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I

nternalisasi lima nilai budaya kerja dalam setiap diri Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah harus semakin ditingkatkan pada tahun 2018, utamanya
meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan akuntabilitas kita. Inovasi
menjadi salah satu terobosan Kanwil Kemenag Pro. Jateng yang
akan terus di dorong pada tahun ini sebagai jawaban atas upaya
mewujudkan peningkatan kualitas kinerja dan pertanggungjawaban
kepada masyarakat.
Tak lupa marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita
kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kesehatan
dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi
kesempatan untuk mengabdikan diri kita pada Kementerian Agama
yang kita cintai ini.
Majalah dinas sejahtera untuk mengawali terbitan tahun 2018
tetap berusaha menyampaikan pesan-pesan yang meneguhkan nilai
humanis pluralistik dalam keberagamaan dengan semangat menjaga
persatuan dan kesatuan Bangsa, karena intoleransi semakin Nampak
dipermukaan dan ini menjadi tantangan bersama, disamping itu
kehadiran majalah ini senantiasa mampu memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat terkait pesan perdamaian . Sesuai dengan
tema HAB tahun 2018 “Tebarkan Perdamaian”,
Semangat membuat inovasi layanan disemua lini haruslah menjadi
semangat bersama, yang terintegrasi dalam diri setiap ASN Kanwil
Kemenag Prov. Jateng, karena keberhasilan pelayanan ditentukan
seberapa semangat membuat inovasi, inovasi ini tentu disesuaikan
dengan arus perkembangan zaman dan teknologi yang ada.
Pergumulan dengan gesekan sosial, konflik komunal saat ini
menjadi isu yang muncul ke permukaan dan gampang tersulut ini
menjadi tantangan bagi Kementerian Agama, seberapa mampu
Kementerian Agama membuat inovasi layanan dalam menyelesaikan
semua permasalahan tadi dengan tetap mempertahankan keragaman
dan kemajemukan.
Berat memang tetapi menyadari ini menjadi ruh dari makna
melayani umat menjadikan spirit bersama semua komponen Kemenag
untuk bahu-membahu, membuat langkah kebijakan strategis sesuai
harapan umat dengan tidak terjebak pada frame pragmatisme serta
menyadari sebagai bentuk ibadah dengan semangat ikhlas berkarya
dan berdarma adalah kunci jawaban dari semuanya.
Masukan dari semua pembaca untuk peningkatan kesempurnaan
majalah ini sangat kami harapkan, karena kami menyadari masih
banyak banyak dalam terbitan kali ini.
Kami segenap redaksi majalah “Sejahtera” tak lupa mengucapkan
terima kasih atas segala bantuan dari semua fihak dalam penerbitan
majalah edisi ini, dan akhirnya kami mohon maaf atas segala
kekurangan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua
Amin.(Af)
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Pembinaan

Pendidikan Karakter Intensif
Lembaga Pemasyarakatan
Oleh: Drs. H. Farhani, SH.,MM
..........

M

a r a k n y a
fen omen a
kejahatan
di
lembaga pemasyarakatan
yang terkadang masih kita
jumpai dari media cetak
maupun elektronik berupa
tawuran antar warga binaan
di Lembaga Pemasyarakatan,
masih adanya peredaran narkoba
di dalam LP menjadi indikasi kalau
LP belum sepenuhnya berhasil dalam
menjalankan perannya sebagai lembaga yang
memiliki tanggungjawab pembinaan kepada
warga binaan.
Pelbagai ragam persoalan tersebut tentu
menjadi keprihatinan kita bersama, LP yang
seharusnya menjadi tempat rehabilitasi
jangan justru berubah fungsi bagi warga
binaan menjadi semakin liar dan tidak
terkedali sekaligus menjadi tempat aman bagi
beredarnya narkoba dan sejenisnya.
Kementerian Agama Sebagai lembaga
yang memiliki tanggung jawab yang tertuang
dalam misinya yaitu “ Menyediakan Pelayanan
kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas,”tentu harus melalukan terobosan
inovasi kebijakan untuk mampu berkontribusi
memberikan solusi pada permasalahan yang
terjadi di LP.
Mewujudkan terobosan itu Kanwil
Kemenag
Prov.
Jateng
membuat
Memorendum of Understanding (MoU)
dengan Kanwil Kemenkumham Prov. Jateng
terkait Pendidikan Karakter Intensif warga
binaan Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan
dengan terobosan inovasi ini mampu merubah
keadaan yang selama ini terjadi di LP dan
warga binaannya. Dengan pendidikan karakter
ini tentu akan menjadikan pembeda bagi LP
sebelum dan sesudah ada pendidikan ini.
“ada pembeda bagi warga binaan sebelum
ada pendidikan dan sesudah ada pendidikan
karakter, warga binaan semakin memiliki
kemampuan yang bisa dimunculkan di tengah
masyarakat saat mereka kembali ke tengah

