merupakan arsitektur bagi pembentukan pribadi anak sebab waktu anak
lebih banyak berkumpul dengan keluarganya. Pola tingkah laku, pikiran,
sugesti orang tua dapat mencetak
pola yang hampir sama pada anggota
keluarga lainnya, sehingga kebiasaan
sehari-hari baik sikap hidup, cara
berpikir keluarga itu sangat besar
pengaruhnya dalam proses membentuk tingkah laku dan sikap anggota
keluarga teutama anak-anak.
Seorang anak merupakan peniru
ulung melalui penglihatan, pendengaran dan tingkah laku lainnya dari
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orang yang ada di sekitarnya. Apabila
lingkungan bagus dan kondusif maka
anak akan tumbuh sesuai dengan
harapan orang tuanya yaitu mempunyai moral yang baik. Sebaliknya jika
lingkungan jauh dari nuansa ajaran
agama Islam dan tidak menghargai
aturan masyarakat maka karakter dan
akhlaq anak juga seperti itu.
Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang diproses oleh seseorang
di dalam lingkungan rumah tangga
atau keluarga. Sistem pendidikan
ini merupakan unsur utama dalam
pendidikan seumur hidup, terutama
karena sifatnya yang tidak memerlukan
formalitas waktu, cara, usia, fasilitas, dan sebagainya. Pada dasarnya,
masing-masing orang tua adalah orang
yang paling bertanggung jawab atas
pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka
tidak hanya berkewajiban mendidik
atau menyekolahkan anaknya ke
sebuah lembaga pendidikan. Akan
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tetapi mereka juga diamanati Allah
SWT untuk menjadikan anak-anaknya
bertaqwa serta taat beribadah sesuai
dengan ketentuan yang telah diatur
dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Dalam pendidikan informal seperti
keluarga dan lingkungan, pendidik
atau orangtua/tokoh masyarakat (1)
harus menunjukkan nilai-nilai moralitas bagi anak-anaknya, (2) harus
memiliki kedekatan emosional kepada
anak dengan menunjukkan rasa kasih
sayang, (3) harus memberikan lingkungan atau suasana yang kondusif
bagi pengembangan karakter anak,
dan (4) perlu mengajak anak-anaknya
untuk senantiasa mendekatkan diri
kepada Allah SWT, misalnya dengan
beribadah secara rutin.
Yang menjadi permasalahan saat ini
adalah bagaimana keluarga berperan
dalam memberikan pendidikan budi
pekerti pada anak dididk. Hal ini tentu
tidak mudah mengingat kondisi keluarga di negara kita sangat bervariasi.
Secara umum kondisi keluarga di
Indonesia dapat dikelompokkan ke
dalam 3 variasi. Pertama, keluargaharmonis. Yang dimaksud keluarga
harmonis disini adalah keluarga
yang tidak memiliki masalah yang
begituberarti baik dari segi masalah
hubungan antar pribadi maupun
masalah finansial. Kedua, keluarga
bermasalah. Yang dimaksud keluarga
bermasalah disini adalah keluarga
yang memiliki masalah baik masalah
hubungan antar pribadi atau masalah
finansial. Ketiga, keluarga gagal. Yang
dimaksud keluarga gagal disini adalah
keluarga yang mengalami kegagalan
dalam membangun keluarga sehingga
keluarga menjadi terpecah belah.
Karena kompleknya permasalahan
keluarga di negara kita, pendidikan
yang diberikan pun tidak dapat disamaratakan. Peran masing-masing
keluarga dalam pendidikan budi
pekerti pun tidak dapat disamakan
satu keluarga dengan keluarga lain.
Namun demikian, ada beberapa prinsip
yang rasanya harus ada jika keluarga
ingin berperan dalam pendidikan budi
pekerti.Pertama,komitmen keluarga
untuk memperhatikan anak-anaknya.
Kedua, keteladanan. Ketiga, komunikasi aktif. (Wallahubishowab)

