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T

ema besar yang diangkat oleh Kementerian Agama
di tahun 2019 adalah “Moderasi Beragama untuk
Kebersamaan Umat” dengan menitikberatkan pada
pemahaman dan pengembangan pola pemikiran Moderasi
Agama, mengapa ini menjadi penting? Persoalan konflik
komunal yang berbau agama sungguh saat ini menjadi isu
utama bangsa dan negara kita.
Tahun ini tepatnya di bulan April 2019 menjadi
antiklimak dari persoalan persoalan kebangsaan yang ada,
ujaran kebencian atas dasar agama, konflik sosial dengan
mengatasnamakan keadilan sosial, hasutan dan propaganda
menjadi menu wajib dalam dunia media sosial dan masih
banyak lagi persoalan lain yang kesemuanya itu selalu dan
selalu dibalut dengan atas nama agama, apabila persoalan
– persoalan ini ketika kita biarkan tentu akan menjadi embrio
disintegrasi bangsa.
Menyadari persoalan yang muncul selalu dikaitkan dengan
agama dan selalu juga diatasnamakan agama, Menteri Agama
RI menawarkan gagasan pemikiran melalui Moderasi Agama
dalam merajut kersamaan dan persatuan, sudah saatnya
pemaknaan agama harus mampu memberikan solusi yang
genuine dan mampu menjadi penyeimbang persoalan yang
muncul di tengah masyarakat.
Majalah sejahtera di terbitan edisi pertama ini mengangkat
tema utama dan khusus terkait Moderasi Agama, agar pesan
moderasi Agama yang didengungkan oleh Menag minimal
sampai kepada pembaca secara utuh, sehingga semua pihak
dan elemen di Kementerian Agama memiliki tanggung jawab
yang sama untuk menyampaikan kepada masyarakat hakikat
dari modertasi agama ini.
Masukan dari semua pembaca untuk peningkatan
kesempurnaan majalah ini sangat kami harapkan, karena
kami menyadari masih banyak kekurangan dalam terbitan
kali ini.
Kami segenap redaksi majalah “Sejahtera” tak lupa
mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari semua
pihak dalam penerbitan majalah edisi ini, dan akhirnya
kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah
memberikan petunjuk kepada kita semua Amin.(Af)
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembinaan
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J

awa Tengah menjadi barometer ukuran dalam skala
nasional dalam segala hal termasuk diantaranya
terkait persoalan kerukunan dan keragaman dalam
keberagamaan, tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini
keragaman yang ada di Jawa Tengah agak terusik dengan
dinamika di tahun politik ini ditambah lagi dengan era
sekarang yang bisa disebut pula sebagai masyarakat
digital
Fenomena masyarakat digital yang sangat reaktif.
Sebagian kalangan mudah men-judge, menvonis negatif,
menyalahkan orang lain, mudah menyebarkan info-info
hoax, mengkategorikan sebagai kelompok ahli bid’ah,
kafir, dan sebutan buruk lainnya.
Jika dilihat dari dekat, kehidupan masyarakat digital
begitu banyak ujaran kebencian, ungkapan-ungkapan
tidak pantas kepada sesama hanya karena perbedaan
preferensi politik, cara pandang metode (manhaj), latar
belakang profesi, dan lain-lain. Sehingga, nampak sekali
di masyarakat terdapat friksi-friksi sektarianisme yang
berpotensi dapat mengancam terhadap empat pilar
kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika.
Berdasarkan fenomena itu, Kementerian Agama
mencoba membangun diksi dan narasi dalam keragaman
untuk menyeimbangkan dua arus ekstrem kanan dan kiri
tanpa harus membuat tafsir kebenaran tunggal. Harus
diakui, pada masyarakat digital ini terjadi polarisasi
paham keagamaan yang lebih kentara. Ada yang terlalu
tekstual karena minimnya literasi dan cara penemuan ilmu
bukan dari sumber aslinya, disertai fanatisme berlebihan
sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme,
bahkan terorisme. Ada juga yang kebablasan menafsirkan

isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat
Tuhan dan yang bukan.
Karena itu Kanwil Kemenag Prov. Jateng akan
menekankan pentingnya Moderasi Beragama yang
harus menyatu dalam diri setiap ASN dan harus menjadi
semangat bersama serta mampu menembus batas-batas
dikotomi dan koptasi agama tertentu. Ini harus terus
dikampanyekan oleh semua satker di Jawa Tengah melalui
event apa saja. Meskipun tidak bisa dipungkiri akan ada
saja kelompok-kelompok yang merasa dengan moderasi
ini mampu mengikis ideologi atau keyakinan agamanya.
Sekali lagi, dalam kehidupan yang plural semangat
membangun moderasi dalam beragama tentu menjadikan
tawaran solusi yang paling tepat dengan terus ditumbuhkan
kesadaran diri bahwa perbedaan adalah sunnatulloh,
karena dari perbedaan itulah sesungguhnya kebesaran
bangsa ini bisa terwujud.
Merupakan hal yang absurd akan dapat menjadi
umat pemeluk agama yang baik selama belum mampu
menempatkan orang lain meskipun berbeda agama
dan pandangan dengan menempatkan mereka sebagai
saudara sebangsa dan setanah air. Mari, semua ASN
Kemenag khususnya yang ada di Jawa Tengah untuk terus
berupaya membumikan moderasi beragama dalam setiap
langkah kehidupan nyata kita, sehingga akhirnya Kemenag
Prov. Jateng mampu memberikan kontribusi positif dalam
menjaga harmoni dan kerukunan dalam beragama di Jawa
Tengah.
Selamat bermoderasi dalam beragama untuk menuju
kebersamaan umat dalam wujud nyata membumikan
pesan agama yang rahmatal lil alamin. (Af).
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Laporan UTAMA

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Tengah, bekerja sama dengan Universitas Dipengoro, menggelar seminar nasional
“Moderasi Islam di Indonesia, Rujukan Peradaban Dunia”
di Gedung Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang.

Memperkuat Moderasi Islam di Indonesia

D

alam satu dekade belakangan ini, dunia Islam
(termasuk di Indonesia) disibukkan oleh kelompok
dan gerakan Islam yang mempraktikkan radikalisme
dengan mengatasnamakan agama. Bahkan, sebagian kecil
dari gerakan ini juga mempraktikkan ekstremisme dan
terorisme atas nama jihad fi sabilillah.
Ekses dari gerakan itu, ribuan bahkan jutaan orang di
muka bumi ini menjadi korban sia-sia. Seperti dimaklumi,
korban terbanyak adalah di wilayah Suriah dan Irak, Timur
Tengah. Adapun korban di Indonesia juga relatif banyak.
Kelompok radikal tersebut mengebom tempat-tempat ibadah
dan pusat-pusat keramaian. Sejumlah orang yang tidak
berdosa pun akhirnya menjadi korban kebrutalan gerakan
yang mengatasnamakan agama tersebut.
Gerakan ekstrem, radikan dan terorisme tersebut jika
cermati sejatinya tidak lepas dari ideologi dan pemikiran
Ikhwan Al Muslimin dan Salafi (Wahabi). Hal ini karena
kedua aliran tersebut memekankan purifikasi ajaran Islam
dan pelaksanaannya secara ketat dan kaku. Ikhwan Al
Muslimin menekankan supremasi ajaran Islam atau hukum
Allah Swt dalam bernegara, sedangkan Wahabi menekankan
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purifikasi keesaan Allah Swt atau tauhid uluhiyyah dan tauhid
rububiyyah.
Kini
dunia
Islam
tengah
gencar-gencarnya
mengampanyekan moderasi Islam (Islam Wasathiyyah),
khususnya di Indonesia. Karena dengan moderasi Islamlah,
paham radikal, ekstremisme dan terorisme akan dapat
ditangkal secara baik. Kalau tidak ada gerakan kontraradikalisme, maka dikhawatirkan paham destruktif tersebut
makin menjalar dan berkembang ke mana-mana. Apalagi,
kini ditengarai kelompok atau gerakan radikal-terorisme
tersebut sudah menjalar ke hampir seluruh muka bumi ini
(transnasional) dalam berbagai bentuk dan nama. Misalnya,
Taliban, Boko Haram, Al-Qaedah, Mujahidin Asia Tenggara,
dan sebagainya.
Harus Waspada
Dalam konteks di Indonesia, paham radikal dan takfiri
bisa menyebar di kalangan mahasiswa dan dosen PTN/PTS,
siswa dan guru (SMA/SMK), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
sebagainya. Ini artinya, semua pihak harus selalu waspada

Menag Lukman Hakim Saifuddin

terhadap paham turunan dari Ikhwan Al Muslimin dan Salafi
(Wahabi) tersebut. Karena kedua paham atau aliran itu bisa
menyusup ke semua lini dan lapisan masyarakat.
Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr
Masykuri Abdullah menjelaskan, di dalam Alquran terdapat
beberapa ayat yang menunjukkan misi agama Islam,
karakteristik ajaran Islam, dan karakteristik umat Islam. Misi
agama ini adalah sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan
lil alamin, QS. al-Anbiya: 107). Adapun karakteristik ajaran
Islam adalah agama yang sesuai dengan kemanusiaan (fitrah,
QS. al-Rum: 30), sedangkan karakteristik umat Islam adalah
umat yang moderat (ummatan wasatan, QS. Al-Baqarah:
143). Di samping itu, terdapat pula ayat yang memerintahkan
agar umat Islam berpihak kepada kebenaran (hanif, QS. alRum: 30), serta menegakkan keadilan (QS. al-Maidah: 8) dan
kebaikan agar menjadi umat terbaik (khair ummah, QS. Ali
Imran: 110).
Ayat-ayat tersebut, lanjut dia, memperkuat perlunya
beragama dengan sikap moderat (tawassuth) yang
digambarkan sebagai umatan wasathan, sehingga pada
saat ini banyak ulama mempromosikan konsep moderasi
Islam (wasathiyyah al-Islam). Memang ada juga kelompokkelompok Islam yang tidak setuju dengan konsep moderasi
ini, karena ia dianggap menjual agama kepada pihak lain.
Secara bahasa wasathiyyah berarti jalan tengah di antara
dua hal atau pihak (kubu) yang berhadapan atau berlawanan.
Adapun pengertian dan rambu-rambu tentang moderasi ini
cukup bervariasi, yang tidak terlepas dari pemahaman dan
sikap keagamaan masing-masing ulama.
Karena moderasi lebih menekankan pada sikap, maka
bentuknya pun bisa berbeda-beda antara tempat yang satu
dengan tempat lainnya, antara negara yang satu dengan negara
lainnya. Di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim,
seperti Indonesia maka sikap moderasi Islam itu minimal
berupa pengakuan atas keberadaan dan keberagaman pihak
lain, sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat,
dan tidak memaksakan kehendak (apalagi) dengan cara-cara
kekerasan. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran yang

Prof. Dr. Masykuri Abdullah

antara lain sangat menghargai keberagaman (QS. al-Hujurat:
13), ekspresi agama dengan bijaksana dan santun (QS. alNakhl: 125), prinsip kemudahan sesuai kemampuan (QS. alBaqarah: 185, 286).
Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)
adalah salah satu instansi pemerintah yang paling serius
mengampanyekan moderasi Islam di Indonesia. Dalam
berbagai kesempatan, Menag Lukman Hakim Saifuddin pun
senantiasa mengingatkan dan mengajak jajarannya untuk
mengembangkan prinsip moderasi Islam dalam beragama di
Bumi Pertiwi ini. Karena hanya dengan cara moderasi Islam
itulah maka kedamaian dalam beragama, kesantunan dalam
berkespresi, kenyamanan dalam hidup berdampingan sebagai
warga bangsa, akan bisa terwujud. Islam Wasathiyyah harus
terus ditumbuhkan dan dikembangkan secara bersama-sama
oleh seluruh umat Islam Indonesia.
Menurut Menag, cara kita beragama hendaknya
berorientasi pada aktualisasi dari pemahaman Islam di jalur
yang moderat, tidak berlebihan dan tidak ekstrem. Moderasi
beragama perlu terus disampaikan kepada seluruh lapisan
masyarakat. Mengingat fenomena disrupsi saat ini tidak
hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga telah merambah
pada persoalan agama.
‘’Ada disrupsi agama. Agama yang sejatinya hadir
untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan
justru disalahgunakan untuk merendahkan sesama manusia.
Mereka tidak hanya melontarkan ucapan yang bertolak
belakang dengan nilai-nilai dan ajaran agama, tetapi juga
mewujud dalam bentuk kekerasan mengatasnamakan
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agama. Bahkan kemudian merendahkan atau meniadakan
eksistensi sesama manusia. Ini terjadi di berbagai negara,”
tandasnya.
Menurut Menteri, selama ini pemerintah telah secara serius
dan fokus mengembangkan lembaga-lembaga pendidikam
Islam di Tanah Air, baik berupa Universitas Islam Negeri
(UIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Istitut
Agama Islam Negeri (IAIN), maupun madrasah (RA, MI, MTs
dan MA) negeri dan swasta). Lembaga-lembaga pendidikan
Islam tersebut diharapkan juga giat mengembangkan
dan memperkuat moderasi Islam (Islam Wasathiyyah) di
Indonesia.
Harapan Menag Lukman Hakim Saifuddin tersebut
sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Pendidikan
Islam Kementerian Agama dengan membentuk Kelompok
Kerja (Pokja) Moderasi Beragama telah pada tahun 2018.
Sejumlah upaya sudah dilakukan, salah satunya menyiapkan
regulasi. Ketua Pokja Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan
Islam Aceng Abdul Aziz pada Focus Grup Discussion
(FGD) baru-baru ini mengatakan, Pokja selama tahun
2018 telah melakukan beberapa program, di antaranya
merancang regulasi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA)
Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pendidikan
Islam. “Kami juga sudah melakukan penelitian tentang
moderasi di kalangan pondok pesantren, PTKI, madrasah dan
PAI pada sekolah. Pokja juga telah melakukan pendampingan
untuk review kurikulum di lembaga pendidikan di bawah
Kemenag, agar bermuatan Islam moderat,” papar Aceng.
Adapun untuk untuk 2019, pihaknya mengaku sudah
menyiapkan sejumlah upaya penguatan diseminasi moderasi
beragama melalui berbagai media, termasuk media sosial
(medsos). Penguatan itu akan melibatkan kalangan millenial

sebagai kelompok terbesar binaan Ditjen Pendidikan
Islam, baik siswa madrasah, santri pesantren, mahasiswa
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan siswa-siswi
PAI di sekolah. Temuan penelitian yang menyebutkan bahwa
19,4% Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme dan
intoleran menjadi alarm bagi kementerian/lembaga termasuk
Kementerian Agama untuk lebih serius melakukan pembinaan.
Di Jawa Tengah, kegiatan moderasi Islam juga
dilaksanakan oleh berbagai organisasi dan lembaga. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Jateng, misalnya, belum lama ini
menggelar kegiatan seminar dan lokakarya Pembuatan Modul
Pembelajaran Panduan Dakwah Islam Wasathiyyah (Moderat).
Kegiatan ini dimaksudkan memberikan panduan bagi guruguru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan para pihak
terkait lainnya untuk mengembangkan dan membumikan
Moderasi Islam dalam keberagaman di Indonesia.
Selain itu, Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Perguru)
Jateng bekerja sama dengan Universitas Diponegoro
(Undip) juga menggelar kegiatan seminar nasional bertema
‘’Moderasi Islam di Indonesia, Rujukan Peradaban Dunia’’.
Kegiatan itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua PW
Pergunu Jateng HM Faojin, dilatarbelakangi bahwa belakangan
ini Islam sedikit tergeser dan disalah artikan dengan stigma
yang terkesan radikal. Bahkan stigma tersebut meluas hingga
ke tataran global. Padahal Islam sendiri mengajarkan dan
memunculkan kedamaian, bertolak belakang dengan stigma
negatif yang dikenal radikal, intoleran, dan sikap-sikap atau
paham destruktif lainnya tersebut. Hanya dengan moderasi
Islam (al-wasathiyyah) bangsa Indonesia yang plural akan
bisa mampu meraih kemajuan, kesejahteraan, kedamaian
dan keadilan dalam bingkai NKRI yang demokratis. (Musthofa,
M.PdI, guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Bangsri, Jepara)

MUI Jateng menggelar seminar dan lokakarya (Pembuatan Modul Pembelajaran Panduan Dakwah Islam Wasathiyah/Moderat),
di Hotel Semesta Semarang, baru-baru ini.
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Laporan KHUSUS

Moderasi
Beragama
untuk
Kebersamaan
Umat

Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin membuka Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Kementerian
Agama Tahun 2019. Rakernas yang
mengangkat tajuk utama “Moderasi
Beragama untuk Kebersamaan Umat”
ini berlangsung tiga hari, 23-25 Januari
2019 bertempat di Hotel Shangri-La
Jakarta Pusat.