masyarakat.” Tegas Kakanwil.
Sebagai contoh pembeda tersebut
diantaranya, dari yang sebelumnya tidak bisa
membaca tulis Al-Quran menjadi mampu
baca tulis al-Quran, dari yang sebelumnya
tidak bisa bertilawah keluar dari LP menjadi
mahir bertilawah, dari sebelumnya tidak rajin
beribadah menjadi muslim yang taat beribadah,
ketika ini bisa tercapai stigmatisasi terhadap
exs warga binaan yang dianggap sebagai
pribadi yang menakutkan yang terkadang
harus dikucilkan bahkan melekat pada diri
exs warga binaan sebagai orang jahat akan
mampu bergeser masyarakat akan dengan
mudah menerima kembali mereka sebagai
bagian utuh masyarakat.
Terobosan inovasi berupa MoU ini agar
bisa dijadikan pedoman serta rujukan bagi
Kankemenag Kabupaten / Kota untuk menjalin
komunikasi dengan LP di Kabupaten / Kota
dengan menyediakan tenaga-tenaga yang
diperlukan terkait pendidikan karakter intensif
ini.
Modul materi pendidikan karakter sudah
disiapkan oleh Kanwil Kemenag Prov. Jateng
namun pengembangan materi yang didasarkan
pada kebutuhan di lapangan dan kearifan lokal
masing-masing Kabupaten/Kota diberikan
ruang sepenuhnya kepada Kankemenag
bersama LP di daerah.
Lebih lanjut agar inovasi ini juga betul
terealisasi secara komprehensif, dibutuhkan
pula dukungan semua pihak, peran serta
tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam
memberikan ruang yang terbuka kepada warga
binaan dalam mereka beraktualisasi diri setelah
berjalannya kegiatan pendidikan karakter ini,
menempatkan mereka warga binaan dan exs
warga binaan secara utuh di tengah-tengah
masyarakat akan mampu menjadi dorongan
yang bersangkutan untuk memanfaatkan
pendidikan karakter ini dengan sebaik-baiknya.
Akhirnya mari bersama kita jadikan pendidikan
karakter ini sebagai semangat bersama menuju
tatanan sosial yang lebih bermartabat sesuai
dengan nawacita pemerintah. (Af).
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Laporan UTAMA

CANANGKAN GERAKAN SADAR ZAKAT: Menag. Lukman Hakim Saifuddin saat mencanangkan Gerakan Sadar Zakat di Grhadhika Bakti Praja,
kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan Semarang. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Ganjar Pranowo, Kakanwil Kemenag Jateng Drs H
Farhani SH MM, Ketua Umum Baznas Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, dan sejumlah tokoh lainnya.

Optimalisasi
Pengelolaan Zakat

G

erakan Sadar Zakat Nasional yang dicanangkan oleh
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Grhadhika
Bakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, pada 24
Januari 2018, patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.
Pasalnya, melalui gerakan tersebut diharapkan kesadaran untuk
berzakat di kalangan umat Islam bisa semakin meningkat.
Berdasarkan perhitungan Baznas Pusat, potensi zakat
secara nasional bisa mencapai Rp 270 triliun. Namun, hingga
kini dana zakat baru bisa dihimpun dan dikelola sebesar Rp
6 triliun. Hal ini berarti baru terkumpul sekitar 1,62 persen.
Pertanyaannya, bagaimana dengan yang 98,38 persen.
Apakah para muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) tidak/
belum sadar untuk membayar zakat? Ataukah, pengelolaan
zakat selama ini masih cenderung mandiri, dalam arti muzaki
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langsung memberikan kepada para mustahik (golongan/orang
yang berhak menerima zakat) tanpa melalui badan/amil zakat
yang kompeten dan profesional? Untuk mengetahui hal ini,
tentu butuh jawaban serius, detail dan komprehensif.
Menurut Menag, setidaknya ada tiga hal yang menjadi
kendala dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Pertama,
masih terbatasnya pemahaman umat Islam tentang zakat.
Kesadaran ini baik menyangkut zakat adalah perintah agama
maupun manfaat zakat dapat membantu menyelesaikan
berbagai persoalan umat dan bangsa Indonesia, misalnya
kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan pendidikan.
‘’Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Baznas dan Kemenag
untuk memberikan pemahaman yang lebih esensial kepada
umat Islam tentang zakat sebagai ajaran agama yang harus