Kiat Mendidik Anak
yang Baik dan Cerdas
ANAK merupakan aset di masa depan. Anaklah yang akan meneruskan keturunan dari keluarga Anda. Jika Anda tidak memperhatikan cara
mendidik anak Anda, suatu saat anak Anda bukannya menjadi aset yang
mengharumkan nama orang tuanya malah menjadi aib bagi keluarga.
Berikut beberapa kiat dalam mendidik anak :
1. Berikan Teladan
Anak-anak adalah pembelajar yang baik karena pada saat itu mereka
sangat penuh dengan rasa ingin tahu. Mereka terlahir kedunia ini ibarat
kertas yang putih dan bersih, tinggal orang tua dan lingkungannya yang
akan menentukan apakah kelak dia akan mengisi kertas yang putih itu
dengan gambar yang baik
atau
justru sebaliknya.
Anak-anak
belajar dengan
cara melihat
dan mendengar.
Maka sebagai
orang tua harus
bisa meneladankan perilaku
dan perkataan
yang baik dan
benar
di
hadapan anak.
2. Berikan
Pengertian
Cara mendidik anak berikutnya yaitu
mulai dari kecil
orang tua harus memberikan
pengertianpengertian yang
baik tentang
kehidupan.
Pengertian ini
bisa dikatakan
adalah teoriteori kehidupan
yang baik yang
akan berguna
untuk kesuksesan anak di
masa depan. Contoh pengertian tentang kejujuran, tentang kedisiplinan,
tentang integritas, tentang menolong sesama, peduli lingkungan, bekerja
keras dan lain-lain. Dengan pengertian-pengertian hidup yang baik maka
anak Anda akan lebih cepat dewasa. Dewasa yaitu bisa menentukan
mana yang baik dan mana yang tidak. Untuk memberikan pengertian ini
berarti orang tua harus menambah ilmu-ilmu tentang pengertian hidup
yang baik, itu tandanya sebagai orang tua pun tidak ada kata untuk berhenti belajar.
3. Berikan Penderitaan Artificial
Fakta membuktikan bahwa banyak sekali orang yang sekarang sukses
dahulunya adalah seorang anak yang lahir dari keluarga tidak mampu
atau keluarga biasa-biasa saja. Hal ini ternyata anak-anak yang lahir dari
keluarga tidak mampu mereka dipaksa untuk bekerja keras dan merasakan penderitaan dibandingkan dengan anak orang kaya. Penderitaan
yang dialami waktu kecil itu akan membangkitkan mental anak-anak yang
berguna untuk masa depan mereka.Penderitaan artificial bukan berarti
anak disiksa untuk menderita, tapi anak dikondisikan serba terbatas dan
ada syarat untuk menginginkan sesuatu.
4. Dorong anak untuk berani mencoba sesuatu
Seorang anak adalah pembelajar yang hebat, dan mereka dilahirkan
dengan tidak ada rasa takut. Rasa takut itu mulai muncul ketika lingkungan mulai memasukkan virus-virus ketakutan dengan kata-kata, “Jangan,
Tidak boleh, Awas”. Sebagai orang tua harus memperhatikan keberanian
anak, jika anak Anda mulai menjadi orang yang tidak berani, pemalu, tidak
percaya diri, maka Anda harus mendorong dan memotivasi mereka untuk
berani dan percaya diri. (sumber: www.mitrainvestor.com)
djati

(Penulis adalah Pranata Humas
Kankemenag Wonogiri)
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Madrasah Aliyah Siap

Sambut UN 2015
Oleh : Ahmad Riyatno

Walaupun agak terlambat,
POS UN (Prosedur
Operasional Standar
Ujian Nasional) sudah
turun dalam prosedur
UN 2014/2015, terbit
dalam peraturan BSNP
No. 0031/P/BSNP/
III/2015 ditetapkan
tanggal 13 maret 2015
oleh ketua BNSP Zainal A.
Hasibuan. Keterlambatan
terbitnya POS UN bisa
dimaklumi karena proses
perubahan Permendikbud
yang menjadi landasan
penyelenggraan UN.
MENTERI Pendidikan dan
Kebudayaan Anies Baswedan optimis
dan menyatakan percetakan naskah
soal UN untuk jenjang SMA sudah
mencapai 84,22 persen, sedangkan
naskah soal SMK telah mencapai 75.84
persen. Dan tahun ini percetakan
naskah soal UN berjumlah 35 juta
eksemplar dan akan didistribusikan
kepada 50.515 untuk SMP, 18.552 untuk
SMA/SMK. Sedangkan untuk peserta
UN sejumlah 7,3 juta dan akan diujikan pada tanggal 13-14 april untuk
tingkat SMK/MA/SMA LB, program
paket C. Sedangkan UN untuk SMP/
MTS/SMP LB, paket B dilaksanakan
pada tanggal 4-7 mei 2015.
Tanggal 13 april adalah moment penting bagi peserta didik Madrasah Aliyah
melaksanakan proses ujian akhir pendidikan setelah sebelumnya mengikuti
Ujian Akhir Madrasah Bersetandar
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GUNA persiapan dalam menghadapi ujian nasional, tampak para siswi di sebuah madrasah
sedang mempelajari materi soal-soal ujian yang pernah diujikan.