Oleh: Mohammad Bisri

D

alam sambutannya Menteri Agama mengatakan empat
pemateri yang berkompeten di bidangnya masing-masing
untuk menjadi nara sumber Rakernas. Keempat nara
sumber tersebut yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
S.E. M.Sc. Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia Prof Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra,
dan Inayah Wulandari Wahid. “Kita ingin meyakinkan peserta
Rakernas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan pola kerja
dengan wawasan terbaru dan lebih terbuka,” katanya.
Menteri Agama menambahkan, Rakernas juga akan
menyuguhkan rangkaian acara sesi yang dikemas berbeda dari
tahun sebelumnya. Peserta akan menerima materi dari Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tajuk, “Akselerasi
Manajemen Keuangan Kementerian Agama.” Peserta juga akan
menerima materi dari Prof Rhenald Kasali dengan tajuk, “Bekerja
Melayani Umat di Era Disrupsi.” Adapun dua nara sumber lainnya
akan mengisi talkshow tentang, “Moderasi Beragama untuk
Kebersamaan Umat.” Keduanya adalah Pof Azyumardi Azra
dengan tajuk, “Tantangan dan Masa Depan Moderasi Beragama
dalam Peta Geo Sosial Politik,” dan Inayah Wulandari Wahid
dengan tajuk, “Issu Moderasi Beragama Perspektif Generasi
Milenial.”
Selanjutnya Menteri Agama mengatakan, ada tiga mantera
Kementerian Agama yang harus dijalankan oleh semua aparatur
sipil negara (ASN). Mantera pertama adalah moderasi atau sikap
tengah, tidak ke kanan atau ke kiri. Menurut Menteri Agama,
moderasi berarti antara tasyaddud dan tasahhul, tidak sampai

ke tepi. Dalam bahasa Arab hal itu biasa disebut sikap
hidup yang wasathi (moderat). “Islam sesungguhnya
mengajarkan pandangan seperti ini. Dalam semua
sikap dan perilaku harus hati-hati. Ekstrem kanan dan
ekstrem kiri sama-sama tidak sesuai,” katanya.
Mantera kedua, lanjut Menteri Agama adalah
kebersamaan. Pada mantera ini dikatakan bahwa hidup
tidak bisa dilakukan secara individual belaka. Dalam
mengurai berbagai problem, hidup perlu dilakukan
bersama untuk mencari solusi menyelesaikan
masalah, bukan dengan menonjolkan ego, apalagi
saling menjegal. Mencari kekurangan dan semua yang
dianggap salah, menjadi bakal keretakan dan bisa jauh
dari saudara. Bahkan boleh jadi bisa menjadi faktor yang
memecah belah bangsa. Sedangkan mantera ketiga,
menurut Menteri Agama adalah integrasi. Dikatakan,
integrasi sangat penting sebagai sebuah solusi.
Dapat menyatukan data yang tercerai berai, termasuk
masalah keuangan dengan perencanaan bisa serasi.
Selain itu, integrasi juga tidak terjadi saling berselisih
yang mengakibatkan kerugian negara.
Melalui tiga mantera Kementerian Agama tersebut,
kata Menteri Agama, setidaknya bisa mengobati
birokrasi dengan mudah atau menjadi sebuah cara agar
birokrasi terstigma. “Kementerian Agama bisa menjadi
teladan atau uswah. Dengan ketiga mantera itu pula
diharapkan kita akan mampu menghadapi kendala dan
menjadi faktor pendorong bahkan faktor pengubah,”
jelas Menteri Agama.
Sementara itu Sekjen Kementerian Agama M. Nur
Kholis Setiawan mengatakan, Rakernas ini dihadiri 300
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peserta dari unsur pimpinan satuan kerja Kementerian Agama
di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, tajuk moderasi
beragama sesuai dengan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian
Agama ke-73 lalu yang sudah menjadi Resolusi tahun 2019
bagi ASN Kementerian Agama. “Setiap ASN Kementerian
Agama harus mampu menunjukkan nilai kinerjanya yang
baik, kepemimpinan yang amanah, dan memberi kemudahan
kepada masyarakat luas, untuk memperoleh ekses pelayanan
keagamaan secara akuntabel dan berkualitas,” ungkapnya.
Nur Kholis menyebut dalam situasi politik saat ini
dimana kebhinekaan masyarakat Indonesia sangat rentan
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah
persatuan dan kesatuan bangsa, moderasi dalam beragama
amat penting dikedepankan untuk menyikapi keragaman.
“Moderasi beragama adalah bagaimana agama disikapi dan
dipahami pada tataran esensi serta substansinya. Sebab,
semua agama itu mengajarkan yang moderat. Tidak ada
agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bertindak
ekstrem atau di luar batas,” jelasnya.
Moderasi Harus Terus Dilakukan
Menteri Agama dalam sambutannya
menegaskan, pada dasarnya semua
agama mengajarkan moderasi. Pasalnya
Tuhan menurunkan agama melalui Nabi
untuk menjaga harkat dan martabat manusia
yang harus kita lindungi sesuai konteks
kemanusiaan. Menurut Menteri Agama, di
Indonesia moderasi harus terus dilakukan
karena pada dasarnya Indonesia memegang
moderasi beragama sejak dulu. Kita
jarang menemukan ada negara yang
begitu kental dan kuat nilai-nilai agama
ikut memengaruhi kehidupan kita. Nilainilai agama itu menjadi landasan utama dan pijakan dasar
dalam kemajemukan kita menjalankan kehidupan bersama.
Moderasi di Indonesia menurut Menteri Agama juga
menjadi kekhasan bangsa karena Indonesia dinilai sebagai
yang religius. Kementerian Agama sendiri sejak beberapa
tahun ini berfokus menggaungkan serta melakukan sosialisasi
dalam moderasi beragama. “Cara kita mengimplementasikan
moderasi beragama setelah menjadi landasan pemahaman
kita dalam beragama, juga mewujudkan dalam amalan
perilaku keseharian,” imbuhnya.
Lawan dari moderat adalah ekstrem. Menurut Menteri
Agama tidak menutup kemungkinan dalam beragama karena
satu dan lain hal seseorang kemudian terperosok pada cara
beragama yang ekstrem yang tidak lagi moderat. Karena itu,
moderasi beragama sebagai sebuah ikhtiar kita harus menjaga
pemahaman warga bangsa yang agamis di Indonesia agar
tetap berada di jalurnya. Kemudian, ujar Menteri Agama, jika
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ada pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang ekstrem bisa
diajak dan rangkul serta mengayomi mereka untuk bersamasama menegakkan moderasi. Bukan untuk mengeliminasi
mereka karena moderasi agama bukan seperti itu.
Sementara itu Prof. Azyumardi Azra yang juga cendekiawan
muslim menyampaikan pandangannya tentang tantangan dan
masa depan moderasi beragama dalam peta geo sosial politik.
Azyumardi mengungkapkan dalam kurun waktu empat tahun
terakhir, kekerasan di Indonesia angkanya sangat menurun.
Walaupun kasus intoleransi masih ada tapi skalanya sangat
kecil, tidak seperti sepuluh tahun lalu. Menurut dia, capaian
tersebut tidak terlepas dari peran ormas Islam yang selama
ini telah berhasil menjaga moderasi beragama.
Kita beruntung Indonesia memiliki Islamic legacy yang
menjaga agar tercapai moderasi itu. Kita harus berterima
kasih pada ormas Islam yang menjaga moderasi Islam.
Menurut dia, bangsa Indonesia disebut sebagai negara dengan
penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai the largest
moslem country, Indonesia sangat beruntung
karena salah satu dari sedikit negara dengan
masyarakat muslimnya begitu besar dan
paling aman. Bahkan kata dia, hal itu tidak
hanya harus disyukuri umat Muslim, tapi juga
umat beragama lainnya. Dengan demikian,
kehidupan sosial dapat berjalan dengan
tenang. Indonesia bak gambaran surga.
Rasa syukur ini harus kita jaga dengan
cara menjaga Indonesia. Salah satunya
dengan menjaga moderasi beragama.
Prof. Azyumardi menilai, moderasi beragama
di Indonesia saat ini sudah mapan
dengan adanya Islam Wasathiyah.
“Artinya, dalam memahami agama
tidak banyak masyarakat Indonesia
yang ekstrem kanan ataupun yang ekstrem kiri,” ujarnya.
Sebetulnya moderasinya itu sudah mapan dan relatif
mapan dengan konsep Islam Wasathiyah itu, yaitu Islam
jalan tengah yang diwakili oleh ormas-ormas Islam
terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU
dengan gagasan Islam Nusantara sejalan dengan Islam
Wasathiyah. Begitu juga Muhammadiyah dengan gagasan
Islam Berkemajuannya merupakan Islam Wasathiyah. Islam
wasathiyah yang menjadi paradigma dan praksis pokok NU
dan Muhammadiyah telah menjadi tradisi panjang Islam
Nusantara. Istilah Islam Nusantara dalam dunia akademis
mengacu kepada “Southeast Asian Islam” yang terdapat di
wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani (Thailand
Selatan), dan Mindanau (Filipina Selatan), jelasnya.
Wilayah Islam Nusantara dalam literatur prakolonial
menurut Azyumardi disebut negeri bawah angin (lands below
the wind). Lebih spesifik dalam literatur Arab sejak akhir

abad ke-16, kawasan Islam Nusantara disebut bilad al-Jawi,
yaitu Asia Tenggara. Umat Muslimin Nusantara biasa disebut
sebagai “ashab al-Jawiyyin” atau “jamaah al-Jawiyyin.
Wilayah Nusantara atau bilad al-Jawiyyin adalah salah satu
dari delapan dari delapan ranah religio-cultural Islam. Tujuh
ranah agama-budaya Islam lain adalah Arab, Persia/Iran,
Turki, Anak Benua India, Sino-Islamic, Afrika Hitam, dan
Dunia Barat. Meski memegangi prinsip pokok dan ajaran
yang sama dalam akidah dan ibadah, setiap ranah memiliki
karakter keagamaan dan kebudayaan sendiri,” katanya.
Menurut Azyumardi, validitas Islam Nusantara tidak hanya
secara geografis-kultural. Keabsahannya juga pada ortodoksi
Islam Nusantara yang terdiri atas teologi Asy’ariyah, fikih
Imam Syafi’i, dan tasawuf Al-Ghazali. “Kepaduan ketiga unsur
ortodoksi ini membuat Islam Nusantara jadi wasathiyah,
teologi Asy’ariyah menekankan sikap moderasi antara wahyu
dan akal, fikih Imam Syafi’i bergandengan dengan tasawuf
amali/akhlaki membuat ekspresi Islam jadi insklusif dan
toleran,” jelasnya.
Ortodoksi Islam Nusantara dengan kepaduan ketiga
unsur tersebut menurut Azyumardi terbentuk menjadi tradisi
yang terkonsolidasi, mapan dan dominan sejak abad ke-17,
yang kemudian lebih dikenal dengan istilah ahlus sunnah
wal-jama’ah (Sunni). Meski praktis hampir seluruh Muslim
Indonesia adalah pengikut ahlus sunnah wal-jama’ah, terdapat
perbedaan tekanan. NU dengan penekanan pada tradisi
ulama menyebut diri pengikut “Aswaja”, istilah ini kemudian
jadi brand name NU. Sementara Muhammadiyah sebagai
pengikut ahlus sunnah wal-jama’ah lebih menekankan pada
aspek modernis-reformis dan ijtihad.
Menurut Azyumardi karena itu Islam di Indonesia
memiliki hampir seluruh potensi untuk berkemajuan guna
mewujudkan peradaban rahmatan lil alamin. Modal terbesar
untuk berkemajuan adalah sifat dan karakter ormas-ormas
Islam yang independen (vis-a-vis) negara dan kekuasaan.
Mereka punya tradisi tak tergantung pada, apalagi menjadi
alat kekuasaan dengan membiayai dan mengatur diri
sendiri. Sehingga banyak kalangan asing sejak akhir 1980an hingga sekarang, semisal Prof Fazlur Rahman, Guru
Besar Universitas Chicago, AS melihat potensi besar Islam
Indonesia untuk berdiri terdepan memajukan perdaban Islam
global. Dengan peradaban Islam Wasathiyah, Islam Indonesia
dapat memberikan konstribusi bagi peradaban dunia lebih
damai dan harmonis.
Harapan semacam itu pada Islam Indonesia kian meningkat
di tengah berlanjutnya konflik di negara-negara Muslim di
dunia Arab, Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika. Untuk itu, NU
dan Muhammadiyah beserta ormas-ormas Islam Wasathiyah
lain tidak hanya perlu meningkatkan pemikiran dan amal
usaha di dalam negeri, tetapi juga mesti lebih ekspansif
menyebarkan Islam Wasathiyah ke mancanegara. Namun,

menurut Prof. Azyumardi, saat ini ormas-ormas Islam yang
ada di Indonesia mulai disusupi pemahaman-pemahaman
radikal. Nah masalahnya kemudian, sekarang ini ormasormas ini diinfiltrasi oleh paham-paham radikal, pahampaham yang literal, yang tidak moderat, yang ekstrem.
Penguatan Toleransi yang Aktif
Selanjutnya Prof. Azyumardi mengatakan, ormas-ormas
Islam tersebut dimasuki paham radikal karena banyaknya
pemahaman keagamaan yang tersebar di media sosial, yang
kemudiaan membuat masyarakat memperoleh pemahaman
agama yang instan. Itu karena apa, karena pengaruh
media sosial, komunikasi instan dan lain sebagainya.
Jadi oleh karena itu saya kira kita perlu penguatan kembali
konsolidasi moderasi Islam ini melalui ormas-ormas Islam
itu. “Karenanya diperlukan strategi untuk menciptakan dan
memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan
umat beragama termasuk karena banyaknya paham radikal
yang masuk ke Indonesia lewat media sosial, agar di negara
Indonesia semakin mewujud masyarakat yang aman, damai,
sejahtera, dan bersatu,” katanya.
Menurut Prof. Abdurrahman Mas’ud, Kepala Balitbang
Diklat Kementerian Agama dalam kesempatan berbeda,
pengaruh utamaan dan penguatan toleransi yang aktif atau
moderasi agama adalah sebagai sebuah strategi yang tepat
dalam menghadapi masuknya paham radikal lewat media
sosial itu. “Pertama, memberdayakan masyarakat, kelompok
agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri
masalah kerukunan umat beragama. Dan kedua, memberikan
rambu-rambu melalui regulasi dan program relevan dalam
pengelolaan kerukunan umat beragama,” katanya.
Selain itu upaya-upaya untuk mendorong moderasi dan
kerukunan antarumat beragama juga harus terus dilakukan.
“Upaya-upaya tersebut diantaranya memperkuat landasan
atau dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal
dan antarumat beragama, membangun harmoni sosial
dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong
dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup
rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan
kebersamaan dan sikap toleransi,” jelasnya.
Berikutnya, menurut Abdurrahman menciptakan
suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka
memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta
pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan
kerukunan kehidupan intern dan antarumat beragama.
Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif
bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai
Ketuhanan. Lalu menurut Abdurrahman mengembangkan
wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan
masyarakat, serta peningkatan dialog dan kerja sama intern
dan antarumat beragama.***
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Bidang PENMAD

PERSIAPAN UJIAN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER (UNBK) DI KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah sebuah sistem Ujian Nasional
dimana dalam pelaksanaannya menggunakan media komputer. Sistem ini dalam
bahasa inggris disebut juga dengan CBT atau Computer Based Test. Ujian Nasional
Berbasis Komputer ini berbeda dengan Paper Based Test atau sistem Uian Nasional
berbasis kertas.

P

enyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP
Indonesia-Singapura dan SMP Indonesia-Kuala Lumpur
(SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah
tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong
untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi

Foto: Istimewa
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Informasi dan Komunikasi). Selanjutnya secara bertahap
pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan
mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang terdiri dari 42
SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan
Luar Negeri. Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan
mengikutsertakan sebanyak 4382 sekolah yang tediri dari

984 SMP/MTs, 1298 SMA/MA, dan 2100 SMK. Jumlah
sekolah yang mengikuti UNBK tahun 2017 melonjak tajam
menjadi 30.577 sekolah yang terdiri dari 11.096 SMP/MTs,
9.652 SMA/MA dan 9.829 SMK. Untuk tahun 2018 peserta
yang mengikuti semakin banyak keseluruhan berjumlah
77.492 sekolah terdiri dari 27.030 SMP, 16.259 MTs, 12.837
SMA, 8.042 MA, dan 13.324 SMK. Meningkatnya jumlah
sekolah UNBK pada tahun 2018 ini seiring dengan kebijakan
resources sharing yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu
memperkenankan sekolah yang sarana komputernya masih
terbatas melaksanakan UNBK di sekolah lain yang sarana
komputernya sudah memadai.
Pemerintah melaksanakan UNBK bukan tanpa tujuan
diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
utamanya untuk program ujian nasional, adanya sistem yang
terintegrasi langsung dengan aplikasi - aplikasi pendidikan
lainnya seperti DAPODIK, E-Raport dan lain sebagainya
akan mempermudah sekolah untuk melakukan pelaksanaan
kegiatan ujian nasional. Akan tetapi butuh sumber daya
lebih agar bisa melaksanakan kegiatan UNBK dengan lancar
utamanya dari sisi sumber daya manusia dan juga perangkat
pendukung (Komputer). Selain itu bertujuan agar dapat
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan diharapkan nilai
kelulusan nantinya bisa dijadikan patokan untuk jenjang
pendidikan berikutnya, jadi tidak ada lagi test penerimaan
siswa atau mahasiswa baru agar dapat menghemat biaya,
semua mengacu pada nilai akhir kelulusan.
Adapun fungsi dari UNBK yaitu dapat meredam banyak
kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, sehingga

akan mempu untuk menumbuhkan minat belajar dikalangan
siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak lagi mengandalkan
bocoran kunci jawaban pada saat mengikuti ujian nasional,
sehingga mau tidak mau mereka akan berusaha untuk dapat
lulus dalam ujian nasional yang dihadapi.
Sebelum pelaksanaan UNBK tentunya ada latihan yang
disebut dengan Simulasi Ujian Nasional (UN). Kegiatan ini
sangat penting karena memberi kesempatan kepada siswa
untuk mengetahui kesiapannya menghadapi UN. Seorang
siswa yang pada saat simulasi hasilnya belum memuaskan
akan belajar lebih giat lagi agar mendapat nilai UN yang
lebih baik. Sementara bagi mereka yang hasil simulasinya
sudah baik akan merasa sedikit lebih tenang dan lebih “pede
(percaya diri)” untuk menghadapi UN.
Dalam kegiatan simulasi UN, seorang siswa akan
mengerjakan soal yang mirip dengan soal ujian nasional
sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena soal-soal dalam
Simulasi UN sudah disusun sesuai dengan Kisi-Kisi Ujian
Nasional, model dan jumlah soalnya sama, setiap paket
harus dikerjakan dalam waktu sesuai waktu UN, serta soal
dikerjakan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang
mirip dengan lembar jawaban komputer pada ujian nasional.
Dengan berlatih mengerjakan soal pada lembar jawaban
komputer, siswa dapat terhindar dari kesalahan saat pengisian
jawaban yang berakibat pada tidak lulus.
Sejalan dengan pemaparan tersebut pada Kementerian
Agama, terkhusus pada Kantor Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah terlebih pada bidang Pendidikan Madrasah Seksi
Kurikulum dan Evaluasi sudah mempersiapkan UNBK sedini
mungkin dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis
(bimtek) pada helpdesk Kabupaten Se- Jawa Tengah dengan
tujuan agar pelaksanaan UNBK tahun ini dapat berjalan lancar
dan sukses dan juga berharap para helpdesk Kabupaten dapat
mentransfer ilmunya kepada para proktor Madrasah diseluruh
satker di Kabupaten masing-masing. Pada pelatihan tersebut
para proktor tidak hanya dibekali materi pelaksanaan UNBK,
mereka juga langsung praktik pelaksanaan ujian. Semacam
uji coba simulasi UNBK. Dengan begitu, saat melakukan
simulasi dan gladi bersih nantinya para siswa telah menguasai
beragam tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
Dengan persiapan lebih dini dan matang diharapkan
Madrasah terkhusus di Kantor Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah dapat melaksanakan UNBK dengan sukses
dan mendapatkan hasil yang memuaskan baik dari segi
pelaksanaan maupun hasil nilainya. Sesuai dengan slogan
Madrasah yaitu Madrasah lebih baik, lebih baik Madrasah.