+

dijalankan. Dengan kesadaran itu, setiap muslim tidak
perlu lagi dipaksa untuk berzakat. Kemenag lebih
menggencarkan dakwah dalam konteks gerakan zakat
ini,” katanya.
Kendala kedua, lanjut Menag, adalah bagaimana cara
menghimpun potensi zakat yang sangat besar tersebut
bisa lebih optimal. Masalah ini penting, terutama setelah
kesadaran umat Islam untuk berzakat sudah terbangun.
Kemudian kendala ketiga, adalah bagaimana dana
yang sudah terhimpun tersebut dapat didayagunakan
dan ditasarufkan secara baik sesuai dengan ketentuan
agama.
Dengan kata lain, optimalisasi pengelolaan zakat
dapat terwujud manakala kendala sebagaimana yang
dikemukakan Menag sudah terselesaikan, yakni
kesadaran umat Islam untuk berzakat sudah terbangun
dengan baik, teknik pengumpulan zakat, dan zakat yang
sudah terkumpul dapat didistribusikan secara baik dan
benar sesuai dengan ketentuan agama.
Zakat ASN
Terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat di
kalangan aparatur sipil negara (ASN/PNS) muslim, kini
Menag telah mempersiapkan aturan terbaru berupa
Peraturan Presiden (Perpres). Namun, substansi regulasi
tersebut nantinya bukan merupakan kewajiban, tetapi
lebih cenderung fasilitasi pemerintah atau negara agar
ASN dapat menunaikan zakat secara mudah dan baik.
“Yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada istilah
kewajiban, apalagi paksaan dari pemerintah. Yang ada
adalah pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim
untuk menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Zakat
adalah kewajiban agama,” jelas Menag. Dipaparkan,
meski umat Islam adalah mayoritas penduduk di negeri
ini, bangsa Indonesia bukanlah negara Islam.
Ditegaskan, Indonesia sejak dulu dikenal sebagai
negara agamis, sehingga pemerintah turut campur

Lukman Hakim Saifuddin

memfasilitasi pengamalan ajaran agama. Seperti halnya
ibadah haji ataupun Hari Raya umat Islam mulai dari
Ramadan hingga Idul Fitri, negara turut memfasilitasi.
Sehingga umat muslim nusantara dapat menjalankan
ibadahnya dengan baik.
Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan
adalah agama. Pemerintah hanya memfasilitasi umat
muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara
ingin memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan
kewajibannya secara mudah dan baik. Bentuk fasilitasi
pemerintah tersebut berupa peraturan presiden atau
Perpres (yang hingga laporan ini ditulis), masih dalam
tahap persiapan atau penggodokan.
Sementara itu guru besar Hukum Islam UIN Walisongo
Semarang, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA menjelaskan,
sebenarnya sudah ada Intruksi Presiden (Inpres) Nomor
3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga
Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Namun dalam tataran praktis, ”daya paksa” Inpres
tersebut masih dirasakan kurang kuat.
Karena itu, lanjut dia, Baznas menginginkan Inpres
tersebut lebih dikuatkan lagi melalui Perpres. Dalam
Rapat Koordinasi Zakat Nasional (Rakornas) 2017 di
Jakarta pada 4-6 Oktober 2017, Baznas menghasilkan
30 point resolusi untuk mengembangkan zakat nasional.
Salah satunya adalah ingin mengganti Inpres tentang
Pengumpulan Zakat menjadi Peraturan Presiden
(Perpres). Keinginan tersebut, bagi ASN yang sadar zakat
tentu akan menyambut dengan senang hati, karena pada
saatnya nanti penghasilan yang diterima sudah dalam
keadaan bersih dan suci, karena sudah dikeluarkan
zakatnya.
Lebih dari itu, menurut Wakil Ketua Umum MUI
Jateng itu, gagasan Menag untuk mengeluarkan Perpres
Zakat Profesi itu juga sudah memenuhi ketentuan fiqih