Nasional (UAMBAN), Ujian Madrasah
(UM) dan Ujian Praktek (UP). Ditahun
2015 juga diujikan UN online pada
7-20 april 2015 , Mendikbuddalam
rilis dibeberapa media juga menyatakan persiapan ujian nasional berbasis komputer atau disebut dengan
Computer Based Testing (CBT) dengan
menggunakan model semi online
dengan kapasitas terminal dilayani
oleh server lokal yang disingkronisasi
dengan server pusat, persiapannya
sudah mendekati matangdan siap
diujikan pada peserta didik.
Model pelaksanaan UN tahun 2015
berbeda dengan tahun sebelumnya,
tentu sebagai guru perlu mengubah
pola pikir peserta didik. Kalau sebelum 2015 UN, peserta didik harus
lulus, karena yang berhak meluluskan
adalah pemerintah, maka di tahun
2015 yang berhak meluluskan adalah
satuan pendidikan yaitu Madrasah
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maka peserta didik tidak hanya lulus, akan tetapi harus mendapatkan
nilai yang baik karena nilai yang baik
sebagai salah satu syarat diterimanya
di Perguruan Tinggi Negeri.
Jujur dalam Pelaksanaan UN
Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik
secara nasional pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah. UN diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No.20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas). UN digelar
untuk menilai pencapaian kompetensi
peserta didik secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hasil UN tersebut di gunakan sebagai :
(1). Pemetaan mutu program dan/atau
satuan pendidikan, (2) Dasar seleksi
masuk jenjang pendidikan selanjutnya,
(3) Penentuan kelulusan perserta didik
dari tiap satuan pendidikan (4) Dasar
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pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.
Karena UN diujikan dan akan menentukan masa depan peserta didik diseluruh
Indonesia diperlukan kejujuran dalam
pelaksanaannya. Di UN tahun 2015
berbeda dalam meluluskan peserta didik.
Ditahun sebelumnya struktur dominan
(Negara/Pemerintah) ikut bermain dengan
membangun dalam bentuk peraturan yang
melibatkan secara teknis dalam penilaian
dengan bentuk produksi Ujian Nasioanal.
Pendidikan sebagai hak asasi manusia
yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945
memang menjadi tanggungjawab dan
tugas struktur dominan dalam pembangunannya. Pemerintah berkewajiban
meningkatkan mutu pendidikan yang
indikator utamanya adalah pencapaian
prestasi siswa. Mutu pendidikan pada
satuan pendidikan dan mutu pendidikan
pada level nasional bisa dilihat dari
pencapian prestasi UN-nya.
Sebenarnya UU Nomor 2 tahun 2003,
Prosedur Operasi Standar/ POS UN
sudah cukup baik, namun implementasinya kebawah terjadi pembiasan, sehingga ada suatu yang tidak benar dalam
pelaksanaan UN disekolah diseluruh
Indonesia. Dimedia cetak dan elekronik
sering diungkap kecurangan-kecurangan
dalam pelaksanaan UN dan tidak pernah terselesaikan, semakin mengurangi
mutu pelaksanaan UN. Ditahun sebelum
ajaran 2014/2015, UN ibarat gunung es
yang tampak, namun yang tidak terkuak
dalam kecurangan masih banyak, dan
semua itu menjadi pro dan kontra yang
tidak pernah terselesaikan.
Di setiap UN dalam Lembar Jawaban
Kerja UN, peserta didik diwajibkan
menulis komitmen agar mengerjakan
UN dengan jujur setiap mata pelajaran yang diujikan. Kejujuran sekaligus
prestasi sesuai semboyan Kemendiknas
dalam pelaksanaan UN yaitu “ Prestasai
Yes Jujur Harus. Bisakah dibuktikan
di UN tahun ajaran 2014/2015 yang
kelulusannya diserahkan pada satuan
pendidikan masing dilakukan dengan
kejujuran ? Beranikah satuan pendidikan
tidak meluluskan peserta didik yang
memang tidak memenuhi syarat tidak
lulus? Karena konsekwensinya tentu
sekolah harus berhadapan langsung
dengan masyarakat dan menanyakan

mengapa anaknya tidak lulus UN ?
Setiap satuan pendidikan harus menyiapakan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat
dalam seluruh proses pembelajaran baik
dalam aspek kognitif, psikomotor, afektif,
serta track dan recordnya selama sekolah
lewat data di Bimbingan Konseling

. Semoga UN online dan UN berbasis kertas tahun ini bisa meningkatkan
mutu pendidikan di Indonesia dengan
mengedepankan kejujuran, termasuk
didalamnya Madrasah Aliyah di seluruh
Indonesia. Semoga.
Penulis adalah Guru Madrasah Aliyah
Negeri 2 Semarang

Tips Menghadapi
UJIAN NASIONAL
SEMUA siswa pasti memiliki rasa takut
dan gelisah ketika akan berhadapan
dengan momok yang namanya Ujian
Nasional (UN/UNAS). Karena ujian inilah yang menentukan hasil belajar kita
selama bertahun-tahun yang hasilnya
notabene dapat digunakan senjata untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi.
Selama 6 tahun (SD), 3 Tahun (SMP
dan SMA) kita belajar, menuntut ilmu,
namun segiat-giatnya kita belajar selama
bertahun-tahun itu, kayaknya nasib
kelulusan dan kepandaian kita bisa ditentukan dengan beberapa hari
saja melalui ujian nasional. Memang rasanya tidak adil. Namun, itulah
tantangan yang harus dilewati.
Dengan kondisi seperti ini, dalam diri kita pastilah ada semacam kekhawatiran dalam menghadapi ujian nasional yang justru hal tersebut akan
merusak mental dan otak kita (karena semuanya itu tergantung pada
pikiran kita). Ingat bahwa pikiran adalah kunci dari segala sesuatu yang
akan kita lakukan.
Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam
menghadapi Ujian Nasional, mari kita lihat kiat-kiat apa saja dalam menghadapi UN supaya sukses:
-Jagalah kesehatan lahir dan batin. Badan harus tetap sehat, tidak ada
tekanan apapun, emosi harus stabil agar pikiran tidak terbagi, namun
tetap konsentrasi dan fokus pada ujian.
-Persiapkan perlengkapan ujian, seperti pensil 2B, penghapus, kartu
peserta, harus selalu dibawa jangan sampai terlupa.
-Persiapkan materi ujian jauh hari, perbanyak latihan soal dan usahakan
dapat menjawab/mengerjakan soal-soal UN 3 tahun yang lalu (karena
biasanya soal UN tidak akan jauh dari tahun-tahun yang lalu).
Pada Saat Pelaksanaan Ujian Nasional:
-Berdoa sebelum mengerjakan soal.
-Isi data atau identitas dengan benar.
-Konsentrasi dan fokus pada soal ujian.
-Kerjakan soal dengan tenang dan jawab soal yang mudah terlebih dahulu. (Jangan sekali-kali melihat keseluruhan soal, apalagi memikirkan
soal yang sulit. Bisa-bisa soal yang mudah tidak terselesaikan karena
waktu habis untuk menyelesaikan soal yang sulit).
-Pastikan tidak melanggar tata tertib ujian.
-Berusaha dan berdoa agar lulus ujian. Nah, semoga sukses.
(Sumber : id.wikibooks.org)
djati
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Investasi Luar Biasa bagi