Asyik Junaidi, S. Pd.I., M. Pd.
JFU Kelembagaan dan SIM
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Bidang PD. PONTREN

Bantuan Insentif Pengajar
Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam
(Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Al Quran)

Tahun 2019 Cair Lewat Hibah
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah

K

Salah satu alasanya disamping untuk mempermudah
penyaluran dan verifikasi data, Bantuan Insentif Pengajar
Pendidikan Keagamaan Islam Pengajar Pesantren, Madin
dan TPQ agar dapat di cairkan terus menerus (selama ada
anggaran), apabila mengunakan program Bansos maka
bantuan Insentif tidak dapat diberikan secara terus menerus
dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.
Alokasi calon penerima bantuan insentif Pengajar
Pendidikan Kegamaan Islam sebanyak 171.131 yang
terdiri dari Pengajar Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah,
Taman Pendidikan Al-Quran. Dengan total anggaran yang
telah disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp.
205.357.200.000,- (dua ratus lima milyar tiga ratus lima

sumber: republika.co.id

abar gembira bagi Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan
Keagamaan Islam (Pondok Pesantren, Madrasah
Diniyah dan TPQ), karena Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah berencana memberikan bantuan insentif kepada para
Pengajar Pondok pesantren, Pengajar Madrasah Diniyah
dan Pengajar TPQ (Taman Pendidikan al Qur’an) pada tahun
anggaran 2019.
Hasil koordinasi Bidang PD Pontren Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Biro Kesra
Provinsi Jawa Tengah dan Tim Santri Gayeng disepakati
bahwa penyaluran Bantuan Insentif Pengajar Pendidikan
Keagamaan Islam, Pengajar Pesantren, Madin dan TPQ di
cairkan melalui hibah Pemerintah Provinsi kepada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa tengah.
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puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
Salah satu syarat pokok untuk mendapatkan bantuan
insentif ini adalah lembaga Pondok Pesantren, Madin dan TPQ
sudah mendapatkan Ijin Opersional dari Kementerian Agama.
Validasi data dilakukan dengan melengkapi data sebagai
berikut :
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama masingmasing pengajar yang masih berlaku.
b. Surat Keterangan Aktif Mengajar dari Pimpinan Lembaga
Pendidikan Keagamaan Islam (boleh kolektif) dan Jadwal
Mengajar semester terakhir;
c. SK sebagai Pengajar.
d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
masing-masing pengajar yang bersangkutan jika memiliki.
e. Foto Copy Kartu Keluarga Pengajar.
f. Surat Permohonan Bantuan dari lembaga.
g. Piagam ijin operasional.
Data calon calon penerima bantuan insentif Pengajar
Pendidikan Kegamaan Islam merupakan usulan dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang
telah divalidasi oleh Tim Kesra Jawa Tengah, Kanwil Kemenag
Jateng, Tim Santri Gayeng dengan melibatkan Kemenag
Kabupaten/Kota, Forum Komunikasi Pondok Pesantren
(FKPP), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan
Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Quran (Badko TPQ)
serta Melibatkan Kesra Kabupaten/Kota yang laksanakan
pada tanggal 03-21 Desember 2018.
Perhatian Pemrov. Jateng
Kebijakan ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan
oleh Pasangan Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo dan
Taj Yasin Maimoen, Karena sudah seharusnya mereka para
Pengajar Pendok Pesantren, Madin dan TPQ mendapatkan
perhatian dari pemerintah.
Pengajar Pondok Pesantren, Madin dan TPQ adalah
pendidik sekaligus pengawal masa depan anak-anak bangsa
khususnya bidang keagamaan, pendidikan karakter dan nilainilai nasionalisme, saat ini mutlak harus menjadi prioritas
dalam membangun SDM, agar generasi kedepan benarbenar menjadi generasi yang memiliki kemampuan baik
dari Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik sehingga akan
membantu anak mengembangkan kemampuan dirinya secara
menyeluruh, dan tidak sebagian saja. Dan kehadiran pengajar
agama sangatlah diperlukan, sehingga perlu mendapatkan
perhatian kesejahteraannya oleh negara.
Ikhlas vs. Pengabdian
Bantuan Insentif pengajar pendidikan Keagamaan Islam
ini akan dicairkan secara bertahap dengan nominal Rp.
100.000,- Perbulan selama satu tahun dengan jumlah total
Rp. 1.200.00,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Per Pengajar.

Jangan dilihat jumlah nominalnya tetapi bentuk perhatian
yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Ada fenomena yang menarik terkait peran dan tugas
sosok tenaga pengajar yang mengajarkan pendidikan
keagamaan Islam atau yang lebih umum dikenal sebagai Guru
ngaji. Seakan menjadi tradisi yang diturunkan dari generasi
ke generasi, bahwa setiap Pengajar/Guru ngaji tidak pernah
meminta upah untuk setiap murid yang diajarnya. Imbalan
diberikan hanya jika keluarga anak didik memiliki rejeki
berlebih. Jika tidak, sekedar rajin datang mengaji saja telah
membuat hati Pengajar senang. Mereka meyakini, proses
transfer ilmu harus dilandasi dengan sikap ikhlas hati bukan
atas dasar pengharapan materi sebab sejatinya rezeki sudah
ada yang mengatur.
Ketulusan dan keikhlasan hati Pengajar/Guru ngaji
merupakan teladan mulia sebagai sebuah proses menggapai
ridha dan berkah Ilahi. Sebab, bagi seorang Pengajar/guru
ngaji, hidup ini hanya butuh keberkahan dari setiap materi
yang didapatkan. Hal demikian selayaknya menjadikan
perhatian bagi pemerintah untuk hadir memberikan bantuan
demi keberlangsungan pendidikan keagamaan Islam sebagai
salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu
dengan memberikan bantuan insentif kepada para Pengajar/
Guru Pondok Pesantren, madrasah diniyah dan pendidikan Al
Quran.
Untuk para Pengajar/Guru ngaji, Saya kira ini bukan soal
Ikhlas atau tidak, dan jangan ditanya lagi soal keikhlasan
mereka dalam mendidik dan mengajar di lembaga-lembaga
keagamaan. Karena kalau tidak karena keikhlasan dan
tanggung jawab, mustahil mereka sanggup dan istiqomah
mengabdikan diri di lembaga-lembaga keagamaaan tersebut.
Aspek Sarana-Prasarana
Tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sarana
prasarana terhadap lembaga keagamaan juga harus
diperhatikan oleh negara, karena masyarakat sudah maksimal
membiayai pengadaan pembangunan, biaya operasional dan
perawatan selama ini dengan semangat gotong royong untuk
pendidikan Pondok Pesantren, Madin dan TPQ.
Dengan Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 87 Tahun
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Permendikbud
20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada
satuan pendidikan formal dan Undang-undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan, maka sudah seharusnyalah
Negara terus memperhatikan dan mensetarakan pelayanan
dasar dalam segala bentuk Lembaga pendidikan di negeri
ini, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, sepanjan
keberadaan lembaganya diakui, konsep pengajaran dan
pembelajarannya sesuai dengan Ideologi Pancasila.
@liansori_Pontren
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Bidang PAIS
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alam rangka menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional
(USBN) Pendidikan Agama Islam (PAI), Bidang PAIS Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan
mengadakan kegiatan Workshop Penyusunan Kisi-Kisi Soal USBN
PAI dan Penyusunan Soal USBN beserta Finalisasinya. Kegiatan
tersebut akan dilaksanakan secara berturut-turut mulai tanggal
29 Januari 2019 untuk semua jenjang, mulai SD, SMP, SMA dan
SMK yang terbagi dalam 4 angkatan. Angkatan I dan II adalah
untuk jenjang SD dan SMP, angkatan III untuk jenjang SMA/SMK
dan angkatan IV untuk finalisasi soal USBN PAI semua jenjang.
Setiap angkatan terdiri dari 30 peserta dan 4 narasumber dari
praktisi pendidikan dan narasumber dari pejabat Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
Peserta adalah Guru PAI yang mewakili Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah yang mempunyai kompetensi di bidang pembuatan
kisi-kisi dan penyusunan soal USBN PAI. Sedangkan narasumber
adalah para Instruktur Nasional yang juga sudah mengikuti
Workshop Pembuatan Kisi-kisi di tingkat nasional. Dengan
demikian diharapkan, workshop yang akan dilaksanakan di Hotel
Candi Indah Semarang tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai
harapan. Workshop ini merupakan kelanjutan dari workshop
penyusunan kisi-kisi USBN PAI yang dilaksanakan pada bulan
Oktober 2018. Workshop yang dilaksanakan pada bulan Oktober
2018 tersebut mengacu blue print Kisi-kisi USBN PAI tahun
yang lalu, sementara itu Kisi-kisi USBN PAI tahun 2019 telah
mengalami beberapa penyempurnaan, maka workshop yang
akan dilaksanakan nanti perlu dilakukan sinkronisasi terhadap
Kisi-kisi yang baru.
Materi workshop kisi-kisi soal USBN PAI tahun 2019 nanti
meliputi: Visi dan Misi Kementerian Agama dalam Pelaksanaan
Program PAI pada Sekolah; Kebijakan Bidang PAIS dalam
Pelaksanaan USBN PAI Tahun Pelajaran 2018/2019; Penyusunan
Soal HOTS; Telaah Kisi-Kisi USBN PAI 2019 Kurikulum 2006 dan
Kurikulum 2013; Penyusunan Indikator Soal dan Penyusunan
Kisi-kisi Soal USBN PAI Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 dan
Penulisan Butir Soal USBN PAI Kurikulum 2006 dan Kurikulum
2013 beserta Finalisasinya.
Sebagaimana telah tertulis pada Prosedur Operasional Standar
(POS) USBN PAI Tahun Pelajaran 2018/2019 bahwa penyusunan
Soal USBN PAI 75% dibuat oleh Provinsi dan disrribusikan ke
kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka diharapkan soal-soal
tersebut mempunyai kualitas yang sangat baik. Hal ini berbeda
dengan Mata Pelajaran lain dimana soal USBN 75% dibuat oleh
Musyawarah Guru Mata Pelajaran di kabupaten /Kota. Selain itu,
pelaksanaan USBN PAI dijadwalkan secara bersamaan di seluruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk mewujudkan hal tersebut,
Kementerian Agama melalui Bidang PAIS telah bekerjasama
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas
Pendidikan di kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Semoga semuat
kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan sukses sehingga
terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Bidang PHU

BPIH Tidak Naik, Haji Semakin Baik

B

iaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk
musim haji tahun 1440 H/2019 M telah ditetapkan.
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati
besaran rata-rata BPIH tahun 1440 H/2019 M sebesar Rp.
35.235.602,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh
lima ribu enam ratus dua rupiah). Jika dilihat dalam mata
uang dollar Amerika, rata-rata BPIH ini setara dengan USD
2,481 (kurs 1 USD sebesar Rp. 14.200,-). Kesepakatan
BPIH ini ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dalam Rapat
Kerja yang berlangsung di Gedung DPR. Dimana rumusan
kesepakatan ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden
untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH tahun
1440 H/2019 M.
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama
(Menag) dalam agenda Laporan Panitia Kerja dan Pengesahan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M
menghasilkan beberapa kesimpulan.
Kesimpulan pertama menyebutkan kuota jemaah haji
regular sebanyak 204.000 orang dan petugas haji 4.100
orang. Lalu disebutkan bahwa transaksi biaya operasional
haji di Arab Saudi menggunakan Saudi Arabian Riyal (SAR).
Berikutnya dijabarkan mengenai asumsi nilai tukar mata
uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika (USD) dan

Saudi Arabian Riyal (SAR) yang digunakan sebagai dasar
penghitungan BPIH (1 USD = Rp. 14.200-, 1 SAR = Rp.
3.786,67).
Kesimpulan kedua disebutkan bahwa Komisi VIII DPR
dan Menag menyepakati Direct Cost (biaya yang dibayarkan
oleh jemaah haji) pada BPIH tahun 1440 H/2019 M. Direct
Cost ini terdiri dari 2 komponen yaitu harga rata-rata biaya
penerbangan ke Arab Saudi Pergi-Pulang (PP) dan Living
Cost bagi jemaah haji dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).
Adapun harga rata-rata biaya penerbangan per jemaah
dari Embarkasi Haji ke Arab Saudi Pergi-Pulang (PP) sebesar
Rp. 30.079.285,- dengan rincian Rp. 29.555.597,- dibayar
oleh jemaah dan sisanya sebesar Rp. 523.688,- dibebankan
pada dana optimalisasi/nilai manfaat setoran BPIH (Indirect
Cost). Sedangkan untuk Living Cost ditetapkan sebesar SAR
1.500 atau ekuivalen senilai dengan Rp. 5.680.005,- dibayar
oleh Jemaah Haji dan TPHD dalam mata uang SAR.
Kesimpulan ketiga, disepakati bahwa besaran Direct Cost
yang sudah ditetapkan tidak termasuk biaya visa bagi Jemaah
Haji dan TPHD yang sudah pernah menunaikan ibadah haji
sesuai data dari pemerintah Arab Saudi sebesar SAR2.000
per orang yang nantinya dibayarkan bersamaan dengan
pembayaran pelunasan BPIH dan menjadi tanggungjawab
jemaah haji dan TPHD.
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Kesimpulan keempat, Komisi VIII DPR dan Menag
menyepakati total penggunaan nilai manfaat setoran BPIH
reguler dan efisiensi tahun sebelumnya untuk menunjang
biaya operasional haji (Indirect Cost) tahun 1440 H/2019
Msebesar Rp. 7.039.801.971.254,- dengan rincian untuk
pelayanan jemaah di Arab Saudi, pelayanan jemaah di Dalam
Negeri, operasional haji di Arab Saudi, operasional haji di
Dalam Negeri dan Safeguarding sebesar Rp. 20.000.000.000
dialokasikan untuk cadangan penyelenggaraan ibadah haji.
Kesimpulan Kelima, disepakatinya sumber Indirect Cost
pada BPIH tahun 1440 H/2019 M yang berasal dari: sisa nilai
manfaat akumulasi sampai tahun 2016 sebesar Rp. 1 triliun,
nilai manfaat tahun 1440 H/2019 M sebesar Rp. 5,5 triliun,
dan dana sisa efisiensi BPIH tahun 1438 H/2017 M dan
tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp. 539.801.971.254,- yang
digunakan untuk pembiayaan Indirect Cost pada BPIH tahun
1440 H/2019 M.
Selanjutnya kesimpulan yang keenam yaitu disepakatinya
BPIH Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang tidak mendapat
dukungan dari dana nilai manfaat/optimalisasi setoran BPIH,
biaya manasik KUA yang dibebankan pada dana kemaslahatan
yang bersumber dari keuangan yang dikelola Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) dan beberapa opsi apabila terjadi
kenaikan biaya Indirect Cost yang telah ditetapkan bersama.
Untuk kesimpulan ketujuh Komisi VIII DPR dan Menag
menyepakati total penggunaan nilai manfaat/optimalisasi
setoran BPIH Khusus untuk mendukung biaya operasional
haji khusus Tahun 1440 H/2019 M.
Meskipun besaran rata-rata BPIH tahun ini masih sama
dengan tahun kemarin, kesimpulan berikutnya disepakati
Berbagai layanan jemaah haji di Arab Saudi akan ditingkatkan
secara signifikan. Baik layanan akomodasi, konsumsi,
transportasi, dan puncak haji akan mengalami peningkatan.
Dapat dijelaskan bahwa layanan akomodasi di Makkah akan
mulai diterapkan system zonasi berdasarkan Embarkasi.
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Sistem zonasi diyakini akan meningkatkan layanan jemaah
haji karena jemaah asal daerah yang sama terlokalisir dalam
satu wilayah. Selain kemudahan pelayanan umum juga
dalam menetukan menu sesuai karakter cita rasa daerah
asal. Bahkan menu catering juga akan sesuai dengan zonasi
penempatan jemaah haji. Cita rasa makanan sangat penting
untuk menjaga kesehatan jemaah haji. Jemaah haji akan lebih
berselera untuk makan apabila disediakan konsumsi yang
lebih familiar dengan menu daerah asalnya.
Layanan bus shalawat juga akan ditingkatkan. Jika tahun
sebelumnya jemaah yang dapat menikmati layanan bus
shalawat harus menghuni hotel yang berjarak 1.500 meter
ke atas, kini diperpendek menjadi 1.000 meter dari Masjidil
Haram. Selain itu layanan bus shalawat dari hotel ke Masjidil
Haram atau sebaliknya hanya ditempuh satu kali naik bus
tanpa harus berganti bus di halte transit seperti tahun lalu.
Peningkatan layanan juga akan dilakukan saat puncak haji,
wukuf di Arafah. Tendanya selain terbuat dari bahan baja yang
kuat dan dilengkapi dinding, sejak dua tahun lalu juga telah
disediakan kipas angin water cooler. Pada tahun ini tenda
Arafah akan ditambah dengan AC.
Selanjutnya di akhir kegiatan rapat kerja dengan Komisi
VIII, Menag meminta kepada jemaah haji yang telah
ditetapkan berangkat pada tahun 1440H/2019M ini untuk
segera mempersiapkan biaya pelunasannya saat Keputusan
Presiden (Keppres) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)
ditandatangani Presiden. Beliau juga meminta kepada jemaah
haji untuk segera menghubungi Bank Penerima Setoran (BPS)
masing-masing untuk persiapan pelunasan biaya hajinya, an
memperdalam manasik haji harus dipelajari terkait tata cara
dan urutan pelaksanaan ibadah hajinya.
Selain memperdalam manasik haji, yang tal kalah
pentingnya Menag berpesan agar jemaah menjaga
kesehatannya karena ibadah haji merupakan ibadah fisik
yang membutuhkan stamina yang prima. (vd).

Bidang URAIS

Pentingnya Bimbingan Perkawinan Guna
Meminimalisir Perceraian

Foto: Istimewa

Bimbingan perkawinan bagi kedua calon mempelai dan remaja usia nikah penting
dilakukan sebagai upaya menghindari bentuk perceraian. Dari data yang ada, selama
2018 perkawinan dilakukan sebanyak 322.000 pasangan. Dan yang cerai dari hasil
perkawinan tersebut sebanyak 75.000 pasangan. Angka yang signifikan tersebut
menunjukkan tingkat perceraian masih begitu meningkat.