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Dr. KH. Ahmad Darodji, MSi
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siyasah. Dasarnya antara lain adalah Alquran Surat At-Taubah:
103, yang diturunkan pada tahun kedua hijriah. Waktu itu
Rasulullah saw bertindak bukan saja sebagai pemimpin
agama, melainkan juga sebagai pemimpin negara. Karena itu,
meminjam Montgomery Watt, Nabi Muhammad saw adalah
utusan Allah Swt dan negarawan (Muhammad : the Prophet
and Statesmen). Pasal 5 UU No 23/2011 tentang Pengelolaan
Zakat menyatakan: (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat,
pemerintah membentuk Baznas. (2) Baznas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3) Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Pasal 6
menegaskan, Baznas merupakan lembaga yang berwenang
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
Ahmad Rofiq berpendapat, pengelolaan zakat terutama
dalam hal pendistribusian, sebaiknya ditangani oleh badan.
Sebab, jika zakat didistribusikan langsung dari muzaki kepada
para mustahik, maka dapat dipastikan sifatnya menjadi
cenderung konsumtif dan karitatif. Implikasinya, zakat tidak
mampu mengurangi angka kemiskinan dan tidak efektif dalam
usaha mengubah mustahik menjadi muzaki.
Karena itulah, jelas dia, Alquran Surat At-Taubah: 60
menempatkan Amil (wa l-‘amilina ‘alaiha) pada prioritas ketiga
setelah fakir dan miskin. Hal Ini dimaksudkan agar potensi zakat
yang sangat besar tersebut dapat dihimpun secara optimal dan
dapat disitribusikan secara produktif, agar secara bertahap
namun pasti, dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di
Indonesia yang jumlahnya menurut Badan Pusat Statistik
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(BPS) per-Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau sekitar
10,64 persen dari jumlah total penduduk.
Ketua Umum Baznas Provinsi Jateng Dr KH Ahmad
Darodji MSi menjelaskan, fakir dan miskin merupakan
kelompok prioritas yang mendapatkan distribusi zakat.
Sampai sekarang baru zakat ASN yang dikelola oleh Baznas.
Perolehan pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten/Kota seJateng rata-rata sebesar Rp 5 miliar per tahun. Adapun untuk
pengumpulan zakat tingkat Provinsi Jateng rata-rata Rp 2 miliar
per bulan atau Rp 24 miliar per tahun. Teknis pengumpulan
zakat oleh Baznas selama ini melalui unit pengumpul zakat
(UPZ) yang ada di masing-masing instansi.
Adapun besarnya zakat profesi, menurut Prof Ahmad Rofiq,
adalah 2,5 persen dari gaji atau pendapatan pegawai. Hal ini
sesuai dengan ketentuan agama, yakni apabila seseorang
penghasilannya sudah melebihi nishab (batas minimal)
yakni setara dengan harga 85 gram emas (menurut Yusuf alQaradlawy) dan rentang waktu aman satu tahun (haul) maka
wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 persen. Baznas
berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali
ra, dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: ”Jika kamu
mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka
zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat
bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka
zakatnya adalah 1/2 dinar setiap bertambah maka dengan
hitungan tersebut. Tidak wajib zakat kecuali sampai cukup
masa setahun” (HR Abu Daud), sedangkan nishab zakat adalah
setara harga 85 gram emas.(Mohammad Saronji/Af)
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Laporan KHUSUS

Peran Strategis Perempuan
dan Posisinya dalam Timbangan Islam

B

Melalui kegiatan yang diinisiasi para perempuan itu,
Lukman menilai berhasil memperjuangkan keadilan dalam
relasi laki-laki dan perempuan, karena akan memiliki tingkat
urgensi yang cukup tinggi.

Sedikit cerita mengenai Hari Perempuan Internasional, sebuah
cerita yang beredar di lingkaran internal para kolomnis Perancis
menyatakan bahwa ada seorang perempuan dari buruh pabrik
tekstil melakukan demonstrasi pada 8 Maret 1857 di New York.
Demonstrasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melawan
penindasan dan gaji buruh yang rendah, tetapi demonstrasi
tersebut dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian.

Dia menyatakan, seringkali ayat-ayat suci karena
pemahaman yang terbatas, langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi aspek (keadilan gender). Namun melalui
kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan misalnya KUPI
itu, tidak hanya pengakuan tetapi juga revitalisasi peran
ulama perempuan. Hal itu juga berhasil meneguhkan dan
menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa
dikedepankan supaya dapat memberikan kontribusi bagi
peradaban dunia.

ulan Maret menjadi bulan yang istimewa bagi perempuan
di dunia. Sejak 1907, tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai
Hari Perempuan Internasional. Kondisi itu menjadi
pijakan bagi para perempuan untuk melangkah lebih jauh.
Namun sejauh mana peran perempuan saat ini, bagaimana
pula peran perempuan dalam timbangan Islam?