Seorang Guru
Oleh Budiono

Guru merupakan sebuah profesi yang membanggakan bagi seseorang yang
menyandangnya. Hal tersebut disamping sekarang sudah mendapat perhatian yang
besar dari pemerintah melalui sertifikasi guru yang tidak sembarang orang bisa
menyandangnya, peran guru juga menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan
nasional. Ini merupakan perwujudan dari UU No. 14 tahun 2005 dan PP No. 19 tahun
2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia.
MENURUT UU No. 14 tahun 2005,
pasal 8; guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, Kompetensi, Sertifikasi
Pendidik, Sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan Tujuan Pendidikan
Nasional. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap

32

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil
belajar, dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.
Kompetensi Kepribadian adalah
kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap,
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stabil, dewasa, arif dan berwibawa,
menjadi teladan bagi peserta didik,
dan berakhlak mulia. Kepribadian
yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial,
bangga menjadi guru, dan memiliki
konsistensi dalam bertindak sesuai
dengan norma.
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Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara
luas dan mendalam, yang mencakup
penguasaan materi kurikulum mata
pelajaran di sekolah dan substansi
keilmuan yang menaungi materinya,
serta penguasaan terhadap struktur
dan metodologi keilmuannya. Dan
Kompetensi Sosial adalah kemampuan
guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta
didik, tenaga kependidikan, orang tua/
wali peserta didik, dan masyarakat
sekitar.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap, Mughni Labib,
saat memberikan pembinaan kepada
282 guru penerima Sertifikat Pendidik
lulusan Pendidikan Latihan Profesi
Guru (PLPG) 2014, Selasa (10/3)
di Aula Graha Darussalam Jl. Jend.
Soedirman No. 34 Cilacap menegaskan, bahwa seorang guru harus bisa
mengaplikasikan keempat kompetensi
guru ke dalam lima Nilai Budaya Kerja
Kementerian Agama, yakni Integritas,
Profesionalitas, Inovatif, Tanggung
jawab dan Keteladanan (Uswah
Khasanah).
Dengan pengaburan implementasi
tersebut, guru bisa menabung atau
memiliki investasi yang
luar biasa. Secara umum, jika orang mendengar kata investasi, pasti
dia akan langsung berfikir bahwa hal tersebut berkaitan dengan
modal harta kekayaan
atau uang. Tetapi yang
harus lebih difahami
adalah investasi dalam jangka yang sangat
panjang, dengan cakupan hidup dunia akirat.
Investasi ini berupa
amal seorang guru
yang dengan dedikasinya bisa memberikan
ilmu kepada orang lain
untuk bekal selamat
dunia hingga akhirat
dan ilmu tersebut digunakan terus oleh
generasi ke generasi.
Menurut hadits riwayat Muslim, Abu
Dawud, At-Tirmidzi,

Nasa’i dan Ahmad:
“Apabila seorang manusia meninggal
maka putuslah amalnya, kecuali tiga
hal: Sedekah jariyah atau ilmu yang
bermanfaat sesudahnya atau anak
yang shalih yang mendo’akannya”.
Berdasar rujukan hadits tersebut,
sudah seharusnya bisa memberi semangat yang kuat, apa lagi ditambah
gengan diterimanya tunjangan profesi
guru. Sangatlah mungkin bagi guru untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya
sesuai empat kompetensi guru.
Dalam nilai integritas, seorang guru
mendidik para siswa secara utuh menggunakan potensi dan kemampuan
yang dimiliki, maka akan memancarkan kewibawaan bigi diri, keluarga,
siswa dan dunia pendidikan. Nilai
Profesionalitas, mengarahkan guru
untuk mendidik para siswa sesuai
kemampuan dan keterampilannya
dalam melaksanakan tugas sesuai
tuntutan zaman. Inovatif, menuntut
guru untuk selalu belajar dan belajar,
mencari cara-cara terbaru dan terbaik
untuk mengatasi berbagai persoalan
yang dihadapi.
Tanggung jawab, yakni segala sesuatu yang dilaksanakan oleh seorang
guru terkait pendidikan, harus bisa

dipertanggungjawabkan, baik secara
moral maupun spiritual bagi diri
sendiri, siswa, dan masyarakat luas,
bahkan di dunia hingga akhirat.
Dan keteladanan, memberikan peluang yang sangat besar bagi seorang
guru untuk bisa mendedikasikan dirinya, mulai dari lingkungan keluarga,
madrasah, masyarakat, bangsa dan
bahkan dunia internasional, untuk
memberikan dan menyampaikan
ilmu-ilmunya yang berguna untuk
kemaslahatan umat.
Dengan memberikan keteladanan
yang baik kepada keluarga, siswa, dan
masyarakat, maka jika keteladanan
tersebut diikuti dan dilaksanakan oleh
anggota keluarga, siswa dan masyarakat
luas, ilmu tersebut akan menjelma
menjadi ilmu yang bermanfaat dunia
akhirat.
Karenanya, ilmu yang bermanfaat
tidak akan putus, walaupun yang
bersangkutan telah meningal dunia.
Hal inilah yang disebut investasi luar
biasa, yang tidak bisa dinilai dengan
apapun, sebab amal kebaikannya akan
mengalir selama ilmunya masih terus
digunakan.
Penulis adalah Aparatur di Subbag TU
Kankemenag Kab. Cilacap
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KUB