K

1

Yang Menikah

322.215 pasang

2

Yang Bercerai

75.558 pasang

epala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Muhtasith, mengatakan,
perlunya diselenggarakan bimbingan perkawinan
pranikah bagi kedua calon mempelai.

Sehingga saat terjadi permasalahan yang menimpa
kehidupan keluarga, perceraian tidak selalu dijadikan jalan
keluar.
Dalam hubungan perkawinan, masalah yang menimpa
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keluarga pasti ada. Tapi masalah tersebut perlu disikapi
secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi perceraian.
“Inilah pentingnya dilakukan bimbingan perkawinan
pranikah bagi calon kedua mempelai,” ujar Muhtasith.
Mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi, ia
menambahkan, penyebab yang paling mendominasi pada
2018 karena percekcokan dan masalah faktor ekonomi.
“Selama 2018 tersebut penyebab paling mendominasi
perceraian karena 28.000 pasangan cekcok dan 20.000
sebabnya karena masalah ekonomi, selain itu karena
penyebab lain,” imbuhnya.
Oleh sebabitu kata Muhtasith, untuk meminimalisir angka
perceraian perlu dilakukan edukasi terhadap kedua belah
pihak atau calon suami istri. Salah satu caranya dengan
diadakan bimbingan perkawinan pranikah.
Selain terhadap kedua calon mempelai, Bimbingan
perkawinan juga dilakukan buat remaja usia nikah. Pembekalan
terhadap mereka dalam kegiatan tersebut sangat dibutuhkan,
mengingat banyaknya pihak yang melangsungkan pernikahan
di usia muda.
Harapan Muhtasith, dengan diselenggarakanya kegiatan
tersebut ketika mereka hendak menikah dapat menjadi
enarasi berkualitas dan mampu mengelola keluarga yang
sakinah serta menjauhi segala upaya perceraian.
“Tujuan bimbingan perkawinan bagi kedua calon
mempelai merupakanl angkah pemerintah melihat tingginya
angka perceraian yang terjadi. selain itu diharapkan dengan
ada bimbingan tersebut calon pengantin dapat membangun
keluarga yang mempunyai pondasi kokoh. Sebab banyak
calon pengantin yang masih belum faham cara mengelola
keluarga,” tambahnya.
Ia menambahkan, mengenai matari wajib tentang
bimbingan perkawinan ada 8, yaitu, 1, membangun landasan
keluarga sakinah, 2. Merencanakan perkawinan yang kokoh
menuju keluarga sakinah, 3. Dinamika perkawinan, 4.
Kebutuhan keluarga, 5. Kesehatan keluarga, 6. Membangun
generasi yang berkualitas, 7. Ketahanan keluarga dalam
menghadapi tantangan kekinian, 8. Mengenali dan
menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Foto: Istimewa
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Dengan adanya bimbingan perkawinan, Muhtasith
berharap masyarakat dapat memahami tentang arti
pentingnya lembaga pernikahan. Sehingga pihak yang akan
betul-betulmenikah berada di usia yang matang dan fikiran
dewasa.
Senada dengan Muhtasith, Kepala Bidang Urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah, Muh. Arifin, menambahkan,
tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah, dan warohmah.
Demi mencapai kehidupan yang diinginkan tersebut itulah,
diharapkan kedua belah pihak mempertahankan bahtera
keluarganya untuk menghindari perceraian.
“Perceraian memang sesuatu yang boleh dilakukan, tapi
disatu sisi itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah
SWT. Karena itu, untuk mencegah terjadinya perceraian
perlunya dilakukan bimbingan perkawinan bagi kedua calon
pengantin. Dengan tujuan keduanya dapat saling memahami
dan saling mengerti peran dan tanggung jawabnya sebagai
suami – istri,” katanya.
Ia berharap dengan dilakukan bimbingan perkawinan bagi
kedua belah pihak supaya dapat membuahkan hasil yang
bermanfaat untuk kedepanya.
“Saya harap dengan dilakukannya bimbingan perkawinan
ini, kedua mempelai dapat mengerti dan memahami arti
sesunguhnya makna dari pada pernikahan. Sehingga ketika
terjadi persoalan sedikit pun dapat diselesaikan dengan baik
tanpa harus melepas ikatan perkawinan,”
Dengan demikian tujuan dari pernikahan yang tertera
dalam undang – undang perkawinan no 1 tahun 1974
tercapai, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta menjadi
keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.
Rumah tangga yang kekal merupakan impian dari setiap
pasangan suami istri. Oleh karena itu kata M. Arifin, segala
bentuk yang dapat merusak ikatan perkawinan yang berujung
pada perceraian perlu diselesaikan secara baik-baik.
“Dengan adanya bimbingan perkawinan harapanya ketika
ada masalah apapun yang terjadi dapat diselesaikan tanpa
harus bercerai,” pungkas Arifin

Bidang PENAIS ZAWA
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Jelang Pilpres 2019,

Jaga Kerukunan
Umat

enteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau
warga untuk tidak mudah terpecah belah hanya
karena perbedaan aspirasi menjelang Pemilu 2019.
Lukman berharap, setiap lapisan masyarakat bisa tetap
menjaga persatuan bangsa. “Umat beragama, jangan
sampai karena perbedaan aspirasi politik, perbedaan
pilihan kita, baik pemilu legislatif, pemilihan Presiden
membuat saling terpecah, apalagi saling berseteru
antara sesama saudara sendiri, sebangsa,” katanya.
Dia menambahkan, menjelang agenda tahun
politik, seharusnya seluruh umat beragama tetap
menjaga rasa saling menghormati, termasuk karena
perbedaan. Dengan itu, persaudaraan tetap bisa terjaga
dengan baik. “Semestinya harus senantiasa kita jaga,
sekeras apapun perbedaan di antara kita jangan sampai
putus ukhuwah, persaudaraan sesama, sebangsa, sesama
manusia,” kata Lukman.
Dalam Pemilu 2019, masyarakat Indonesia akan memilih
calon presiden dan calon wakil presiden, anggota legislatif
dari pusat hingga daerah. Kegiatan itu digelar pada 17
April 2019 dan diikuti dua pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden, yakni Joko widodo - KH
Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
(Kompas.com).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,
Arief Budiman, menegaskan KPU RI telah
menyelenggarakan debat kandidat antara
pasangan calon Presiden dan calon Wakil
Presiden di Pemilu 2019 yang pertama pada
Kamis, 17 Januari 2019 yang lalu dan akan
menyelenggarakan debat kandidat yang kedua. Menurut dia,
debat kandidat merupakan ajang adu program dan kebijakan
yang akan dilakukan jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.
Dia juga meminta jangan menjadikan debat sebagai
ajang saling serang sesama pasangan calon (paslon).
Hal-hal inilah yang dapat menjadi pemicu perpecahan di
kalangan umat, hanya berbeda pilihan menjadi tidak rukun.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah Farhani meminta aparatur
sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk
netral dalam Pemilu 2019. Farhani meminta ASN fokus saja
bekerja untuk melayani masyarakat.
“Prinsipnya ASN itu berjiwa dan bertindak profesional.
Yang kedua, netral, fokus saja pada pekerjaan. Fokus kerja,
fokus melayani masyarakat,” kata Farhani saat bertindak
sebagai pengambil Apel ASN di halaman Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah, Rabu (2/1/19).
Meski demikian, Farhani tetap mengingatkan para ASN
untuk menggunakan hak konstitusionalnya dan tidak golput.
ASN yang berhak menggunakan hak pilihnya, diimbau tetap
memilih pada saat pemungutan suara pileg dan pilpres.
Yusuf Muhammad-Penaiszawa

Edisi I/Tahun V/Januari - Maret 2019

19

Bimas KATHOLIK

“Damai di Hati, Damai di Dunia”
Moderasi Membuka Wawasan Perdamaian

M

enurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi
adalah menengahi suatu masalah. Sedangkan
menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,
moderasi itu artinya moderat lawan dari ekstrem. Moderasi
tentu membuka wawasan pada hal-hal tentang kemanusian.
Moderasi beragama bisa diartikan sebagai membuka hati dan
jiwa untuk mengungkapkan kebaikan yang tertanam dalam
hati kita sehingga menciptakan rasa damai.
Moderasi beragama membantu kita untuk menciptakan
perdamaian. Dalam Injil Matius 5:9 dijelaskan “Berbahagialah
orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah”. Dalam Injil Matius jelas mengajak kita
semua untuk selalu membawa damai, karena dengan
membawa damai kita bisa merasakan surga dunia. Rasa
damai yang diciptakan tentu membuka wawasan perdamaian
dan kemudian banyak orang mengatakan “O…ngono to sing
jenengen ayem tentrem”, yang artinya “O…begitu to yang
namanya perdamaian”.
Bila mengingat puisi Santo Fransisikus Assisi tentu
menggambarkan pada perdamaian. Puisinya sebagai berikut :
Tuhan, Jadikanlah aku pembawa damai,
Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih,
Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku
pembawa pengampunan,
Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku
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pembawa kerukunan,
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku
pembawa kepastian,
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran,
Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan,
Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang,
Tuhan semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur,
Memahami dari pada dipahami, mencintai dari pada dicintai,
Sebab dengan memberi aku menerima
Dengan mengampuni aku diampuni
Dari pusisi diatas mengajak bahwa setiap pribadi diminta
untuk membawa perdamaian. Kata damai sangat mudah untuk
dikatakan namun untuk mewujudkan butuh pengorbanan.
Moderasi beragama tentu diharapkan oleh masyarakat
Indonesia sebab Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam
suku, agama, dan ras. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah
kerukunan. Kerukunan menciptakan perdamaian. Perdamaian
menciptakan kemanusian. Kemanusian menciptakan
kemakmuran.
Oleh sebab itu menurut pesan Paus Fransiskus “Perdamaian
harus dimulai dari hati setiap individu dan keluarga mereka
dengan mengatakan “tidak” pada egoisme dan persaingan”.
Maka hati kitalah yang diajak untuk mengatakan tidak pada
egoisme dan persaingan supaya terciptakan perdamaian dan
kerukunan dalam moderasi beragama.
Ivo Hardita

Bimas HINDU

Foto: Doc

PENYULUH MEMPUNYAI PERAN PENTING
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
RUKUN DAN DAMAI

Kepala Bagian Tata Usaha menyerahkan SK
Kepada Penyuluh Agama Hindu Non PNS di dampingi Pembimas Hindu
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

K

epala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah menyampaikan pentingnya penyuluh agama
di masyarakat sebagai tokoh pengerak kerukunan
dan kedamaian seperti yang dicanangkan oleh pemerintah,
demikian disampaikan dalam sambutan pembukaan rapat
koordinasi Bimas Hindu dengan Penyuluh Agama Hindu PNS,
Penyuluh Agama Hindu Non PNS dan Guru Agama Hindu
Tidak Tetap yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
di Aula Lantai Tiga Gedung A Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah (23/1).
“Penyuluh Agama memiliki peran strategis dalam

mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai seperti yang
dicanangkan oleh pemerintah”
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah dalam
menjalankan tugas adalah dengan Visi dan Misi program
pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah mempunyai Visi “Terwujudnya masyarakat
Jawa Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, dan
sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia
yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”. Sedangkan Misi yang dijabarkan adalah 1.
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama,
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3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata
dan berkualitas, 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, 5. Mewujudkan
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas
dan akuntabel dan 6. Meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada
satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan 7.
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel
dan terpercaya.
Untuk pengembangan pelaksanaan program pemerintah
yang mengemban amanat reformasi birokrasi adalah dengan
pemerintahan yang bersih berwibawamaka dengan itu
penyuluh agama Hindu dilakukan evaluasi pembinaan. Dalam
program pemerintah sesuai dengan Rencana Program Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Program Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Secara umum apa yang dilaksankan
adalah mendorong pemerintah yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian, landasan utama dalam pelaksanaan adalah
dengan gotong royong.
Kegiatan penyuluh memiliki peran penting dalam
menyampaikan program pemerintah yang menyentuh dengan
masyarakat lapisan paling marjinal dan akan membawa
perubahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan bimbingan penyuluhan agama akan menumbuhkan
masyarakat yang taat beragama, cerdas dan sejahtera.
Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya
melakukan pembinaan dan penyuluhan agama sesuai
dengan PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Maka apa yang
dilakukan oleh Bimas Hindu dalam Rapat Koordinasi dengan
Penyuluh Agama Hindu PNS, Penyuluh Agama Hindu Non
PNS dan Guru Agama Hindu sebagai usaha untuk menyiapkan
penyuluh dan guru agama yang kreatif dan inovatif.
Penyuluh Agama merupakan Pekerjaan yang dinamis
mengikuti perkembangan budaya masayarakat yang menjadi
objek sasaran dalam kegiatan penyuluhan. Didalam kegiatan
penyuluhan itu memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri
dan setelah mengetahui itu semua nanti akan muncul sebuah
proses-proses perubahan, dimana perubahan tersebut dapat
membuat hidup dalam masyarakat menjadi lebih baik dari
sebelumnya.
Tantangan yang dihadapi penyuluh agama sebagai
inspirator dan motor penggerak perubahan ini diantaranya
ialah dari aspek sosio ekonomi masyarakat yang beragam,
keragaman budaya, keragaman jenjang pendidikan dan
pengetahuan masyarakat binaanya yang berarti pula
beragam tingkat pemahaman dan wawasan masyarakatnya.
Tantangan ini baru bersifat internal kemasyarakatan. Belum
lagi jika ditambahkan dengan tantangan-tantangan eksternal
kemasyarakatan yang muncul dari kepentingan-kepentingan
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golongan tertentu yang mengancam harmonisasi interaksi di
dalamnya.
Masyarakat merupakan aktor penting dalam pembangunan
karena menjadi objek sekaligus subyek pembangunan.
Pelaku pembangunan perlu dilibatkan dalam seluruh proses
pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan serta analisis
masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta
evaluasi.Tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah
satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pembangunan wilayah. Produktivitas, efisiensi dan
partisipasi masyarakat adalah indikator keberhasilan yang
terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi ciri suatu
wilayah dan membedakannya dengan wilayah lainnya.
Indikator produktivitas diukur dari perkembangan kinerja
suatu institusi beserta aparatnya, sedangkan efisiensi
terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem
dan kualitas SDM dalam pelaksanaan pembangunan dan
partisipasi masyarakat merupakan indikator yang menjamin
bagi kesinambungan pelaksanaan program di suatu wilayah.
Kemajuan dari umat/lembaga agama adalah kemajuan
pemerintah dalam menjalankan program jangka panjang dan
jangka menengah dalam pembangunan, untuk itu pemerintah
melalui Kementerian Agama selalu memperhatikan
perkembangan umat untuk itu program yang disusun adalah
dengan keselarasan untuk menjadikan indonesia yang
semakin maju.
Peran penyuluhan agama itu sangatlah penting didalam
masyarakat sosial, karena dengan adanya sebuah penyuluhan
agama didalam masyarakat sosial itu dapat membawa suatu
perubahan yang cukup baik. Dan penyuluhan agama sebelum
meneliti dimasyarakat sosial itu pasti memiliki sebuah
rencana-rencana yang sistematis yang nantinya dapat
menimbulkan daya tarik yang positif bagi masyarakat, maka
dari penyuluhan agama sebagai proses perubahan sosial
semoga menyadarkan masyarakat yang awalnya memiliki
sebuah permasalahan dapat teratasi sedikit demi sedikit.
Aktualisasi Penyuluhan Agama transformatif dalam rangka
penyuluhan pembangunan yang melahirkan kemandirian
ekonomi umat dimulai dari kesadaran reflektif atas fenomena
sosial keagamaan yang pada umat. Kesadaran reflektif ini
diikuti olah aksi nyata yang mendasar pada permasalahan
dan sumberdaya yang potensial untuk dikembangkan dari dan
oleh umat itu sendiri. Ada lima langkah aktual yang dilakukan
dalam mewujudkan penyuluhan agama transformatif, yakni
mengubah paradigma penyuluhan dari monolog ke dialog
dharmatula dengan kebutuhan riil umat; mengembangkan
jaringan kerja antar institusi; penyuluh agama secara
konsisten serius dengan keberpihakan kepada kaum marjinal
dan mendampingi mereka dalam proses transformasi sosial
keagamaan. (Wahonogol)

Bimas buddha

KEKUATAN MEMAAFKAN
“ Dari tiga hal, kita dapat mengenal seorang bijaksana,
Apa yang tiga itu?;
Dia bisa melihat kekurangannya.
Bila dia melihat kekurangannya, dia mencoba memperbaikinya.
Dan bila seseorang mengakui kekurangannya,
dia memaafkannya sebagaimana mestinya .”
(Anguttara Nikaya I: 103).

D

idalam perikehidupan sebagai manusia tentunya
tidak terlepas dari hubungan dengan manusia lain.
Dalam relasi bermasyarakat kita tidak terlepas dari
perjumpaan dengan anggota masyarakat dan terjadi interaksi
melalui komunikasi dua arah tentang berbagai informasi.

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terlepas
bagaimana cara yang digunakan oleh seseorang dalam
melakukan hubungan komunikasinya terhadap pihak lain,
pada prinsipnya informasi yang di komunikasikan bersifat
netral.