Pada tanggal 8 Maret 1907, Hari Perempuan Internasional
diresmikan sebagai peringatan terhadap kasus yang terjadi 50
tahun yang lalu. Hari Perempuan Internasional secara resmi
dijadikan sebagai hari libur nasional di Soviet Rusia pada tahun
1917 dan dirayakan secara luas di negara sosialis maupun
komunis. Pada tahun 1977, Hari Perempuan Internasional
diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperjuangkan hak perempuan
dan mewujudkan perdamaian dunia.
Di Indonesia sendiri, perempuan dinilai memiliki peranan
strategis. Sebagaimana yang pernah disampaikan Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin, perempuan diyakini punya
kekuatan luar biasa. Salah satunya dalam persoalan yang saat
ini membelit bangsa Indonesia yakni persoalan korupsi.
Perempuan dinilai bisa mencegah sikap dan perilaku koruptif
sejak dari lingkungan keluarga. Kekuatan perempuan
ada pada kelembutannya mengajarkan kesadaran
kepada seluruh anggota keluarga tentang bahaya
korupsi. Diapun menggarisbawahi pentingnya
kesadaran pencegahan korupsi berawal dari
keluarga. Faktor kesadaran, adalah modal
penting menjauhkan budaya korupsi sejak di
lingkungan terkecil yaitu keluarga.
Sementara itu terkait posisi perempuan
dalam Islam, Lukman Hakim menyatakan,
Islam bukan agama yang menyudutkan
posisi perempuan. Hal itu secara khusus
dinyatakan Menag tersebut saat hadir dalam
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di
Pesantren Kebon Jambu Babakan, Ciwaringin,
Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Menyadari peran strategis perempuan itu, sudah
sewajarnya bila perempuan muslim bergerak dan memberikan
kontribusinya. Namun dalam bergerak, tentunya harus
tetap berpijak pada fitrahnya terutama kaitannya dengan
menempatkan posisinya dalam masyarakat.
Relasi Antara Laki-laki dan Perempuan
Manusia cenderung mempertanyakan hal-hal yang biasa
tampak. Semua manusia selalu bisa mengindra bahwa di
berbagai penjuru dunia dan disepanjang sejarah manusia,
kehidupan selalu dihuni makhluk dari jenis kelamin laki-laki dan
peremuan. Kita akan sulit mendapati keberadaan masyarakat
laki-laki saja atau perempuan saja.
Karena itulah muncul pertanyaan mengapa diciptakan
manusia dari jenis kelamin laki-laki dan peremuan. Wanita
adalah manusia, sebagaimana pria adalah manusia.
Masing-masing jenis tidak dapat dibedakan dari aspek
kemanusiannya. Allah telah mempersiakan
keduanya untuk mengarungi kehiduan sesuai
dengan batas-batas kemanusiannya. Allah
pun telah menciptakan ada manusia
sebuah potensi dinamis berupa kebutuhan
hidup. Potensi tersebut berupa dorongan
kehidupan jasmani (seperti lapar, haus) dan
berbagai potensi naluriah/insting (seperti
naluri untuk mempertahankan diri, naluri
untuk melestarikan keturunan dan naluri
beragama). Allah juga menjadikan pada
diri manusia kekuatan berpikir (akal). Akal
yang ada pada pria dan juga ada pada wanita.
Akal inilah yang memungkinkan manusia mampu
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melakukan pilihan-pilihan sekaligus mencapai efektivitas dan
kesempurnaan kehidupan.
Wanita dan pria diciptakan oleh Allah sebagai mitra yang
diberi tanggungjawab untuk melestarikan jenis manusia dan
memelihara kehidupan. Keduanya juga diberi tanggungjawab
untuk mengelola alam semesta beserta seluruh isinya (Al
Baqarah : 30).
Islam telah memberikan aturan-aturan berkaitan dengan
peran dan fungsi masing-masing, yang kadang-kadang sama
dan kadang-kadang berbeda. Adaun beberapa hukum yang
berkaitan dengan pergaulan pria dan wanita adalah sebagai
berikut.
Pertama, secara umum Islam memandang pria dan
wanita sebagai sasaran taklif (pembebanan hukum) tanpa
membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin. Sebagai
hamba Allah, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama
manusia, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah
(kemanusiannya). Dalam hal ini Allah telah memberi beban
hukum (taklif) yang sama tanpa perbedaan.
Syariat Islam telah menetakan berbagai aktivitas yang
dilakukan manusia dalam kedudukannya sebagai manusia baik
dari kalangan laki-laki maupun peremuan. Yakni ada kalanya
bersifat mubah, wajib, sunnah, makruh dan haram. Siapapun
yang menelaah nash-nash yang berkaitan dengan wanita dalam
kedudukannya sebagai individu manusia akan menemukan
bahwa pandangan Islam terhadap wanita dan pria adalah