Mendidik Kader
Muda KERUKUNAN
Melalui Pend
Pendidikan
did
dik
kan Multikultural
Mulltiikullturall
Oleh : Mu’ammar Ramadhan

Kerukunan merupakan
tanggung jawab bersama,
sehingga seluruh
stakeholder yang ada
sudah seharusnya
merajut kerkunan dengan
memberdayakan seluruh
potensi yang dimiliki.
KONDISI masyarakat Indonesia yang
plural dan multikultural mengharuskan adanya manajemen pengelolaan
yang tepat sehingga menjadi potensi
yang merekatkan antarkomponen
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bangsa, bukan sebaliknya menjadi
potensi yang menimbulkan kondisi
konfliktuil di tengah masyarakat.
Untuk menciptakan budaya damai
yang dapat menjadikan perbedaan yang
ada menjadi potensi kerukunan, maka
diperlukan sejumlah upaya yang salah
satunya adalah melalui pendidikan
multikultural bagi generasi muda. Pada
konteks inilah pendidikan multikultural
bagi siswa menjadi salah satu upaya
untuk mewujudkannya.
Pendidikan Multikultural dan
Multikulturalisme
Pendidikan multikulrtural adalah
sebuah ide atau konsep, sebuah gerakan pembaharuan pendidikan dan
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proses. Proses tersebut adalah proses
pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan
heterogenitasnya sebagai konsekuensi
keragaman budaya, etnis, suku, agama
dan aliran. Pendidikan multikultural
menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap
harkat dan martabat manusia dari
manapun dia datangnya dan berbudaya apa pun dia. Harapannya secara
sekilas adalah terciptanya kedamaian yang sejati, keamanan yang tidak
dihantui kecemasan, kesejahtraan
yang tidak dihantui manipulasi, dan
kebahagiaan yang terlepas dari jaringjaring manipulasi rekayasa sosial

KUB
B
[Ainurrofiq Dawam, 2006: 74].
Dari pengertian tersebut, pendidikan multikultural sudah seharusnya
harus diterapkan pada siswa di sekolah sehingga mereka sejak awal bisa
mensikapi perbedaan yang ada. Siswa
tidak alergi dengan segala macam perbedaan yang merupakan fakta sosial
di lingkungannya. Bahkan terhadap
perbedaan agama dan keyakinan atau
aliran dalam internal agamanya sendiri
pun ia bisa memahaminya dengan baik.
Dari sinilah, pendiidkan multikultural
diharapkan mampu menyemaikan
nilai-nilai multikulturalisme dalam
diri siswa sejak dini sehingga ia dapat menjadi agent kerukunan bagi
lingkungannnya dan kehidupannya
di masa yang akan datang. Menurut
M. Husna Amal, multikulturalisme
adalah suatu paham yang mengakui
kehidupan ini adalah plural dan terdiri
dari berbagai kultur, tidak hanya fisik
tetapi juga secara ideologis, biologis,
budaya, dan syariat. Pada konteks ini,
setiap anggota masyarakat memiliki
hak hidup yang sama dalam kehidupannya masing-masing dan dalam
konteks kehidupan bersama (M. Husna
Amal, 2008: 48).
Pendidikan multikultural tidak
harus dilakukan dalam satu mata
pelajaran tersendiri. Hal ini mengingat pendidikan multikultural bukan semata-mata konsep yang harus
dipahami secara terstruktur dalam
satuan kurikulum dan silabus tertentu. Pendidikan multikultural adalah
sebuah proses yang bisa dilakukan
dalam setiap muatan mata pelajaran.
Sehingga prosesnya bisa dilakukan
oleh lembaga pendidikan dengan
memberikan penyadaran kepada guru
tentang pentingnya memberikan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai
multikulturalisme pada siswa di setiap
mata pelajaran yang disampaikan.
Bahkan melalui sejumlah kegiatan,
seperti ekstra kurikuler, bakti sosial,
pengenalan lingkungan, pramuka,
dan lainnya proses pendidikan multikultural bisa dilakukan.
Potensi nilai-nilai multikultural
yang diperoleh siswa dalam proses
pendidikannya di sekolah, pada moment tertentu perlu dikuatkan kembali melalui momentum khusus yang
memang disediakan untuk mereka.
Hal ini dilakukan untuk mempertegas

kembali sekaligus sharing pengalaman dan pengetahun antar siswa
dari sejumlah institusi pendidikan.
Siswa dengan latar belakang agama,
etnis, budaya, aliran dan organisasi
dikumpulkan untuk bersama-sama
merayakan multikultural sesuai dengan
alam pikiran dan dunia mereka. Karena
itu, sejumlah upaya yang mengarah
pada pertemuan siswa dengan tematema pendidikan multikultural harus
diapresiasi dan ditingkatkan.
Siswa perlu didekatkan dengan
realitas perbedaan dengan memberikan ruang bagi mereka untuk
mengekspersikan diri, mengeksplorasi
pemahaman, dan mencurahkan gagasannya dalam sebuah momentum
yang didesain secara tepat. Hal ini
untuk memfasilitasi mereka semakin
menumbuhkembangkan nilai-nilai
multikulturaisme pada konteks kekinian secara lebih mendalam.
Sejumlah kegiatan merayakan
multikultural yang diharapkan dapat
membentuk kader-kader kerukunan
di antaranya adalah dalam bentuk:
a) Seminar dan workshop pendidikan multikultural bagi siswa SLTA.
Kegiatan ini sebagaimana dilakukan
oleh Subbag Hukum dan KUB Kanwil
Kementerian Agama Jawa Tengah, juga
oleh FKUB Generasi Muda Kabupaten
Pemalang; Seminar dan saresehan
serupa juga sering dilakukan oleh
FKUB Generasi Muda Jawa Tengah
bersama Kesbangpolinmas Jawa
Tengah. b) Kemah Bagi Pemuda Lintas
Agama, sebagaimana diadakan oleh
Subbag Hukum dan KUB di Umbul
Sidomukti, juga diadakan oleh eLSA
Semarang bersama FKUB Propinsi
Jawa Tengah dan Kesbangpolinmas
Jawa Tengah di Kawasan Agrowisata
Salib Putih Salatiga. Pada kegiatan ini
diisi dengan kegiatan outbond, jelajah
wisata religi, pentas seni drama, dan
lainnya; dan c) Jambore Kerukunan
Antar Umat Beragama bagi pelajar
SLTP/SLTA sebagaimana pernah
dilakukan di Surakarta oleh Korem
074/Warastratama dan Pemerintah
Kota Solo.
Pendidikan Agama Berwawasan
Multikultural
Upaya memperluas dan mengefektifkan pendidikan multikultural dalam
mata pelajaran khususnya Pendidikan
Agama Islam, dan juga pendidikan