Komunikasi yang dibangun oleh satu pihak dengan pihak
lainnya terkadang tidak berjalan dengan semestinya. Pada
suatu kesempatan terkadang terdapat bahasa komunikasi

Karena didorong oleh kondisi tertentu, baik dari luar
maupun dari dalam diri seseorang bisa jadi karena sedang
mengalami masalah, acapkali bahasa komunikasi yang
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digunakan karena keterbatasan kemampuan seseorang
dalam memahami sebuah realita menyebabkan timbulnya
sebuah masalah.
Banyak diantara kita yang kadang mengeluhkan cara
berbicara seseorang yang cenderung skeptis dan bahkan
nyinyir terhadap sebuah kondisi yang ada pada orang lain.
Suka mengkritik pada orang lain, bahkan dengan ungkapan
kemarahan. Tetapi banyak juga diantara sekian orang yang
kita jumpai tersebut menyampaikan bahasa dalam komunikasi
yang lembut dan menenteramkan dan menghindari
mengungkapkan dengan cara yang berlebihan.
Pada saat kita mendengar bahasa halus, sopan dan
lembut dalam pembicaraan seseorang, kita menjadi merasa
senang dan bahagia. Tetapi pada saat seseorang yang
menjadi lawan bicara kita cenderung berbicara kasar, keras
bahkan cenderung menghina atau mengejek, kita tentu tidak
menyukainya dan timbul rasa jengkel dan tidak enak hati pada
diri kita.
Respon yang berlebihan atas ungkapan yang disampaikan
oleh orang lain paling banyak menyebabkan terganggunya
komunikasi yang sedang kita lakukan. Salah satu contoh
pada saat kita dikritik dengan sebuah kesalahan yang tidak
kita perbuat, senantiasa kita beraksi berlebihan dengan
menunjukan marah dan ketidaksukaan kepada orang yang
mengkritik kita.
Kritik maupun pujian adalah sebuah hal yang seharusnya
kita sikapi dengan wajar, tidak perlu direspon dengan
berlebihan. Penilaian orang lain kepada kita baik maupun
buruk biarlah tetap menjadi penilaian orang. Karena orang
memiliki kemampuan yang berbeda dalam menilai seseorang,
tendensi dari sebuah penilaian itu terkadang bisa dari sisi
subyektifnya maupun sisi obyektif, tergantung diposisi dan
kondisi batin tertentu yang sedang dialami orang tersebut.
Menurut Buddha karena dorongan faktor kebencian
kepada orang lain, seseorang bisa saja mencela apapun
yang dilakukan oleh orang lain disekitarnya. Didalam kitab
Dhammapada Buddha bersabda: Mereka mencela orang
yang duduk diam,mereka mencela orang yang banyak
bicara, Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dicela.
(Dhammapada XVII, 7). Dengan sabda Buddha ini kita dapat
mengambil sebuah kesimpulan, bahwa pada saat seseorang
dikuasai oleh kebenciannya maka apapun yang dilakukan
oleh orang lain adalah salah.
Pada saat menghadapi celaan dan hinaan lebih banyak
orang yang bereaksi dengan kemarahan, sehingga membuat
batin dan pikirannya menjadi tidak terkendali, dan membalas
dengan celaan dan hinaan yang sama kepada pihak yang
telah menyakitinya.
Berkaca dari sebuah realita yang demikian, selayaknya
dalam membangun hubungan dengan orang perorang
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kita senantiasa mengedepankan sikap yang lemah lembut
meskipun pada saat itu kondisi batin dan pikiran kita sedang
dalam posisi mengalami masalah. Sedangkan ucapan kasar
dan kecenderungan menghina pihak lain seharusnya kita
jauhi karena ungkapan tersebut mudah membuat orang lain
menjadi tidak senang dan marah.
Pada saat diri kita sedang dikuasai oleh amarah karena
marah, maka kondisi batin dan pikiran kita menjadi kacau.
Kekacauan batin ini yang menyebabkan orang semakin marah
dan tidak mampu mengontrol emosi dengan baik.
Mudahkanlah memaafkan orang lain meskipun tidak
diminta, karena memaafkan adalah penting, sebab
akan membebaskan kita dari api kebencian, dengan
melaksanakannya maka dengan sendirinya memungkinkan
pengembangan nilai-nilai positif seperti kesabaran dan
cinta kasih. Mempertahankan pikiran membenci hanya akan
mempertajam kebencian, sedangkan melepaskan kebencian
akan memungkinkan timbulnya cinta kasih.
Kemampuan kita untuk mengelola batin dengan sebaikbaiknya dan menghidari hal-hal yang merusak seperti
kemarahan dan kebencian, membantu kita untuk memiliki
kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat dipahami melalui sabda
buddha dalam Kitab Anguttara Nikaya 1:103, yang berbunyi:
“Dari tiga hal, kita dapat mengenal seorang bijaksana, Apa
yang tiga itu?; Dia bisa melihat kekurangannya. Bila dia
melihat kekurangannya, dia mencoba memperbaikinya. Dan
bila seseorang mengakui kekurangannya, dia memaafkannya
sebagaimana mestinya.”
Salah satu tipe pikiran yang berhubungan dengan
Penghentian adalah memaafkan ( khamanasila). Memaafkan
adalah menghilangkan pikiran jahat atau keinginan membalas,
yang ditujukan kepada seseorang dan mengganti pikiran
negatif tersebut dengan pikiran untuk rukun kembali. Pada
kebanyakan orang, melepaskan harta miliknya kadang lebih
mudah dibanding memaafkan seseorang yang mungkin telah
mempermalukan, mempersulit dan menyakiti kita. http://
tanhadi.blogspot.com/2012/10/memaafkan.html.
Kita semua memiliki pikiran cita kasih, setidaknya pada
orang-orang tertentu, orang tua, isteri/suami, anak-anak atau
teman-teman. Namun demikian, kita dapat pada waktu yang
sama bersikap netral atau malah tidak menyukai seseorang.
Kekuatan memaafkan menjadi kekuatan utama pembuka pintu
kebijaksanaan, dengan ketiadaan kemarahan dalam diri kita
sejatinya kita telah berjalan didalam kebijaksanaan itu sendiri.
Mari mudahkan hati dan pikiran kita untuk memaafkan
kesalahan orang lain besar maupun kecil, karena dengan
memaafkan hati kita menjadi lebih jernih dan terjaga
kesadaraan kita untuk bertindak kepada hal-hal baik yang
lebih bermakna didalam hidup bermasyarakat.
- Siswanta

Bimas KONGHUCHU

Foto: Doc

IMLEK DAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

Masih dalam semangat Iemlek 2570 Kongzili, penulis mengucapkan Gong He Xin Xi, Wan Shi Ru Yi, semoga selalu ada semangat baru, motivasi baru, harapan baru
tentunya yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan tentunya akan membawakan kedamaian dan kerukunan bagi semua umat beragama di Indonesia. Terimakasih.

“Kala itu, Budi Tanuwibowo Sekretaris Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Khonghucu
ngobrol santai dengan Gus Dur, sembari berjalan mengelilingi Istana.
Mereka membahas pelbagai isu kebangsaan. Salah satunya, tentang persiapan perayaan Tahun Baru Imlek yang
masih terhalang Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan,
dan Adat Istiadat China.
Gus Dur dengan santainya bilang “Oke Imlek digelar dua kali, di Jakarta dan Surabaya untuk Cap Go Meh,”
tandas Gus Dur. Budi kebingungan dengan ucapan Gus Dur. Termenung sejenak, lalu menimpali pernyataan tadi.
“Lantas, bagaimana dengan Inpresnya Gus?” tanya Budi, serius. Spontan, Gus Dur menjawab,
“Gampang, Inpres saya cabut.”
Pencabutan pun dilakukan dengan penerbitan Keppres Nomor 6/2000. Sejak Keppres itu diterbitkan orang
Tionghoa mulai merayakan Imlek secara terbuka. Menampilkan cita, harapan yang telah lama surut. Pada tahun
itu Imlek jatuh pada 5 Januari, dirayakan dengan cukup megah di kompleks Museum Fatahillah Jakarta. Setahun
kemudian, dengan Keppres No. 19/2001 Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif.”
( sumber. Status dari facebook resmi wahid foundation. 5 Februari 2019, pukul 15.14 )
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elihat status di Facebook resmi milik
Wahid Foundation diatas membuat
kenangan bagaimana umat Khonghucu
berjuang dengan penuh semangat tanpa menyerah,
hingga dijaman pemerintahan Gus Dur, MATAKIN
bersinergi dengan Gus Dur mengadakan Iemlek
nasional kali pertamanya yang dihadiri oleh presiden
ke empat Indonesia, K.H. Abdurachman Wahid
atau biasa disebut Gus Dur, begitu pula Cap Go Meh
Nasional pertama kali disurabaya.
Umat agama Khonghucu bergembira sekali waktu
itu, secercah sinar mulai tampak, dimana pintu gerbang
kebebasan mulai dibuka.
Sekarang setelah Iemlek telah 19 tahun berjalan,
dimana setiap tahunnya dihadiri oleh presiden dari Gus
Dur, Ibu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan
Jokowi yang diwakilkan kehadirannya melalui menteri
Agama.
Tantangan perayaan iemlek sekarang adalah kenyataan
yang tidak dapat dipungkiri. Banyak arogansi sebagian orang
Tionghoa yang mengadakan iemlek, bahkan mencampur
adukan dengan kegiatan ritual mereka karena anggapan
mereka iemlek hanyalah sebuah budaya, menjadi rancu
bagi umat agama Khonghucu yang bukan berasal dari
suku Tionghoa, mereka yakin bahwa iemlek adalah bagian
ritual iman yang tidak hanya berupa perayaan budaya suku
tertentu. Karena hal ini juga bertentangan dengan makna
iemlek yang bukan hanya exclusif hanya dirayakan suku
tertentu, melainkan iemlek adalah bagaian dari Indonesia
yang dapat dirayakan oleh suku apapun dengan menghargai
nilai – nilai keimanan didalamnya.
Jika mempelajari tingkatan mendidik dalam agama
Khonghucu ada 4 dimensi yang dilalui.
1. Dimensi Budaya
Dimensi budaya ibarat pendidikan sekolah adalah TK
dan SD, adalah masa dimana umat khonghucu diajarkan
tentang hal dasar dalam agama Khonghucu. Etika dan
moral / lI tentang budi pekerti, persembahyangan leluhur
dan diklenteng mulai dikenalkan.
Dimensi ini adalah dasar dan awal dimana kadang ada
perbedaan dalam pelaksanaanya di lapangan disesuaikan
dengan kebudayaan yang ada
Landasan moral dan etika ini yang menjadi
satu acuan dasar keberhasilan mendidik secara
Khonghucu, bagaimana anak dapat melakukan Bai
(berdasarkan tingkatannya), melakukan sembahyang
walau mungkin belum masuk ke ritual, bagaiamana
melakukan kegiatan dengan dasar lI (Kesusilaan),
pengenalan hari besar keagamaan yang tidak lepas
dari ritual persembahyangan tadi.
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Pendidikan dasar yang diberikan dalam awal mengenal
agama Khonghucu ini akhirnya menjadikan sebuah persamaan
pembelajaran sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang
akhirnya dikatakan sebagai sebuah budaya.
Berdasarkan kitab Li Ji
LI JI I B QU LI ( ADAT SUSILA ) BAGIAN I pasal 5 : 10
“Seorang Junzi, melaksanakan Kesusilaan / Li (di luar negeri)
tidak berupaya mengubah kebiasaan lamanya. ............... “.
Ajaran agama memang di tuntun untuk selaras dengan
kebudayaan yang ada sehingga menjadikan sebuah budaya
baru, paling sederhana produk budaya adalah makanan
“Lontong Capgomeh“ Lontong adalah budaya lokal kuliner
yang tidak ada di negeri Cina sana, tetapi Capgomeh bagi
umat agama Khonghucu adalah ritual keagamaan ada sisi
iman didalamnya, Capgomeh/ Shang Yuan adalah hari dimana
merupakan awal bekerja, karena sebagaian orang Cina dulu
adalah petani dia menunggu salju habis, dan tepat Capgomeh
paginya orang mulai bekerja, malamnya diadakan pesta
rakyat dan melakukan persembahyangan Shang Yuan dimana
merupakan harapan kepada Tian dan Malaikat Bumi (Fu De
Zheng Shen) agar dalam menjalankan perkerjaan harapan
baru dan semangat iemlak membuat perubahan lebih baik
dan tentu hasil akhirnya supaya pada saat musim panen akan
berhasil menjalanakan panen.
Yang berkembang dimasyarakat Tionghoa pada umumnya
adalah pesta rakyatnya saja “ latern festival “ memang sudah
menjadi budaya adanya pesta rakyat tetapi jaman dahulu tidak
lupa menjalankan sisi keimanan akan ajaran yang diyakininya
yaitu dengan menjalankan sembahyang Shang Yuan.
2. Dimensi ilmu
Pada pendidikan yang naik setingkat dari dimensi budaya
ini adalah dimensi ilmu, dimana ajaran agama Khonghucu ini
akan semakin dikembangkan dalam praktik kehidupan yang
paling sederhana adalah ilmu.
Ajaran agama Khonghucu merupakan dasar dan
landasan ilmu-ilmu yang ada Cina, ilmu perdagangan, ilmu
pemerintahan, kedokteran, ilmu perang, ilmu beladiri, Feng
Shui, Ba Zhi dll.
Contoh didalam ilmu pemerintahan
SABDA SUCI JILID XV PASAL 11
11. Gan Yan bertanya bagaimanakah mengatur pemerintahan.
(2) Nabi bersabda, “Pakailah penanggalan Dinasti Xia.
Pada ayat ini menjelaskan bagaimana ketepatan
penanggalan, berkaitan pula dengan iemlek, karena iemlak
jaman dinasti – dinasti sebelum Han berganti-ganti ada yang
jatuhnya pada tanggal 1 bulan 12, ada yang tgl. 22 Desember.
Akhirnya pada dinasti Han, tepatnya pada kaisar yang

ke-2 Han Wu Di dengan nasehat kerajaannya, dia melihat
petikan kitab Si Shu di atas, Maka raja dinasti Han dan
sampai sekarang digunakan, Dikembalikan penanggalan ke
dinasti Xia maka perlu di tentukan kapan “ 0 “ tahunnya, untuk
menghargai Nabi Agung Kongzi maka tahun kelahiran Nabi
Kongzi 551 SM dijadikan sebagai awal penanggalan iemlek
sampi sekarang ini.
Jadi untuk menghitung tahun iemlek, mudah sekali hanya
menambahkan 551 + tahun masehi, misalnya sekarang 551
+ 2019 = 2570, jadi tahun ini iemlek jatuh pada tahun 2570
Kongzili.
Dan masih banyak sekali ilmu yang dapat dipelajari dari
penerapan ajaran agama Khinghucu			
3. Dimensi Filsafat
Pendidikan agama Khonghucu yang masuk dalam
tingkatan filsafat sudah mulai mendalam, karena pola pikir
seseorang akan menjadi lebih fleksibel, kritis, independent,
analisis sehingga dengan belajar di tingkatan ini akan beroleh
satu wisdom / kebijaksanaan yang nilainya lebih universal.
Contohnya :
SABDA SUCI JILID XII PASAL 5
5. (2) “.................... Di empat penjuru lautan, semuanya
saudara. Mengapakah seorang Kuncu merana karena tidak
mempunyai saudara?”
Dengan ayat ini jika dilihat dari sisi filsafat, agama
Khonghucu adalah bersifat terbuka kepada yang lain yang
berbeda, karena menganggap mereka yang berbeda hanya
sekedar teman / sahabat melainkan layaknya seorang
saudara, sehingga dalam memandang perbedaan jelas
umat agama Khonghucu menganggap perbedaan adalah
sesuatu yang dialektrika komplementer, berbeda tetapi saling
melengkapi dalam konteks yang harmonis.
4. Dimensi Agama
Pendidikan agama Khonghucu di tingkatan agama
merupakan hal yang paling mendalam dan sifatnya adalah
keras kedalam dan lunak keluar, dalam arti fanatiisme
agama merupakan hal kedalam hubungan manusia dengan
penciptanya dan lunak keluar dengan berbagai macam
perbedaannya.
Contohnya
TENGAH SEMPURNA BAB XV PASAL 1-2
1. Nabi bersabda, “Sungguh Maha Besarlah Kebajikan Kwi
Sien (Tuhan yang Maha Rokh).”
2. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap
wujud tiada yang tanpa Dia.

Ayat diatas menyatakan bahwa keimanan umat
Khonghucu dalam menyakini Tuhannya. Konsep
Tuhan dalam agama Khonghucu memang tidak
terlihat, terdengar bahkan tidak boleh diperikrakan.
Umat agama Khonghucu yang telah belajar di
tingkatan agama tentunya memiliki nilai ritual dan
spiritual yang dekat dengan pencipatnya
Kenyataan yang ada di jaman orde baru banyak
umat agama Khonghucu yang pindah ke agama lain,
padahal secara pelaksanaan dan mengimani agama
Khonghucu di Indonesia jaman orde baru boleh kita
jalankan tetapi hanya sebatas lingkungan keluarga bukan
publik dan hak sipil nya yang tidak dilayani pemerintah.
Sebagiaan orang yang menyatakan iemlek adalah
budaya, pasti tidak menyentuh tingkatan dimensi agama,
karena mereka hanya baru belajar sampai dimeni budaya,
mungkin ilmu dan sedikit filsafat tetapi tidak mengakui kalau
semua ajarang dasarnya dari Khonghucu, karena secara
iman mereka sekarang sudah berbeda.
Kenyataan di dunia ini kadang aneh, banyak sebagian
orang menmbenarkan segala cara untuk merayakan imlek
dan mengakuinya sebagai bagian dari budaya, jikalau ada
hari libur budaya, maka orang Tionghoa adalah bukanya
satu-satunya suku diIndonesia, maka kalau imlek hari
libur budaya 700 suku yang lain juga akan protes dengan
pemerintah meminta hari libur nasional bagi sukunya
Disisi lain iemlek di agama Khongucu adalah hari raya
keagamaan dimana tidak hanya dijalankan oleh satu etnis
saja, karena ada umat dan rohaniawan Khonghucu yang
bukan beretnis tionghoa
Maka kembalilah akan makna Iemlek dimana ada
rasa berbagi dengan menjalankan sembahyang hari
persaudaraan, bersilahturahmi dalam sembahyhang iemlek,
berefleksi pada sembahyang Jin Tian Gong dan harapan
baru di sembahyang Shang Yuan/Capgomeh.
Jadikan iemlek adalah sarana untuk persatuan bangsa
Indonesia dengan Menghargai Umat agama Khonghucu
untuk menjalankan ritual dalam serangkaian iemlek, bagi
umat agama lain ataupun etnis manapun yang akan
merayakan harus didasari dengan semangat kerukunan
antar umat beragama dan tentunya tidak mengkaburkan
sejarah dengan tidak melupakan dasar kebudayaan
Iemlek semua belajar dari pengajaran agama Khonghucu
di sisi budaya baika yang diajarkan rohaniawan atupun
yang orrang tua dan leluhur kita masing – masing
Js. Andi Gunawan ST
Penyuluh Non PNS, Guru dan Dosen, Rohaniawan
serta pembicara Agama Khonghucu
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Foto: Doc

Dinamika DAERAH

Kanit Bintibmas Polres Jepara, Aiptu. Ustan Sulistiyanto, dalam pemaparan materinya menyampaikan unsur apa saja yang bisa
dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau “Hate Speech.”