sama. Masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiannya,
bahkan tidak ada keistimewaannya bagi yang satu atas yang
lainnya dari sudut ini. Atas dasar inilah pandangan Islam
terhadap laki-laki dan wanita adalah sama.
Banyak nash yang menunjukkan andangan tersebut.
Islam tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita dalam
menyeru manusia untuk beriman. “Katakanlah, wahai manusia,
sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua...”
(al-A’raaf : 158)
Ada pula nash yang menyatakan ”Dan kami tidak mengutus
kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia
seluruhnya” (Saba’ : 28).
Allah SWT juga membebani hukum-hukum tertentu kepada
pria saja atau wanita saja, dengan karakteristik masingmasing. Misalnya Allah telah mewajibkan wanita mukminah
untuk berjilbab dan mengenakan kerudung yang kewajiban ini
tidak dibebankan kepada pria. Hanya saja dalam melihat taklif
ini tidak boleh dipandang sebagai ada atau tidaknya kesetaraan
gender. Kekhususan peran pria dan wanita itu sematamata merupakan pembagian tugas yang dipandang samasama penting dan saling melengkapi demi terselenggaranya
kehidupan yang stabil.
Kedua, dalam konteks hubungan seksual, Islam
memandang bahwa hubungan yang terjadi antara pria dan
wanita, mesti didasarkan ada satu filosofi dasar yakni bahwa
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naluri seksual yang diciptakan ada keduanya semata-mata
ditujukan agar keduanya melakukan aktivitas reproduksi dan
pelestarian keturunan. Aktivitas ini secara mutlak harus berada
dalam sebuah lembaga pernikahan yang sah. Konsekuensinya,
segala aktivitas yang bersifat seksual-tidak berarti sekedar
hubungan intim tetapi juga segala hal yang mendorong
terjadinya hubungan intim yang bukan dimaksudkan demi
tujuan reroduksi dan pelestarian keturunan melalui sebuah
lembaga pernikahan yang sah- dipandang sebagai sebuah
penyimpangan.
Ketiga, pada dasarnya Islam membagi kehiduan ini menjadi
dua bagian. Yakni kehidupan umum dan kehidupan khusus.
Perbedaan corak keduanya membawa konsekuensi hukum
yang berbeda dalam kaitannya dengan hubungan atau interaksi
antara pria dan wanita.
Dalam kehiduan umum atau wilayah ublik, keberadaan pria
dan wanita adalah terpisah. Adanya interaksi yang diperbolehkan
di antara keduanya terbatas pada hal-hal yang memang akan
mendatangkan kemaslahatan bersama. Sementara itu dalam
kehidupan khusus atau wilayah domestik, kehidupan pria dan
wanita sama sekali terpisah. Kecuali jika antara keduanya
ada hubungan mahram. Pertemuan keduanya dimungkinkan
dengan sejumlah syarat tertentu. Misal keharusan adanya izin
masuk, keharusan adanya mahram bagi si wanita tuan rumah,
menutup aurat, tidak boleh terjadi khalwat ataupun ikhtilath dan
sebagainya.
Keempat secara individu ada sejumlah kewajiban yang
dikenakan kepada pria maupun wanita. Seperti menjaga
pandangan dan memelihara kehormatan, menjauhi perkaraperkara yang syubhat, memiliki sifat iffah, keharusan menutup
aurat, ketidakbolehan berkhalwat dan seterusnya. Akan tetapi
ada pula sejumlah kewajiban yang berbeda yang dikenakan
kepada masing-masing keduanya. Contohnya kewajiban
pria sebagai suami salah satunya mencari nafkah sehingga
memungkinkan dirinya lebih banyak berada di sektor area
publik. Sementara kewajiban istri adalah mepngurus rumah
tangga dan mendidik anak-anaknya di rumah sehingga
memungkinkan dirinya lebih banyak berada di sektor domestik.
Kelima, dalam konteks perkawinan dan kehidupan rumah
tangga, Islam mepmandang bahwa tujuan perkawinan adalah
untuk menciptakan kebahagiaan di antara keduanya di samping
demi reproduksi dan pelestarian keturunan. Dalam hal ini Islam
telah menentukan sejumlah hak suami dan hak istri. Dalam
konteks ini pula, Islam memandang bahwa istri bukanlah
mitra suami tetapi lebih dari itu adalah sahabat suami. Artinya
keduanya bukan saja harus bekerja sama dan tolong menolong,
tetai juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang.
Dengan memahami lima pokok dalam relasi antara laki-laki
dan perempuan itu diharapkan para perempuan bisa bijak dalam
bergerak. Memberi manfaat namun tetap memiliki pijakan yang
tepat agar langkahnya tidak menimbulkan gesekan terkait relasi
laki-laki dan perempuan. (Femi Noviyanti/Af)
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Bidang PENMAD