agama lainnya, mutlak diperlukan. Hal
ini agar pendidikan multikultural mempunyai postulat dasar dan basic ideologis yang mampu menjadi spirit bagi
siswa untuk mengimplementasikannya.
Salah satu upaya ini sebagaimana
dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pendiikan Agama Islam Kementerian
Agama dengan mengirim 30 orang
guru Pendidikan Agama Islam dari TK,
SD, SMP, sampai SMA dari beberapa
propinsi di Indonesia mengikuti program Pelatihan Pengayaan Teknik
dan Metode Pengajaran Pendidikan
Agama Islam yang diselenggarakan
oleh University of Oxford, Inggris
(/12/2014). Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Shortcourse Metodologi
bagi guru agama, sehingga guru dapat
mengembangkan metode pembelajaran yang reflektif, aktif, kreatif, efektif
yang menyenangkan, serta metodologi
pendidikan agama berwawasan multikultural dan demokratis. Dengan
mendidik guru dengan bekal metodologi yang demikian, diharapkan
pendidikan agama akan menghasilkan
siswa yang cinta damai dan jauh dari
sikap antimultikulturalisme.
Sejumlah upaya di atas, hendaknya senantiasa dikembangkan
untuk semakin meneguhkan penyemaian budaya damai. Last but not the
least, seluruh pihak yang berkompoten
dengan penyiapan kader multikultural
hendaknya senantiasa mengupayakan
ini demi terwujudnya pemahaman
dan sikap keberagamaan rahmatan
lil alamin. Bukan sebaliknya mengatasnamakan agama dengan jalan
kekerasan yang bertentangan dengan
nilai-nilai multikulturalisme.
Karena itu, pendidikan multikultural menemukan elan vitalnya
di tengah kecenderungan kekerasan
atas nama agama maupun kekerasan
di tengah masyarakat akibat meruncingnya perbedaan yang tidak
dikelola secara baik. Pada akhirnya,
pendidikan multikultural akan lebih
efektif jika dilakukan dengan berbasis
nilai-nilai keagamaan. Dengan kata
lain diperlukan pendidikan agama
berwawasan multikultural yang akan
mencetak kader-kader handal untuk
merajut harmoni. (*)
Penulis adalah Ketua FKUB Muda
KabupatenPemalangdan Dosen Kopertais
Wilayah X Jawa Tengah
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Karya umat
H. Dharmo Supono

Pendiri Yayasan Sosial Yatim Piatu Dharma Lestari Pondok Pesantren Agro Nuur El-Falah, Salatiga

HARTA MELIMPAH

karena Banyak Infaq

NABI Muhammad SAW
bersabda : “Barang siapa
menginginkan dunia, maka
haruslah dengan ilmu,
barang siapa menginginkan
akherat maka haruslah
dengan ilmu dan barang
siapa menginginkan keduanya maka haruslah
dengan ilmu.”
DENGAN dasar tersebut Yayasan
sosial Yatim Piatu Dharma Lestari
mengabdi pada dunia pendidikan,

karena pendidikan adalah merupakan
kunci keberhasilan dalam setiap kehidupan individu. Maju mundurnya
suatu bangsa sangat tergantung pada
keberhasilannya dalam pendidikan.
Hal inilah yang mendo-rong Bapak
H. Dharmo Supono yang berasal
dari Boyolali sebagai pendiri tunggal
mendirikan Yayasan Sosial Yatim
Piatu Dharma Lestari yang menaungi
Pondok Pesantren Agro Nuur ElFalah, SMP Dharma Lestari dan SPPSPMA Dharma Lestari. Yayasan ini
memberikan fasilitas belajar secara
menyeluruh dan cuma-cuma dari
kebutuhan tempat/ asrama, pakaian,
makan dan peralatan belajar mengajar bagi para anak didik/santri/
yatim/piatu/yatim piatu dan atau
tidak mampu.
Yayasan Sosial Yatim Piatu Dharma
Lestari didirikan bertepatan dengan
Hari Kebangkitan Nasional yaitu 20
Mei 2002 dan Pondok Pesantren Agro
Nuur El Falah berdiri ditanah kurang