Unsur-Unsur yang Bisa Dikategorikan sebagai

Ujaran Kebencian

J

epara – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
dalam hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bekerja
sama dengan Sat Binmas Polres Jepara menggelar Rapat
Koordinasi Pembentukan dan Pembekalan Da’i Kamtibmas di
Aula 2 Kemenag Jepara, Selasa (05/03).
Kementerian Agama berkomitmen menjadi komponen
Negara yang ikut serta dalam menjaga perdamaian dan
kerukunan bangsa, khususnya menjelang pemilihan
legislatif dan Presiden 2019. Komitmen tersebut dituangkan
dalam kegiatan bersama Sat Binmas Polres Jepara dengan
membentuk dan membekali Penyuluh Agama Islam NonPNS yang sebelumnya telah malang melintang di tengah
masyarakat memberikan penyuluhan agama Islam, untuk ikut
serta mewujudkan kerukunan dan ketertiban masyarakat.
Kasi Bimas Islam, Muslich, menegaskan bahwa ASN
Kemenag mempunyai komitmen untuk menjaga kerukunan
umat Bergama diamanapun ia berada.
“ASN di kemenag, punya komitmen untuk merawat
kehidupan keagamaan dan kualitas keagamaan, pendidikan
keagamaan dan akhirnya kerukunan keagamaan komitmen
kita rawat sebaik-baiknya,” kata Muslich.
Kanit Bintibmas Polres Jepara, Aiptu. Ustan Sulistiyanto,
dalam pemaparan materinya menyampaikan unsur apa saja
yang bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau hate
speech.
Pada dasarnya ujaran kebencian bisa disalurkan dalam
dua cara. Yakni cara konvensional didunia nyata atau dengan
cara penyebaran di media sosial atau cyber space. Kedua
cara tersebut mempunyai jalan penyebaran yang berbeda-
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beda pula. Meski basisnya sama-sama menggunakan katakata.
“Untuk cara konvensional bisa dengan beberapa alat,
missal mimbar ceramah dimuka umum, spanduk/banner,
pamphlet, majalah, media massa, dll. Sedangkan cara
penyebarannya bisa dengan ceramah atau pidato, orasi,
atau dalam bentuk tulisan. Sementara untuk cara yang lebih
canggih yakni lewat media sosial, missal dengan smartphone
atau computer” ujar Aiptu Ustan.
Kedua cara penyebaran tersebut mempunyai isi materi
yang sama, yakni berisi penghinaan, pencemaran nama
baik, penistaan, provokasi, penghasutan, penyebaran hoax,
dll. Sementara obyek yang bisa dikatakan ujaran kebencian
adalah SARA, warna kulit, etnis, gender, dan orientasi seksual.
“Tujuannya pun sama. Yakni membuat keresahan atau
keonaran, atau menyebarkan kebencian terhadap kelompok
tertentu, dan bahkan hingga membuat perpecahan antar
masyarakat” tutur Aiptu Ustan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga
telah memuat tentang ujaran kebencian. Antara lain pasal
156, 157, 310, dan 311. Penanganan ujaran kebencian juga
termuat dalam UU ITE.
Ketentuan tentang ujaran kebencian ini menjadi kepastian
hukum apabila ada warga yang merasa mendapat hujatan
atau provokasi di media sosial.
“Jika ada seseorang yang mendapat hujatan di media
sosial, kemana mereka akan mengadu, mau diselesaikan
sendiri atau dilaporkan polisi. Kan lebih bagus jika dilaporkan
ke polisi” ujar Aiptu Ustan. (fm)

Teknologi TERAPAN
Intelligence Enterprise
Data adalah objek, kejadian, atau
fakta yang terdokumentasikan. Informasi
merupakan sesuatu yang dihasilkan dari
pengolahan data (sifatnya memberi tahu).
Knowledge digunakan untuk proses
pengambilan keputusan.
Manfaat BI adalah Analisa dalam
perilaku konsumen, pola pembelian dan
trend penjualan.
• Mengukur, melacak dan memprediksi
penjualan dan kinerja keuangan.
• Penganggaran, perencanaan keuangan
dan peramalan
• Mengetahui
kinerja
kegiatan
pemasaran.
• Optimalisasi proses dan kinerja
operasional.
• Meningkatkan efektifitas pengiriman
dan pasokan.

Business Intelligence

I

stilah “Business Intelligence” awalnya ditemukan oleh Richar Millar Devens
dalam “Cyclopedia of Commercial and Business Anecdotes” pada tahun
1865. Devens menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana
seorang bankir, Sir Henry Furnese, mendapatkan profit dengan memainkan
informasi tentang lingkungannya, sebelum kompetitornya.
Business Intelligence (BI) merupakan kategori yang umum digunakan untuk
aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan
menyediakan akses pada data agar dapat membantu pengguna dari kalangan
perusahaan agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat
Dalam jurnal Management Vol. 15, Ivana Kursan dan Mirela Mihic menyatakan
bahwa istilah BI merujuk pada variasi solusi perangkat lunak, termasuk teknologi
dan metodologi yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang tepat
guna, sehingga mampu membuat keputusan bisnis dengan tujuan utama yaitu
meningkatkan keseluruhan performa bisnis pada pasar.
Business Intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode
bagiamana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis
berdasarkan sistem yang berbasiskan data. BI seringkali dipersamakan
sebagaimana briefing books, report and query tools, dan sistem informasi
eksekutif. BI merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang
berbasiskan data-data.
Kata kunci dari BI, yaitu pengambilan keputusan, informasi yang tepat,
dan perubahan performa dari bisnis. Mungkin untuk istilah yang lebih mudah
mengenai BI adalah seperangkat sistem (meliputi metodologi, perangkat
lunak, infrastruktur, dan semacamnya) yang digunakan untuk mendapatkan
pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bisnis, agar
keputusan yang diambil tepat dan mampu merubah performa bisnis menjadi
lebih baik lagi.
Pengambilan keputusan memerlukan data dari sistem BI yang berasal dari
kumpulan data faktual, data perencanaan dan data prediksi. Data-data tersebut
menghasilkan informasi tentang kondisi bisnis pada masa lalu, masa kini dan
tren masa depan.

Jika pada lembaga bisnis (profit
organization)
Business
Intelligence
dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja
melalui pemilihan strategi bisnis yang
tepat, maka pada lembaga pemerintahan
(non-profit
organization)
business
intelligence dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan melalui
peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja
sehingga pada akhirnya akan tercipta
perbaikan layanan pada masyarakat
serta pengelolaan anggaran yang
tepat. Business Intelligence juga dapat
membantu suatu perusahaan dalam
menganalisis perubahan trend yang terjadi
sehingga akan membantu perusahaan
menentukan strategi yang diperlukan
dalam mengantisipasi perubahan trend
tersebut.
Proses Inti BI
Integrasi, Analisis, Pelaporan
5 Fitur BI Teratas
Layanan Analisis, Layanan Integrasi,
Penambangan Data, Layanan Pelaporan,
Dukungan Clustering.(Sigit Umar)
Sumber:
[1] Brannon, Nadia . “Business Intelligence and
E-Discovery”.July 2010.Intellectual Property &
Technology Law Journal Vol. 22
[2] I. Kursan, M. Mihic.”Business Intelligence: The
role of the Internet in marketing researc”.Management, Vol. 15, 2010, 1, pp. 69-86
[3] D. J. Power, 2002, A Brief History of Decision
Support Systems, DSSResources.com.
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Akuntabilitas
Santri

Oleh: Muslikun, S.E., M.Si., Ak., CA.

P

ondok pesantren memiliki kedudukan dan peran fungsi khas dalam
pendidikan keagamaan dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia.
Peran sentral kyai di pesantren merupakan salah satu faktor internal
yang membedakannya dengan proses layanan edukasi dan advokasi di
luar pesantren. Yang pada gilirannya dalam perkembangan sosial, budaya,
ekonomi, politik, dan faktor lingkungan eksternal lainnya, khususnya sejak Orde
Baru, memberi dampak terhadap peran dan kedudukan berwarna pesantren.

Dalam kegiatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya
tanggal 7 – 11 November 2017, Bank Indonesia (BI) dengan dukungan berbagai
pihak menerbitkan buku Pedoman Akuntansi Pesantren. Harapan atas cita-cita luhur
percepatan pembangunan nasional sangat dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen
dalam sistem perekonomian yang di dalamnya juga mengusung sistem perekonomian
syariah.
Foto: Istimewa

Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peran Strategis Pengembangan Pesantren

Menurut M. Anwar Bashori, Kepala Departemen Ekonomi
dan Keuangan Syariah, BI secara khusus telah menyusun
Blueprint yang terangkum ke dalam berbagai kegiatan inisiatif
pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu (1) pemberdayaan ekonomi
syariah, (2) peningkatan efisiensi sistem keuangan syariah,
dan (3) penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Disusunnya
ketiga pilar di atas berdasarkan adanya pemahaman bahwa
halal value chains memiliki peranan sangat signifikan di
dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional yang dalam
pelaksanaannya dibutuhkan dukungan sektor korporasi,
pengusaha menengah, dan UMKM yang kuat. Dengan
keberadaan halal value chains yang kuat diharapkan muncul
dukungan yang kuat dari keberadaan lembaga keuangan dan
program edukasi yang berkualitas baik.

Sebagai salah satu target pengembangan ekonomi
syariah, program pengembangan pesantren secara khusus
mempunyai peran yang cukup strategis. Tindak lanjutannya
berupa kerja sama dan kesepakatan penyatuan langkah
dalam berbagai program pengembangan pesantren antara
Kementerian Agama dengan BI. Masuk di dalamnya program
peningkatan kemandirian ekonomi pesantren yang harapan
akhirnya bisa menstimulan kemampuhandalan ekonomi dan
mampu menghadirkan sumber daya insani yang berakhlak
baik.
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Dengan dukungan berbagai faktor endowment yang
dipunyai, pesantren yang maju dan modern akan memiliki
potensi berlebih untuk menjadi salah satu lokomotif
pertumbuhan ekonomi khususnya syariah. Berbentuk

buah peningkatan produksi barang dan jasa serta
kemampuan menyiapkan sumber daya insani
yang terpuji dan teruji.
Tata Kelola Pesantren yang Baik
Salah satu karakteristik
pesantren yang maju
adalah
kualitas
pengelolaan yang baik
dan
mendukung
terciptanya
tata
kelola yang baik.
Kemampuan
pesantren dalam
mengelola
p r o s e s
pencatatan
dan pelaporan
transaksi
keuangan
merupakan
indikator
mendasar
di
proses
peningkatan
tata
kelolanya.
Yang
pasti
dengan
sendirinya
akan
meningkatkan
kepercayaaan
(trust)
dari seluruh stakeholder
yang dalam jangka panjang
menjadi para pendukung utama
program pengembangan pesantren.
Meliputi secara luas mencakup kementerian,
otoritas terkait, lembaga donor, mitra strategis, serta
masyarakat itu sendiri sebagai publik pengguna jasa langsung
layanan pesantren.
Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi
Dari berbagai program untuk mendorong peningkatan tata
kelola pesantren yang baik, salah satu programnya adalah
dengan tersedianya laporan keuangan yang memenuhi
standar akuntansi yang diterima secara luas dan diterima
berbagai pihak (PABU). Tentu prinsip ini sangat sejalan
dengan prinsip syariah. Karena keberadaannya penting
bagi keberlangsungan (going concern) tata kelola yang
baik maka sudah selayaknya segera diberikan. Hal ini akan
sangat meningkatkan eksistensi lembaga pesantren sebagai
lembaga kredibel, akuntabel, dan terakui.
Sebagai lembaga profesi yang berkompeten dalam
penyusunan pedoman akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) dan BI bekerja sama menyusun Pedoman Akuntansi

Pesantren. Yang untuk mendapatkan perspektif yang lengkap,
proses penyusunan buku pedoman ini telah juga dilakukan
bersama dengan stakeholder strategis, utamanya para pihak
teknis telah berkolaborasi langsung.
Implementasi Buku Pedoman Akuntansi Pesantren
Dalam realisasinya, implementasi dari buku Pedoman
Akuntansi Pesantren ini mesti dilakukan dengan dukungan
penuh dan aktif dari berbagai pihak. Sebagai bentuk
keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi
pesantren agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum
di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman
Akuntansi Pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pertimbangan
dalam memilih acuan kepada SAK ETAP dilandasi bahwa
aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Di
mana sebagian besar aset Pondok Pesantren adalah Waqaf
permanen berupa tanah.
Format Penyajian atas laporan keuangan Pondok pesantren
yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren
mengaju pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
Pedoman Akuntansi Pesantren mengatur bahwa laporan
keuangan lengkap yang harus disusun oleh pesantren adalah
meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan
arus kas; dan catatan atas laporan keuangan.
Akuntabilitas Santri
Pedoman akuntansi pesantren ini diterapkan hanya untuk
pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, di
mana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok
pesantren dengan pemilik yayasan. Pedoman akuntansi
pesantren tidak diterapkan pada badan usaha yang berbadan
hukum yang dimiliki oleh pesantren seperti perseroan
terbatas. Pedoman akuntansi pesantren ini akan disesuaikan
apabila terdapat PSAK atau ISAK baru yang relevan dengan
aktivitas pesantren.
Pelaksanaan pedoman akuntansi pesantren ini akan
menguatkan sistem akuntabilitas pesantren dengan
sendirinya, dan menjadikan perhatian khusus seiring dengan
disahkannya beberapa peraturan perundangan-undangan
yang berdampak terhadap pesantren, seperti UU Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sesungguhnya kondisi ini
akan menghubungkan keterkaitan pesantren dengan segala
potensinya dan meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.
Konsekuensi logis atas akuntabilitas pesantren tentunya
menuju pula kepada para sumber daya insaninya berupa
akuntabilitas santri. Ahlan wasahlan Akuntabilitas Santri. (*)
Akuntan Holistik, Anggota IAI Wilayah Jawa Tengah,
dan ASN Kankemenag Kab. Wonosobo
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Wajah Islam di Larantuka
Oleh:
Fadh Ahmad Arifan M.Ag

Larantuka adalah tanah kelahiran Ahlan al-Jihad Maulana Bethan. Letaknya di
kabupaten Flores timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut pengakuan Ahlan,
penduduk di sana mayoritas beragama Katholik. Berdasar informasi yang saya dapat
dari laman good news from Indonesia (16/1/2017), masuknya agama Katholik di
wilayah ini tidak lepas dari pengaruh Penjajah Portugis. Di sini pula pada abad 16 M
berdiri kerajaan Katolik satu-satunya di Nusantara.
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P

opulasi umat Islam disana belum begitu
banyak. Jika melancong ke Larantuka,
keberadaan umat Islam bisa dijumpai
dengan mudah di kampung Baru, kampung
Postoh dan kampung Weri. Ahlan tinggal di
kampung Baru. “Ada berapa jumlah Pesantren di
Larantuka?” Saya buka pertanyaan di sela-sela
jam istirahat Ujian tengah semester. “belum ada
pondok pesantren dan Taman pendidikan Quran
(TPQ)” kata Ahlan yang di sana dikenal sebagai
anak Ketua MUI Larantuka. Jika anak-anak kecil
di pulau Jawa berangkat mengaji ba’da ashar,
maka tiap sore anak-anak di kampungnya Ahlan
mengisi waktu luang dengan bermain. Akan
tetapi usai sholat maghrib, sebagian anak-anak
ada yang berinisiatif mengaji ke rumah ustadz.
Beralih ke Pendidikan agama islam (PAI) di
sekolah formal. Misalnya di SD Inpres dimana
Ahlan bersekolah, hanya diberi durasi 2 jam
dalam seminggu. Itu pun yang diajarkan bukan
fikih ibadah apalagi Tauhid. Meski kegiatan
belajar mengajar (KBM) di sekolah itu berakhir
pada pukul 12.00, di sana belum diadakan
sholat dhuhur berjamaah. Ahlan mengaku baru
mengenal Dhuhur berjamaah saat ia nyantri
di Pondok Pesantren Muhammadiyah alMunawwaroh kota Malang. “Terus bagaimana
sholat Jumat di Larantuka?” Tanya lagi kepada
Ahlan. Ia bilang, “Adzan sholat jumat di Masjid
Agung Syuhada’ hanya sekali. Sebelum adzan
berkumandang, pengurus masjid memukul
bedug. Khotibnya naik mimbar sambil
memegang tongkat. Tidak ada bacaan sholawat
Nabi saat khotib duduk diantara dua khutbah”.
Di Larantuka dapat dijumpai tradisi Islam
Nusantara. Meski disana tidak dikenal istilah
“pengikut NU” atau “pengikut Muhammadiyah”,
tetapi tiap malam Jumat, para ustadz yang
berasal dari Jawa rutin menggelar tradisi Yasinan
dan sholawatan. Semisal ada yang meninggal
dunia, digelar pembacaan doa dan surah Yasin
maksimal 3 hari. Kemudian tradisi ini digelar
kembali ketika hari ke 40 dan ke 100.