MEMBANGUN BUDAYA LITERASI
DI MADRASAH
............................

Ariesta Indriawati

S

ecara umum literasi dapat didefinisikan sebagai
kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami
informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.
Proses membaca dan menulis menjadi dasar bagi serangkaian
kegiatan literasi yang dibutuhkan setiap manusia untuk dapat
memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga
dan masyarakat. Madrasah sebagai lembaga pendidikan
di bawah naungan Kementerian Agama diharapkan dapat
menjadi contoh dalam proses pembiasaan penerapan literasi di
masyarakat sehingga membangun budaya literasi di madrasah
menjadi bagian penting untuk segera diaplikasikan dalam
kehidupan sehari – hari .
Tahapan utama dalam proses membangun budaya literasi di
madrasah adalah membiasakan siswa, pendidik dan masyarakat
madrasah untuk gemar membaca. Untuk menumbuhkan minat
baca pada warga madrasah perlu kerja sama yang baik dari
semua pihak seperti pengelola perpustakaan, guru, peserta
didik dan warga madrasah untuk memanfaatkan fasilitas

madrasah seperti perpustakaan secara maksimal . Salah satu
cara yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan cara
pihak perpustakaan pro aktif dengan mengadakan berbagai
kegiatan yang dapat merangsang peserta didik mau membaca
seperti kegiatan lomba membaca buku cerita dan bedah buku
cerita atau novel.
Pada tahap awal menumbuhkan minat baca pada peserta
didik dapat juga dilakukan oleh guru misalnya dengan guru
memberi tugas pada peserta didik untuk meminjam buku di
perpustakaan dan membacanya kemudian menceritakan
kembali apa yang telah dibaca oleh peserta didik di depan kelas
. Peserta didik yang terbaik diberi penghargaan dapat berupa
hadiah atau reward yang lain.
Upaya lain untuk meningkatkan minat baca warga madrasah
adalah dengan penambahan koleksi bacaaan yang variatif
dan menarik di perpustakaan madrasah. Jika bahan bacaan
yang tersedia beragam dan variatif , tempat dan fasilitas
perpustakaan nyaman dan menyenangkan serta pelayanan
Edisi I/Tahun IV/Maret 2018
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perpustakaan ramah dan dekat dengan
peserta didik dan warga madrasah
lainnya maka peserta didik , pendidik dan
anggota masyarakat madrasah lainnya
akan tertarik untuk selalu mengunjungi
perpustakaan madrasah hingga pada
akhirnya membaca akan menjadi
kebutuhan bagi warga madrasah dan
budaya membaca di madrasah akan
tercipta.
Budaya membaca di madrasah
hendaknya tidak hanya dilakukan oleh
peserta didik tetapi juga oleh guru dan
semua komponen madrasah. Guru
merupakan contoh nyata bagi peserta
didik, jika gurunya rajin membaca
akan lebih mudah bagi pendidik untuk
mengajak peserta didik untuk rajin
membaca. Keteladan guru memegang
peranan penting dalam menumbuhkan
minat baca pada peserta didik.
Perlu perhatian dari madrasah
untuk memberdayakan perpustakaan
madrasah dengan segala penunjang
yang dibutuhkan, serta kerja sama
dengan guru untuk memotivasi peserta
didik
menggunakan
perpustakaan
sebagai sumber belajar.Dengan demikian
akan menumbuhkan minat baca dan
budaya membaca pada peserta didik
sehingga mereka dapat menjadi individu
yang gemar menggali informasi dengan
membaca.
Tahapan
kedua
dari
proses
membangun budaya literasi di madrasah
adalah dengan membangun dan
menumbuhkan kemampuan menulis
bagi warga madrasah. Menulis berarti
menuangkan kembali ide atau gagasan
tentang apa yang dilihat, dipikirkan