lebih 4, 5 H M2 itu Pada awalnya (Juli
2002) hanya menampung anak-anak
dari daerah korban konflik seperti
Aceh, Poso, NTT sebanyak 53 orang
anak, dan me-rekrut santri dari Aceh
yang pada 26 Desember lalu terkena
bencana tsunami sebanyak 25 anak,
kemudian dipertimbangkan dan
dikembangkan menerima santri
dari lingkungan dan daerah lainnya
sehingga sampai saat ini berjumlah
180 anak. Dan Sebagai Pengasuh
Pondok Pesantren Agro Nuur El falah
KH.Usman Mansur, BA.
Nama dan harapan
Yayasan ini dinamakan Dharma
Lestari mengandung arti yang sangat luhur “ Dharma terambil dari
nama Bapak beliau Dharma Tahir”
Dharma berarti hibah/pemberian/amal. Sedang Lestari terambil
dari nama ibu Beliau “ Sri Lestari “
yang berarti senantiasa selalu dan
selamanya. Jadi Dharma Lestari
mengandung arti doa semoga apa

Bangunan gedung Pondok Pesantren Agro Nuur El Falah
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Karya umatt
yang beliau hibahkan di jalan Allah
SWT dicatat sebagai amal jariyah
yang tiada terputus.
Kegiatan Yayasan
Yayasan sosial Yatim Piatu Dharma
Lestari sementara ini menyelenggarakan Pondok Pesantren (Building
School ) bernama Agro Nuur ElFalah, SMP dan SPP-SPMA Dharma
Lestari.
Pondok Pesantren Argo Nuur ElFalah SMP dan SPP-SPMA Dharma
Lestari merupakan lembaga pendidikan yang saling mengikat satu sama
lain. Penamaan Pondok Pesantren
Agro Nuur El Falah merupakan
pengharapan agar supaya Pondok
Pesantren ini da juga alumninya
dapat menjadi cahaya ( Nuur ) kemenangan ( El Falah ) bagi agama, nusa
dan bangsa Indonesia tercinta.
Dengan visi Mewujudkan lembaga social pendidikan yang Islami
bermutu tinggi dan amanah dan
misi untuk menyelenggarkan pendidikan yang berbentuk Pondok
Pesantren dan Pendidikan Formal (
SMP-SPP-SPMA )bertujuan Mengajak
umat untuk hidup Islami dengan
mengamalkan Al Qur’an dan AsSunah. Menghidupkan pola fikir
ilmiah berdasarkan Al Qur’an dan
As - Sunah. Menerapkan nilai-nilai
universal, humanism dan sosialisme
Islam dalam Pendidikan
Kurikulum
Kurikulum yang dipakai adalah
penyatuan dari lima kurikulum besar
yang sudah teruji selama bertahuntahun ditambah satu kurikulum yang
berupa life skill. Kurikulum itu dari
Pondok pesantren modern, Ponpes
Salaf, Kementerian Pendidikan
Nasional, Kementerian Pertanian
untuk SPP-SPMA, serta Life Skill
yang dibekalkan kepada para santri.
Life skill dengan ketrampilan wajib
yaitu Agrobisnis tanaman organic
mulai dari produksi, packing, marketing, fabrikasi dan pengolahan
yang dikenalkan kepada santri dengan komposisi 30 % teori dan 70 %
praktek, Peternakan, dan Tehnologi
rekayasa.
Pondok Pesantren Agro Nuur El

Falah
Pondok Pesantren Agro Nuur El
Falah, yang berada di Desa Pulutan,
Sidorejo Salatiga, didirikan H.
Dharmo Supono tahun 2000. Pria
muslim kelahiran Boyolali tersebut
merupakan seorang pengusaha
muslim sukses dalam memajukan bisnisnya di bidang transportasi BBM dan Kontraktor. Dengan
motto yang dipakainya “ Tiada Hari
Tanpa Peningkatan “ beliau berhasil mengembangkan potensi diri
dibidang bisnis.
Saat ini H. Supono memiliki 23
stasiun SPBU dan 2 SPBE yang berada
di Semarang, Solo, Jakarta, Bogor,
Tangerang dan merencanakan lagi
pendirian 2 SPBU di Subang Jawa
Barat. Di dalam membangun SPBU,
ia selalu terjun ke lapangan sendiri
untuk mengecek infrastruktur lokasi
kepadatan tanah, pengerukan tanah dan pengecoran, dll. Untuk
studi banding di dalam bisnisnya
beberapa kali ke luar negeri diantaranya Belanda, Jerman, Tiongkok,
Spanyol, Brasil, Tunisia, Maroko dan
Beberaap Negara di Timur Tengah
lainnya.
H. Dharmo Supono selaku
Pengusaha sukses masih peduli
juga di bidang sosial terbukti ia
adalah pendiri tunggal Yayasan

Sosial Yatim Piatu Dharma Lestari
yang mengutamakan pendidikan
terutama pendidikan anak yatim
piatu dan tidak mampu. Pendiri
Pondok Pesantren Argo Nuur El
Falah yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh mantan Presiden RI Hj.
Megawati Soekarnoputri bersamaan
itu pula H. Dharmo Supono merupakan seorang pendiri SMP/SMK
Agro Dharma Lestari yang semua
itu terletak di Desa Pulutan Salatiga.
Untuk masjid dilingkungan komplek
Pondok Pesantren masjid Dharma
Lestari diresmikan mantan Gubernur
Jawa Tengah H. Bibit Waluyo dan
untuk asrama putra Dharma Lestari
tanggal, 6 April 2015 diresmikan
oleh Menteri Agama RI H. Lukman
Hakim Saifuddin.
Pada waktu mendirikan Pondok
Pesantren Agro Nuur El Falah H.
Dharmo Supono baru memiliki 8
SPBU tapi sekarang sudah 25 SPBU.
Sesuai janji allah SWT. Kalau kita
mau menginfakkan harta kita di
jalan allah SWT, maka Allah SWT
akan menginfakkan dengan harta
yang melimpah. Semoga kita bisa
mencontoh seperti apa yang dicontohkan oleh Bapak H. Dharmo
Supono.
khusnul khatimah