Tentang berhijab, kebanyakan remaja
Muslimah di Larantuka tidak mengenakan hijab.
Akan tetapi kata Ahlan, “Semua ibu-ibu yang
berumur diatas 40 tahun sudah berhijab”.
Saya menduga, remaja yang belum berhijab
itu semasa kecilnya tidak dibiasakan berhijab
oleh orang tuanya. Adapun wanita hamil yang
memasuki fase 7 bulan juga tidak mengadakan
tradisi atau ritual tingkeban seperti di pulau
Jawa.
Jelang bulan romadhon, tidak ada pawai
menyambut romadhon seperti yang Ahlan
saksikan sendiri di kota Malang maupun kota
Batu. “Tiap bulan romadhon, sekolah saya libur
selama sebulan pak” ujar Ahlan. Jumlah rakaat
Tarawih di kampung tergantung imamnya.
Sebagian menggelar 23 rakaat dan ada yang
11 rakaat. Sholat Tarawih ini berlangsung cepat,
imam hanya membaca surah al-Ikhlas dan alKautsar.
Beralih ke tradisi pawai obor di malam
takbiran. Sebelum peserta pawai berangkat
keliling kampung Baru hingga kampung Postoh,
mereka diberi kuliah tujuh menit (kultum) oleh
ustadz. Pawai biasanya berakhir sebelum
pukul 11.00 malam. Besoknya ketika lebaran,
penduduk di Larantuka melakukan ziaroh.
Biasanya usai sholat hari raya Idul fitri, ke makam
lagi untuk bersih-bersih dan memanjatkan doa.
Terakhir, sebelum menutup artikel ini, ada
baiknya mengetahui bagaimana suasana musim
Haji di Larantuka. Di sana ada kemiripan dengan
pulau Jawa. Calon jamaah haji saat berangkat
dan kembali pulang dari Arab saudi disambut
penduduk se-kampung, lalu diiringi sampai
menuju kediamannya. Sebagian orang yang
mampu menunaikan ibadah haji berprofesi
sebagai PNS guru, pegawai di kantor kecamatan
dan pegawai Kantor urusan agama (KUA).
Wallahu’allam.
Penulis Alumni Fakultas Syariah UIN Malang
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Artikel

Meneladani Nabi

Foto: Istimewa

Oleh:
Nasiruddin, S.Ag

M

enjadi teladan dalam kehidupan adalah sunnah Nabi.
Sebagaimana Rasulullah saw sendiri adalah teladan
bagi siapa saja, tidak saja bagi umat Islam tetapi
juga bagi umat manusia seluruhnya. Allah menegaskan:
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu.” (QS Al Ahzab: 21). Oleh karena
itu, sebisa mungkin kita harus meneladani pribadi dan akhlak
Nabi yang mulia, sebagaimana yang telah ditunjukkan Allah
dalam ayat tersebut. Maka bagi kita dalam kapasitas sebagai
apapun harus bisa menjadi teladan dalam setiap lingkungan
yang kita tempati. Sebagai kepala rumah tangga harus dapat
diteladani oleh anggota keluarga seisi rumah. Sebagai seorang
tetangga harus dapat dijadikan contoh teladan bagi tetangga
lainnya. Sebagai pimpinan sebuah kantor/instansi harus bisa
menjadi teladan bagi anak buahnya. Bahkan sebagai seorang
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karyawan pun harus bisa diteladani oleh sesama karyawan
lainnya.
Memetik hikmah dari keteladanan Nabi Saw, Syafii Antonio
menjelaskan bahwa nilai-nilai dan teladan kepemimpinan dan
manajemen yang beliau wariskan masih dapat digunakan
dan ditiru oleh para pemimpin dari tingkatan paling kecil dan
sederhana (pemimpin diri sendiri), kepemimpinan keluarga,
bisnis, sosial, politik, pendidikan, hukum, dan militer.
(Muhammad Syafii Antonio, 2009 : 30)
Karakter asli manusia adalah meniru. Karenanya, ketika
kita ingin menjadi baik maka harus meniru orang yang baik.
Anthony Robbins dalam buku Unlimited Power, The New
Science of Personal Achievement (1997) menyarankan
bila Anda menginginkan kehidupan yang lebih baik, jangan

mencari rumor atau gosip, carilah model-model dan mentormentor yang hebat dalam kehidupan yang nyata dan di
dalam buku-buku, yang perilakunya dapat Anda ikuti. Biarkan
orang-orang ini, bukan hanya teman atau keluarga Anda saja,
menjadi standar atau tolak ukur dalam mengukur diri Anda
sendiri.
Sebagai manusia dengan karakter meniru inilah, kita
membutuhkan model terbaik dalam kehidupan kita. Dan
kita tidak perlu bingung mencari siapa dia, karena telah
dihadiahkan oleh Allah kepada kita seorang suri teladan terbaik
yang tidak lain adalah Muhammad Saw. Kenapa Muhammad?
Karena selain beliau sebagai format model terbaik yang telah
Allah berikan kepada kita di satu sisi, sebagaimana perintah
Allah dalam QS Ali Imran: 31: “Katakanlah (Muhammad),
“Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah
mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.” Tetapi di sisi yang lain, Beliau
juga manusia biasa yang sama dengan kita. Nabi Saw pernah
mengalami berbagai keadaan dalam hidupnya. Beliau pernah
merasakan hidup sebagai orang yang susah sehingga dapat
menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang mengalami
kesulitan hidup. Beliau pernah menjadi orang kaya, sehingga
dapat dijadikan teladan bagaimana seharusnya bersikap
sebagai orang kaya. Beliau juga menjadi pemimpin (leader)
dalam berbagai bidang: dalam keluarga, dalam masyarakat,
dalam perang, dalam pemerintahan negara, dan sebagainya
sehingga kita dapat meneladani kepemimpinannya dalam
segala bentuk kepemimpinan dari yang terkecil sampai yang
terbesar.
Meniru Nabi bukanlah sesuatu yang sulit atau hanya
bisa di angan-angan yang melangit belaka, melainkan
dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita di bumi. Di luar
keistimewaannya sebagai “Nabi dan Rasul Terbaik” yang
pernah diturunkan Allah SWT, beliau adalah manusia biasa
dengan seluruh sifat kemanusiaannya. Sebagai manusia
biasa, ia dilahirkan dengan ayah dan ibu yang jelas, bermain,
belajar, bekerja, menikah dan memiliki keturunan. Jadi tidak
ada alasan bagi umat Islam khususnya untuk meniru Nabi
Saw yang mulia itu dalam menjalani kehidupan di muka bumi

ini. Meneladani Nabi bukan saja sebuah saran yang baik,
melainkan suatu keniscayaan yang harus yang dilakukan oleh
kita sebagai umatnya. Karena tidak ada contoh manusia yang
paling baik di dunia ini melebihi Rasulullah Saw.
Lalu bagaimana cara meniru Nabi? Tidak lain adalah
dengan menghidupkan sunah-sunahnya. Artinya menjalankan
sebisa mungkin apa yang telah dicontohkan Nabi dalam setiap
denyut nadi kehidupan kemanusian kita. Apabila kita telah
lazim melakukan sunah-sunah Nabi dalam hidup kita seharihari, maka kita termasuk orang yang mencintai Nabi dan
kita dapat berharap agar kelak dirangkul dan dikelompokkan
dalam barisannya di alam berikutnya (akhirat). Sabda beliau
“Man ahya sunnatii faqod ahabbanii, wa man ahabbanii faqod
kaana ma’ii fil jannah.” (Siapa yang menghidupkan sunnahku
maka sungguh dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku
kelak akan bersamaku di surga). Itulah puncak meneladani
nabi, bersama beliau di surga.
Salah satu sunnah yang dicontohkan nabi adalah selalu baik
kepada siapapun. Baik terhadap teman maupun lawan. Beliau
menegaskan hal ini dalam sabdanya tentang orang yang baik
adalah orang yang baik terhadap orang yang menyakitinya
(man ahsana man asa-ahu). Bersikap baik kepada orang
yang baik, hampir semua orang bisa melakukannya. Tetapi
berbuat baik kepada orang yang dzalim (menyalahi) adalah
sesuatu yang sulit dan sangat mahal harganya. Dan Nabi
mencontohkan hal tersebut. Ingat kisah di mana Beliau setiap
akan berangkat ke masjid untuk beribadah selalu diludahi oleh
tetangganya yang kafir? Apakah Beliau membalas keburukan
orang tersebut? Ternyata tidak. Bahkan ketika tetangga yang
jahat tersebut sedang sakit dan tidak bisa meludahi Beliau
lagi, justru Beliau menanyakan dan ketika mendapat jawaban
bahwa orang itu sedang sakit Beliau bahkan menengoknya.
Hal semacam inilah yang mestinya kita budayakan dalam
kehidupan kita sebagai umat Nabi Saw. Selalu bersikap baik
kepada siapapun, bahkan kepada orang yang menyakiti
sekalipun. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Amin.
Penghulu Muda KUA Kecamatan Kersana
Kabupaten Brebes

Foto: Istimewa
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Opini

Meneladani Kiai Hasyim Asy’ari
Oleh: Jamal Ma’mur Asmani

Foto: Istimewa

Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari adalah tokoh santri dan kiai yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan
keagamaan dan kebangsaan di Indonesia (Dhofier, 1994). Pemikiran dan perjuangannya menjadi inspirasi dan teladan seluruh
elemen bangsa. Pahlawan nasional yang disematkan kepada Kiai Hasyim menjadi bukti besarnya kontribusi Kiai Hasyim
kepada bangsa dan Negara. Beberapa kiprah perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari adalah:

P

ertama, aktif dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah.
Kekuatan bersenjata zaman pra kemerdekaan adalah
keharusan karena kekuatan inilah yang menopang
gerakan kemerdekaan. Belanda dan Jepang mengontrol
ketat agar penduduk sipil tidak mempunyai alat persenjataan
yang membahayakan kekuasaan mereka. Kedua, menjadikan
pesantren sebagai markas perjuangan. Tebuireng selain
sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi, juga menjadi
pusat pergerakan kaum santri dan kaum nasionalis dalam
menumpas penjajah. Tokoh nasional menjadikan Kiai Hasyim
sebagai konsultan utama dalam menentukan kebijakankebijakan penting, sehingga Tebuireng menjadi sentral
pergerakan. Ketiga, menyatukan para ulama pesantren dalam

36

Edisi I/Tahun V/Januari - Maret 2019

organisasi Nahdlatul Ulama sejak tahun 1926. Organisasi ini
secara otomatis menjadi media konsolidasi tokoh pesantren
dalam merespons persoalan-persoalan sosial politik bangsa.
Keempat, aktif dalam masyumi (majlis syura muslimin
Indonesia) yang merupakan gabungan dari organisasi sosial
keagamaan yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan Kiai
Hasyim adalah figur yang tidak hanya diterima kalangan
pesantren, tapi juga diterima kalangan umat Islam secara
keseluruhan. Kelima, resolusi jihad yang dikeluarkan pada
tanggal 22 Oktober 1945.
Resolusi jihad ini mewajibkan umat Islam yang berada
di radius yang boleh meringkas shalat (90 kilo meter) dari
Surabaya untuk mengangkat senjata menghadapi ekspansi

kaum kolonial yang ingin menjajah kembali Indonesia.
Mobilisasi masa dari Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang,
dan Mojokerto menuju Surabaya tidak lepas dari besarnya
pengaruh Kiai Hasyim Asy’ari yang berhasil mendidik kaderkader penerus yang kelak menjadi tokoh-tokoh pesantren
dan bangsa di Pesantren Tebuireng, seperti KH. Abdul
Wahab Hazbullah, KH. Bisyri Syansuri, KH. Abdul Karim,

KH. Mahfudh Salam, KH. Arwani, KH. Abdullah Zain Salam,
dan KH. Thohir Nawawi. Perang 10 Nopember 1945 yang
dikenal dengan Hari Pahlawan adalah hasil jerih payah dan
perjuangan besar para santri yang terpanggil dari resolusi
jihad Kiai Hasyim untuk mendarmabaktikan hidupnya pada
bangsa. Resolusi jihad yang jatuh pada tanggal 22 Oktober
inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional
(HSN).
HSN menjadi bukti besarnya cinta para santri terhadap
negerinya. Doktrin yang ditanamkan Kiai Hasyim Asy’ari
kepada para santrinya adalah hubbul wathan minal iman (cinta
tanah air termasuk tanda iman). Doktrin ini adalah pemikiran
brilian yang lahir dari Kiai Hasyim yang tidak dijumpai di
belahan bumi Islam yang lain. Doktrin ini mampu menyatukan
dan menuntaskan relasi agama dan nasionalisme. Doktrin
ini terbukti efektif memayungi Negara Indonesia dalam spirit
religius, sehingga tidak terjadi sekularisme yang banyak
melanda Negara-negara Islam yang lepas dari sistem khilafah
dengan tokoh utamanya Kamal Attaturk di Turki (Said Aqil
Siradj, 2018).

Dari doktrin hubbul wathan minal iman dipahami bahwa
orang yang tidak mencintai tanah airnya, bahkan merusaknya
dengan perilaku yang menyesatkan dan menghancurkan,
adalah orang yang keimanannya diragukan. Nabi Muhammad
yang dilahirkan di Mekah pada akhirnya kembali ke
Mekah setelah berhasil menyusun kekuatan di Madinah.
Nabi kembali ke Mekah dalam momentum fathu Mekah
untuk membebaskan kota Mekah dari jeratan kekafiran,
ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan kaum borjuis
yang menindas kaum lemah dan mengeksploitasi mereka
demi kepentingan pribadi dan golongan. Kesuksesan Nabi di
Madinah tidak membuatnya lupa Mekah yang menjadi tempat
lahir dan berkembangnya Nabi pada awal kerasulan yang
penuh dengan tantangan dan rintangan yang datang silih
berganti.
Para santri dan seluruh bangsa Indonesia seyogianya
meneladani Kiai Hasyim Asy’ari dalam kiprah keagamaan
dan kebangsaannya. Keislaman dan nasionalisme bagi Kiai
Hasyim adalah dua hal yang tidak terpisahkan, sehingga
keduanya bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi demi
keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
dan Binneka Tunggal Ika. Empat pilar bangsa ini adalah
harga mati yang tidak bisa ditawar demi persatuan nasional
sepanjang masa.
Dalam konteks ini, maka segala bentuk pemikiran dan
gerakan radikalisme, fundamentalisme, dan ekstrimisme yang
menegasikan paham kebangsaan harus dikikis habis. Mereka
yang selama ini memperjuangkan khilafah dan syariat Islam
termasuk kelompok radikal yang harus disadarkan. Kelompok
ini bukan berasal dari kelompok yang ikut mendirikan bangsa
ini dengan berdarah-darah. Mereka adalah kelompok yang
baru datang belakangan dengan agenda yang bisa merusak
kepentingan nasional bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan.
Dalam konteks organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam
yang berpartisipasi aktif dalam menumpas kaum penjajah
dan membangun bangsa dari aspek pendidikan, ekonomi,
kebudayaan, dan politik kebangsaan. Dua organisasi inilah
simbol Islam moderat yang mempunyai pandangan dan
perjuangan nasionalisme yang sudah terbukti dan teruji
dalam perjalanan sejarah yang panjang.
Meneladani kiprah perjuangan K.H. M. Hasyim Asy’ari
dengan merevitalisasi gerakan kebangsaan yang bersendi
nilai-nilai keagamaan yang moderat dan toleran adalah suatu
keniscayaan, supaya pemikiran dan gerakan intoleran tidak
berkembang di negeri tercinta ini.
Direktur Lembaga Studi Kitab Kuning,
Alumnus PPWK PBNU
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Secawan Asa
Dalam Semangkuk Pesta

Foto: Istimewa

Oleh : R. Antono, M.Pd.I

P

ada Tahun 2019 ini rakyat Indonesia akan kembali
menyelenggarakan even besar, yaitu Pemilihan Umum
(Pemilu). Even lima tahunan ini akan menentukan wakilwakil rakyat yang akan duduk di kursi Legislatif periode 2019
– 2024. Wakil-wakil rakyat terdiri dari DPR RI, DPR Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota dan DPD, sekaligus untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan memegang tampuk
pemerintahan Negara ini selama lima tahun kedepan.
Hampir semua elemen masyarakat membicarakan “Pesta
Demokrasi” ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dari
warung nasi hingga kantor-kantor. Pembicaraan itu tak lepas
dari isu-isu yang berkembang selama persiapan “pesta” (baca:
kampanye) ini. Namun tidak semua masyarakat memiliki
perasaan yang seragam. Ada sebagian masyarakat menyikapi
hadirnya pemilu dengan penuh semangat, namun ada juga
yang menyikapi dengan perasaan gundah, bahkan ada yang
cenderung acuh tak acuh.
Masyarakat yang penuh semangat, melihat pemilu
ini sebagai satu wadah untuk memperbaiki negara ke
depan. Mereka melihat, dengan memilih wakil rakyat akan
memberikan perbaikan tata kelola negara ini ke depan.
Bagi mereka, pemilu merupakan ajang yang tepat untuk
menunjukkan eksistensi suara rakyat.
Bagi masyarakat yang gundah, mereka melihat pemilu

38

Edisi I/Tahun V/Januari - Maret 2019

tak ubahnya sebuah pesta, yang benar-benar pesta. Saat
kampanye menjelang pemilu, akan marak beragam hiburan
yang disuguhkan partai politik, dan ramai pula bagi bagi duit.
Bagi kelompok ini, adanya pemilu, tidak memberi pengaruh
yang signifikan untuk perbaikan negara ini ke depan.
Sementara satu lagi ada masyarakat yang acuh atak acuh
atau apatis. Hampir sama dengan kelompok kedua, kelompok
ini melihat pemilu hanya sebuah rutinitas, tidak memberi
manfaat untuk perbaikan ke depan. Pada hakekatnya ini
berarti sesungguhnya dari adanya pesta demokrasi itu semua
elemen masyarakat tadi menginginkan satu hal yang dianggap
dapat dicapai lewat pesta tersebut, yaitu Sebuah Perubahan.
Perubahan adalah satu kata yang banyak menimbulkan
perbedaan serta perselisihan dalam mendefinisikan tentang
makna dan khususnya bagaimana caranya. Tidak sedikit
yang memberi standar atau tolak ukur perubahan itu sendiri,
setiap partai menjanjikan perubahan itu menurut versinya
sendiri-sendiri. Ada yang berpendapat perubahan yang urgen
adalah perubahan hukum menjadi lebih tegas, ada lagi yang
berpendapat harus dimulai dari perekonomian, ada juga
yang beranggapan akhlak dan moral-lah yang harus dirubah
terlebih dahulu, yang lebih radikal lagi malah meyakini bahwa
perubahan haruslah dimulai dari dasar negara ini, yaitu sistem
pemerintahan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Metode Perubahan Rasulullah
Islam adalah agama yang unik, satu-satunya agama yang
mengatur manusia baik ibadah (ruhiyah) maupun dalam hal
kehidupan/politik (siyasah). Karena itu sebagai kosekuensi
dari iman seseorang, maka iman itu mengharuskan semua
perbuatan manusia terikat pada hukum-hukum syara’
yang telah ditetapkan. Seorang mu’min akan senantiasa
mendasarkan segala aktivitasnya pada hukum-hukum yang
telah diturunkan kepadanya dan tidak mengadakan hal-hal
baru. Termasuk dalam aktivitas perubahan ini, karena Nabi
saw. telah bersabda:
“Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak
didasarkan perintah kami, maka tertolak”
Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harusnya
juga selalu mencontoh metode Rasulullah Saw. dalam
merubah masyarakat jahiliyyah pada waktu itu menjadi
masyarakat Islam yang diterangi cahaya kemilau dengan
menegakan Daulah Islamiyyah yang telah menggoreskan tinta
emas pada peradaban manusia. Keharusan dalam mengikuti
Rasulullah saw. selalu ditegaskan dalam firman Allah SWT:
“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suatu contoh
yang baik bagimu…” (QS al-Ahzab: 21)
“Apa saja yang disampaikan Rasulullah kepada kalian,
terimalah, dan apa saja yang dilarangnya atas kalian,
tinggalkanlah.” (QS al-Hasyr : 7)
”Katakanlah, ”Inilah jalan (dakwah) ku, aku dan orangorang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada (agama)
Allah dengan hujjah (bukti) yang nyata.” (QS Yusuf : 108)
Siapapun yang ingin melakukn perubahan haruslah
memahami dengan benar fakta-fakta tentang apa yang
ingin dirubahnya, mengapa perlu dirubah dan ia pun harus
mempunyai gambaran jelas yang tidak kabur dan mendetail
tentang perubahan seperti apa yang ia inginkan. Ia pun
harus memahami secara jelas apa kelebihan sistem yang dia
inginkan dibanding sistem saat ini. Karena objek perubahan
kita adalah masyarakat, maka kita harus memahami seperti
apa realita masyarakat. Belumlah tepat ketika seseorang
mendefinisikan masyarakat hanyalah kumpulan individu.
Seseorang yang mengamati masyarakat secara mendalam
akan menemukan bahwa masyarakat adalah sekumpulan
individu yang berinteraksi untuk mencapai kemashlahatan dan
mempunyai pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan.
Jadi, untuk merubah masyarakat secara mendasar dan
menyeluruh kita pun harus berusaha menyerang pemahaman
(mafahim), standar (maqayis), dan keyakinan (qanaah) yang
diadopsi, yang membentuk pemikiran, perasaan, dan sistem
yang dipakai di dalam masyarakat dengan serangan pemikiran
untuk kemudian menggantinya dengan pemahaman, standar,
dan keyakinan yang kita inginkan. Dan tentu saja tidak dengan
jalan kekerasan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Karekter Sistem Perubahan Rosulullah
Dalam melaksanakan perubahan itu, Rasulullah juga
mepunyai karakter yang khas dalam perjuangannya, yaitu
tanpa kekerasan (laa maddiyyah), dengan landasan pemikiran
(fikriyyah) dan politis (siyasiyyah). Hal ini dapat dipahami, dari
awal da’wah Rasulullah Saw. sampai terjadinya perubahan
yaitu berdirinya Daulah Islamiyyah di Madinah. Rasululah
Saw tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada
kaum-kaum kafir Quiraisy yang nyata-nyata pada waktu itu
memerangi dan menyiksa kaum muslimin. Bukan berarti
pada saat itu Rasulullah tidak mempunyai kekuatan, tetapi
memang karena beliau belum diperintahkan oleh Allah SWT.
Untuk melakukan hal itu, bahkan ketika Bilal bin Rabbah
disiksa dan ketika shahabat meminta kepada Rasulullah Saw.
untuk memerangi orang-orang Quraisy, beliau menjawab:
”Kami belum diperintahkan untuk itu.” Padahal pada saat itu
Rasulullah Saw. telah mendapatkan dukungan yang memadai,
semangat dan keberanian yang tinggi dari para pengikutnya.
Namun, Rasulullah tetap menolaknya dengan tegas. Ini
menunjukkan bahwa dalam rangka menegakkan (syariat)
Islam tidak dibenarkan aktivitas kekerasan atau mengangkat
senjata. Bangkitnya Islam juga didasari pada landasan
pemikiran ”Laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah”, inilah
yang dida’wahkan Rasulullah Saw. dimana dari pemikiran
dasar inilah akan muncul akidah yang berlandaskan pemikiran
yang shahih. Pemikiran ini pula yang akan mendasari taatnya
seorang muslim pada syari’at Islam.
Kekuasaan adalah salah satu akses politik, sehingga untuk
mengambil kekuasaan itu juga diperlukan aktivitas politik.
Sehingga aktivitas Rasulullah pada waktu itu yang menyerang
ide-ide jahilliyah dan pemikiran-pemikiran batil yang
berkembang didalam masyarakat, mengungkap konspirasi
kaum kafir, menelanjangi kebusukan penguasa pada saat itu
juga merupakan aktivitas politis, begitu pula dengan proses
meminta pertolongan (at-thalab an-nushrah) kepada yang
dilakukan Rasulullah, yaitu mendatangi penguasa (ahl alquwwah), ini pun merupakan tindakan politis yang dilakukan
oleh Rasulullah Saw. Demikianlah semoga tulisan ini dapat
menjadi setetes air di tengah kekeringan harapan dan sepercik
api di larut kegelapan malam. Pendapat kami ini bisa jadi
benar, tapi mungkin juga bisa salah. Karena sesungguhnya
orang yang berpegang pada dalil terkuatlah yang mendapat
petunjuk dari Allah SWT.
“Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang
diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang
yang berakal.” (QS az-Zumar : 18)
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
Penulis adalah ASN di Kemeneterian Agama
Kab. Pekalongan
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Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural
Upaya Menangkal Anarkisme
dalam Pendidikan
Oleh : Taslim Sahlan

I

ndonesia merupakan negara dan bangsa yang multikultural
dan multireligius, oleh sebab itu perlu adanya model
pengembangan pembelajaran agama yang menekankan
kepada model pembelajaran dengan tujuan utama yaitu
memerangi kekerasan, kemiskinan, korupsi, manipulasi dan
sejenisnya. Merebaknya peristiwa anarkisme (kekerasan)
dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, mengundang
pertanyaan benarkah Islam sebagai agama rahmatan lil
‘alamin. Untuk kondisi tersebut, kosep pendidikan Islam
berbasis pluralis-multikultural merupakan tawaran yang
mutlak perlu, supaya tercipta kondisi yang lebih progesif
dalam artian toleransi.
Sebuah data mencatat bahwa jumlah pulau yang berada
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya
lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang hampir
menggunakan 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka
juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam.
Diakui ataupun tidak, keberagaman ini dapat memimbulkan
berbagai bentuk persoalan anarkisme dan hilangnya rasa
kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain.
Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk
Indonesia, seharusnya memiliki peluang yang besar dalam
mempengaruhi tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
Merebaknya peristiwa anarkisme (kekerasan) dan terorisme
yang mengatasnamakan Islam, sepertinya mengundang
hasrat masyarakat untuk mempertanyakan kembali adagium
tentang Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Bagaimana
Islam yang seharusnya menjadi penyemai perdamaian bagi
umat manusia di muka bumi ternyata ditampilkan dengan
wajah keras dan garang, bukan saja bagi non-Muslim tapi
juga bagi sesama Muslim, melalui bahasa-bahasa jihad, kafir,
bid’ah, sesat, dan lain sebagainya.
Diantaranya adalah Lingkar survey indonesi (LSI) yang
menyajikan data hasil survey pada pada bulan Maret tahun
2005, tercatat sebanyak 16,9% setuju adanya radikalisme
FPI, 11 % setuju adanya radikalisme MMI, 3,3% setuju
agenda HTI dan 59,1% setuju agenda MUI. Selanjutnya hasil
Survey PPIM pada bulan Juni tahun 2006, mencatat bahwa:
67,2% setuju ajaran Islam yang membolehkan pemukulan
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terhadap anak usia 10 tahun yang tidak shalat, 61,4% setuju
untuk memerangi orang non muslim, 53,1% setuju hukuman
untuk tafsir Al-Qur’an secara liberal dipenjara, 49% setuju
membela perang dengan non muslim, 47% setuju pelarangan
Ahmadiyah, 20% setuju dengan bom Bali, 18% setuju
perusakan gereja dan 37,2% setuju larangan kepada umat
islam mengucapkan selamat hari natal.
Terdapat tiga model pembelajaran agama yang yang perlu
digaris-bawahi dalam pemahaman kompleksitas keragaman
di Indonesia. Pertama: Model in the wall yaitu pembelajaran
agama yang lebih menjelaskan dan memperhatikan
agamanya sendiri dan tertutup dengan agama lain atau tidak
mendialogan agamanya dengan agama yang lain. Kedua:
Model at the wall yaitu pengajaran agama yang mengajarkan
agama sendiri beserta mengajarkan agama yang lain. Ketiga:
Model beyond the wall pengajaran agama yang berusaha
mengajak dialog dan bekerja sama antara pemeluk agama
satu dengan agama lain supaya terjaga perdamaian, keadilan
serta harmoni diantara mereka. Pendidikan Islam saat ini
lebih sering menggunakan model pertama yaitu model
in the wall yang hanya mengajarkan agama sendiri dan
Indonesia merupakan negara dan bangsa yang multikultural
dan multireligius, oleh sebab itu perlu adanya model
pengembangan pembelajaran agama yang menekankan
kepada peralihan model pembelajaran dari model in the
wall menuju pada pembelajaran agama dalam model at and
beyond the wall. Dengan tujuan besar yaitu umat Islam tahu
dan mengenal agama selain Islam dan bisa bekerja sama
dengan pemeluk agama lain dengan tujuan utama agama
yaitu memerangi kekerasan, kemiskinan, korupsi, manipulasi
dan sejenisnya.
Wawasan Tentang Pluralis-Multikultural dalam Pendidikan
Islam.
Merupakan sebuah fakta yang tidak dapat terbantahkan
bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural.
Dalam Al-Qur’an pun menegaskan bahwa yang namanya
pluralitas bukan hanya keunikan suatu masyarakat. Akan
tetapi merupakan suatu kepastian atau takdir Allah.
Paul E. Knitter dalam Introducing to Theologies of

Religions mengemukakan bahwa dunia dan isinya berada
dalam proses evolusi, dengan evolusi berarti kita tidak
dalam keadaan telah jadi atau sudah jadi melainkan dalam
proses untuk menjadi. Kalau segala sesuatu berada dalam
proses menjadi dan bukan telah jadi, maka proses menjadi
itu berlangsung melalui proses saling keterhubungan. Pada
giliranya pluralitas penciptaan harus dipahami sebagai satu
potensi menuju persatuan yang kokoh
Sebuah penjelasan yang patut diperhitungkan dari
peandangan Nur Kholis Madjid tentang pluralitas, bahwa ia
menolak kalau pluralisme hanya dipahami sebatas bahwa
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk
atau pluralisme semata mata hanya sebagai kebaikan negatif
yang di lihat dari manfaatnya untuk mengenyahkan
atau menyingkirkan fanatisme. Menurut
Madjid pluralisme haruslah difahami
sebagai pertalian sejati kebhinekaan
dalam ikatan-ikatan keadaban, atau
secara sederhana dijelaskan bahwa
pluralisme
merupakan
suatu
sistem nilai yang memandang
secara positif-optimis terhadap
kemajemukan itu sendiri, dengan
menerimanya sebagai kenyataan
dan berbuat sebaik mungkin
berdasarkan kenyataan itu.
Namun perlu disadari bahwa
konsep tersebut tidak bisa secara
otomatis langsung bisa diterapkan.
Dibutuhkan prakondisi yang bersifat mutlak
agar konsep ini bisa digiring kepada tahap
operasional yaitu:
1. Dekonstruksi absolutisme, pluralisme mensyaratkan
segala bentuk absolutisme, klaim kebenaran yang
menafikan orang lain harus dihapuskan, karena
pembenaran terhadap diri sendiri hanya akan membawa
orang pada gagasan sempit, komunal, dan eksklusif.
2. Penegasan relativisme, relativisme disini menegaskan
bahwa ada banyak kebenaran yang merupakan bagian
dari konteks ruang dan waktu, jadi kebenaran konteks
tidak bisa dimutlakkan, melainkan terbuka dengan
inovasi, pembaharuan dan penelaaahan kembali, tidak
ada kebenaran absolut, kebenaran harus selalu dicari dan
didialogkan. Setiap kebenaran adalah proses pencarian
dan setiap pencarian adalah kenisbian.
3. Pembumian toleransi, toleransi merupakan persoalan
penerapan prinsip agama, toleransi bukanlah sejenis
netralisme kosong, yang bersifat prosedural, melainkan
pandangan hidup yang berakar dalam ajaran agama. Hal
ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Al-Qur’an QS.
Al-Baqarah ayat 148, jadi jelas bahwa toleransi merupakan
buah dari penerapan prinsip agama yaitu mengamalkan

kebaikan dan salah satu manifestasi dari kebaikan adalah
menghargai kemajemukan.
Untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang
multikultural. Pada bagian ini, perlu kiranya untuk menegaskan
tentang pemahaman makna kultur, kulturasi dan multikultural.
Dari beberapa karakter diatas, setidaknya terdapat
penjelasan yang lebih mengena tentang kultur yaitu sebuah
cara dalam bertindak atau bertingkah laku dan beradaptasi
dengan lingkungan disekitar, poin penting yang perlu dicatat
adalah setiap kultur pada masyarakat tertentu mempunyai
keunikan dan kelebihan sendiri-sendiri sehingga tidak dapat
dikatakan bahwa kultur satu lebih baik dari kultur yang lain.
Fokus kajian dalam wilayah kultur menjelaskan tentang
posisi dan ruang lingkup kultur yang tidak terbatasi
oleh identitas kultur tertentu. Terdapat tiga
wilayah kultur yang telah dijabarkan oleh
Kottak yaitu:
1. Kultur nasional yang berbentuk
aneka macam pengalaman, sifat dan
nilai-nilai yang dipakai oleh semua
warga negara yang berada pada
suatu negata
2. Kultur internasional yaitu
bentuk kultur yang meluas
melampaui batas-batas wilayah
nasional sebuah negara melalui
proses penyebaran.
3. Sub-kultural yaitu perbedaan
karakteristik kultural pada satu kelompok
masyarakat.
Dalam Multikultural Education Handbook of
Research, Banks mencoba memberikan penjelasan tentang
apa yang disebut Pendidikan multikultural yaitu:
“Multikultural education is a concept, a frame work, a way
of thinking, a philosophical viewpoint, a value orientation,
and a set of educational nedds of culturally diverse student
populations.”
Atau dapat dijelaskan bahwa pendidikan multikultural
adalah sebuah konsep, kerangka kerja, cara berpikir, sudut
pandang filosofis, orientasi nilai, dan satu set kebutuhan
pendidikan pada suatu kelompok siswa dari beragam budaya.
Terdapat 4 (empat) isu pokok yang dipandang sebagai
dasar pendidikan Islam multikultural, khususnya di bidang
keagamaan, yaitu:
1. Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya (wahyu),
2. Kesatuan kenabian,
3. Tidak ada paksaan dalam beragama, dan,
4. Pengakuan terhadap eksistensi agama lain.
Semua yang demikian disebut normatif karena sudah
bersumber atau merupakan ketetapan dari tuhan. Masingmasing klasifikasi didukung oleh wahyu, kendati satu ayat
dapat saja berfungsi sebagai justifikasi yang lain. (TS)
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Prestasi

Siswa Madrasah Raih 6 Medali
di Kejurda Tapak Suci

Siswa MIM Puluhan Trucuk Klaten Raih 6 Medali Kejurda Tapak Suci

Foto: Doc

K

laten - Siwa siswi MIM Puluhan Trucuk Klaten
berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan
memenangkan lomba pencak silat dalam rangka Kejurda
Tapak Suci putera Muhammadiyah se-Kabupaten Klaten,
Sabtu (9/3), yang dilaksanakan oleh PD. Muhammadiyah
Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut dilaksanakan di GOR
Klaten yang diikuti oleh perwakilan dari madrasah dan sekolah
se-Kabupaten Klaten.
Menurut Kepala MIM Puluhan, Surasa, kemenangan
yang diraih tidak terlepas dari kerja keras para siswa/i serta
para pembinanya. Ia pun berharap agar kegiatan ini dapat
menumbuhkan rasa semangat siswa.
“Untuk yang menang, saya harap tetap giat dan semanagat
berlatih. Dan bagi yang kalah, jangan berkecil hati, terus
bersemangat dan perkuat lagi. Karena menang kalah itu
sudah biasa,” ucap Surasa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran
Madrasah yang sudah mensuport kegiatan ini semoga
kedepan kita akan terus mendapatkan kemenangan lagi,
utamanya kepada para pembimbing yang tak pernah lelah
membimbing anak didik,” ujarnya.
“Semoga ini bisa menjadi momen silaturrahmi antar Tapak
Suci Putra Muhammadiyah. Kepada seluruh atlit untuk terus
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giat berlatih supaya prestasi yang didapat terus meningkat,”
ucapnya.
Surasa berharap Kejurda ini dapat melahirkan bibit unggul
untuk diikut sertakan diperlombaan tingkat nasional.
Atas kemenangan dan prestasi yang diraih ini, Kepala
MIM Puluhan mengajak seluruh siswa siswi dan guru di
sekolahnya mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan anugerah tidak terhingga itu.
Menurutnya, kemenangan yang diraih siswa siswi MIM
Puluhan dalam persaingan sangat ketat di perlombaan
itu, merupakan umpan balik siswa siswi dan guru dalam
mewujudkan kenyataan bahwa madrasah lebih baik. Artinya,
MIM mampu bersaing dengan sekolah lain yang ada di
Kabupaten Klaten, sebagaimana niat dan keinginan serta visi
dan misi madrasah hebat bermartabat.
“Semoga kedepannya ini bisa menjadi motivasi bagi para
atlit agar senantiasa menorehkan prestasi, baik ditingkat
provinsi maupun ditingkat nasional,” harapnya.
Adapun kemenangan yang diraih, Juara I Nurul Wahidah
kelas 5, Nurul Hanifah kelas 5 dan Zulfa Nuria kelas 5. Juara
II Hafidz Hizbullah kelas 4 dan Aisyah Muna kelas 4, Juara III
Abyan Caesar kelas 4.(srs-aj)

Lensa FOTO

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil
Kemenag Prov. Jateng, Suhersi,
tandatangani Perjanjian Kerja, di saksikan
Kakanwil Kemenag Prov. Jateng, Farhani,
di halaman Kanwil Kemenag.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal
ini di wakili oleh Kabag Tata Usaha
menyampaikan arahan dalam Rakor
Penyuluh Agama Hindu PNS dan
Non PNS di Aula lantai III Kanwil
Kemenag Prov. Jateng.

Kakanwil Kemenag Prov. Jateng,
Farhani, memberikan materi dalam
Rapat Koordinasi Optimalisasi
Pengumpulan dan Pemanfaatan
Zakat ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, didampingi
Setda Jateng, Sri Puryono dan Ketua
Basznas Prov. Jateng, K.H. Daroji.

Persatuan Guru
Sertifikasi Non PNS
audiensi dengan Wakil
Gubernur Jawa Tengah,
Taj Yasin, didampingi
Kakanwil Kemenag
Prov. Jateng, Farhani di
rumah dinas Gubernur
Jawa Tengah.
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Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, usai buka Rapat Kerja jajaran Kanwil Kemenag Prov. Jateng di
Hotel Grand Candi Semarang. Foto bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, Pangdam IV Diponegoro,
M. Effendi, Kapolda Jateng, Condro Kirono, dan Kakanwil Kemenag Prov. Jateng, Farhani.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, foto bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kakanwil
Kemenag Prov. Jateng, Farhani, dan K.H. Ubaidillah usai meresmikan Pembukaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Kanwil Kemenag Prov. Jateng.