MENTERI Agama RI H. Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Asrama putra Dharma Lestari tanggal, 6 April 2015
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Terapan
Waspadai Penipuan

Bermodus PHISHING

Hati-hati jika Anda akan
me reply e-mail yang
meminta informasi tentang
rekening Anda, seperti user
ID, PIN, nomor rekening/
nomor kartu ATM, atau
pemberitahuan untuk
melakukan transfer karena
memenangkan undian
tertentu. Bisa jadi ini
adalah ulah orang yang
tidak bertanggungjawab
untuk mengelabui Anda.
Modus penipuan seperti ini
dikenal sebagai phishing.

SALAH satu phishing yang sering tampil di internet.

APA itu phishing? phishing, adalah tindakan memperoleh informasi
pribadi seperti User ID, PIN, nomor
rekening bank, nomor kartu kredit
Anda secara tidak sah. Informasi ini
kemudian akan dimanfaatkan oleh
pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu
kredit atau memandu nasabah untuk
melakukan transfer ke rekening tertentu
dengan iming-iming hadiah.
Bagaimana phishing dilakukan? Teknik
umum yang sering digunakan oleh
penipu adalah sebagai berikut:
Penggunaan alamat e-mail palsu dan
grafik untuk menyesatkan nasabah sehingga nasabah terpancing menerima
keabsahan e-mail atau web sites. Agar
tampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merk
dagang milik lembaga resmi, seperti bank
ataupenerbit kartu kredit. Pemalsuan
ini dilakukan untuk memancing korban
menyerahkan data pribadi, seperti password, PIN dan nomor kartu kredit.
Membuat situs palsu yang sama persis
dengan situs resmi atau pelaku phishing
mengirimkan e-mail yang berisikan
link ke situs palsu tersebut.
Membuat hyperlink ke website palsu

atau menyediakan form isian yang ditempelkanpada e-mail yang dikirim.
Jangan mudah terpancing untuk
mengikuti arahan/petunjuk apapun
terkait informasi rekening Anda atau
pun permintaan meng up-date data
yang diterima lewat e-mail yang biasanya dilengkapi dengan sebuah link
yang seakan-akan mengarahkan kita
ke situs resmi milik bank tempat kita
menabung. Jika Anda menerima e-mail
sejenis ini dan mengatasnamakan bank
tertentu, berhati-hatilah. Setiap bank
menerapkan kebijakan untuk tidakmeminta pemilik rekening/nasabah
meng up-date data melalui sarana
e-mail. Jika Anda menerima e-mail
seperti ini, segera laporkan kepada
pihak Bank terkait.
Berikut langkah memproteksi diri
dari penipuan bermodus phishing :
Selalu ketikan URL yang lengkap untuk
alamat website resmi bank, contoh: www.
bankmandiri.co.id atau http://bri.co.id/
pada menu bar di browser Anda.
Jangan pernah membagi atau memberikan User ID atau PIN Anda pada
orang lain bahkan pada staf / satpam
Bank tertentu sekalipun. Pihak bank
tidak pernah menanyakan nomor PIN
untuk alasan apapun.
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Jika Anda mendapatkan e-mail yang
berisi pemberitahuan bahwa bank
terkait akan menutup rekening atau
User ID Anda, jika tidak melakukan
konfirmasi dengan data-data pribadi,
jangan reply atau mengklik link yang
ada pada e-mail tersebut.
Jangan terpancing untuk mengikuti
anjuran melakukan transfer ke rekening
tertentu, dengan tujuan mendapatkan
hadiah undian. Sebaiknya cari keterangan lengkap dengan cara langsung
menghubungi bank terkait terdekat atau
perusahaan penyelenggara lewat call
center/telpon bebas pulsa resmi.
Phishing dapat dihindari dengan
mudah jika kita sudah mengenal dengan baik website yang kita kunjungi.
Ketika mengakses website bank agar
selalu pastikan alamat/address bar pada
browser yang anda gunakan adalah
www.bankmandiri.co.id atau http://
bri.co.id/. Bisa juga http://indosat.
com/ atau http://telkomsel.com/. Jika
ditemukan perbedaan, segera tinggalkan website tersebut dan segera
laporkan melalui bank atau perusahaan
terkait untukmenghindari kemungkinan timbulnya korban penipuan pada
website phishing tersebut. (*)
khoir

KAKANWIL Ahmadi mendampingi Menag Lukman Hakim Saifuddin pada saat Peringatan Nyepi 1937 Saka di Prambanan Klaten (diy).

KAKANWIL
Ahmadi menerima
audiensi Ketua
Komisi C DPRD
dan Rombongan
Kabupaten Jepara
terkait Biaya
Nikah (gt).

KAKANWIL Ahmadi memberikan arahan kepada jajaran pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada saat Audit
Investigasi (gt).
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KAKANWIL Ahmadi menerima cindera mata dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara (gt).

PEGAWAI Dirjen Pajak sedang memberikan sosialisasi pengisian SPT tahunan kepada pegawai Kanwil Kemenag Prov. Jateng (gt)
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