atau mungkin tentang sesuatu yang
dibacanya ke dalam bentuk tulisan.
Kemampuan menulis akan terasah
manakala seseorang rajin membaca
karena dengan membaca seseorang
akan memiliki referensi yang luas dalam
mengolah pikir, imajinasi dan mengolah
kata untuk dirangkai menjadi sebuah
tulisan yang menarik.
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia
Menulis adalah suatu kegiatan untuk
menciptakan suatu catatan atau informasi
pada suatu media dengan menggunakan
aksara. Sedangkan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia ( KBBI ), pengertian
menulis adalah melahirkan pikiran atau
perasaan ( seperti mengarang, membuat
surat ) dengan tulisan. Menulis berarti
menuangkan isi hati si penulis ke dalam
bentuk tulisan, sehingga maksud hati
penulis bisa diketahui banyak orang
orang melalui tulisan yang dituliskan.
Materi penulisan dapat berisi
berbagai macam materi tentang menulis
sebuah karya seperti puisi, cerita pendek
(cerpen), novel, resensi, artikel, makalah
dan karya ilmiah lainnya. Memberi contoh
karya pada peserta didik dan warga
madrasah dapat memotivasi peserta
didik dan warga madrasah untuk mau
mencoba menulis. Menulis dapat dimulai
dari yang ringan terlebih dahulu. Misalnya
menulis puisi atau cerita pendek bagi
siswa. Madrasah dapat memfasilitasi
majalah dinding sebagai sarana bagi
peserta didik dan warga madrasah untuk
menuangkan hasil karyanya.
Proses pembimbingan bagi peserta
didik untuk dapat dan aktif menulis
dapat dilakukan melalui kegiatan

ekstrakurikuler sastra dan jurnalistik yang
diadakan di madrasah. Guru bahasa
baik bahasa Indonesia, Inggris, Arab
dan Jawa dapat menjadi pembimbing
untuk ekstrakurikuler sastra sedangkan
untuk ekstra jurnalistik dapat dibimbing
oleh guru yang berpengalaman dibidang
tulis menulis. Produk yang dihasilkan
dari kegiatan ekstra tersebut dapat
dikumpulkan dan ditampilkan dalam
majalah dinding di Madrasah sehingga
akan memotivasi peserta didik untuk
terus menulis . Selain di majalah dinding
apabila tulisan peserta didik semakin
baik dan layak maka tidak menutup
kemungkinan untuk dapat dikirim dan di
muat di majalah atau media massa .
Membangun budaya literasi di
madrasah ternyata penting karena
dengan budaya membaca dan menulis
dapat melatih anak untuk mengasah
kemampuan berfikir dan berkreatifitas
sehingga bangsa ini akan memiliki
kader penerus yang handal , cerdas ,
kreatif, inovatif dan berkarakter. Dengan
banyak membaca dan menulis peserta
didik belajar banyak hal dari apa yang di
baca dan merangkum ide dan kreativitas
melalui tulisannya. Peserta didik juga
belajar membangun karakter dirinya dari
kegiatan liretasi ini karena ia terbiasa
dilatih untuk rajin, gigih, kreatif , jujur dan
bertanggung jawab.
* Penulis adalah guru Mata Pelajaran
IPA di MTs Negeri Majenang Kabupaten
Cilacap Jawa Tangah dan anggota
Asosiasi Guru Madrasah Penulis
Indonesia ( AGUMAPI )
  	

“ Budaya literasi di madrasah
diawali dengan terciptanya budaya membaca
di kalangan warga madrasah”.
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Bidang PD. PONTREN

Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng menandatangani MoU (24/1)

KEMENTERIAN AGAMA

LAUNCHING PENDIDIKAN KARAKTER
KEAGAMAAN ISLAM INTENSIF

KEPADA WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN
Edisi I/Tahun IV/Maret 2018
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Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan
pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan
istilah penjara.

L

embaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis
di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen
Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas
narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
dan tahanan (masih berada dalam proses peradilan dan belum
ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim).

sumber daya manusia melalui Penyelenggaraan Pendidikan
Karakter Keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara dengan telah ditandatanganinya Nota
Kesepahaman Nomor 1270/Kw.11.3/3/PP.00.7/01/2018 dan
Nomor W13.DL.03.4-56 TH. 2018 pada hari Rabu, 24 Januari
2018. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2017
tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Kalau dilihat dari namanya, Lembaga Pemasyarakatan
mempunyai fungsi pemasyarakatan para narapidana agar dapat
kembali berbaur dan diterima masyarakat. Adapun menurut
pasal 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan
adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggungjawab.

Penandatanganan dilakukan oleh Farhani, Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Ibnu
Chuldun, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah disaksikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri
Agama RI di Wisma Perdamaian Kota Semarang.

Dalam hal mengembalikan citra dan kepercayaan
terhadap penghuni lapas yang notabene merupakan orang
yang telah melakukan tindakan kriminal, seperti pelecehan
seksual, pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain-lain,
perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu pembinaan yang
diselenggarakan pihak lapas.

Di sisi lain tidak jarang diberitakan oleh media, bahwa di
lembaga pemasyarakatan kerap timbul persaingan bahkan
perkelahian antar warga binaan yang menimbulkan korban.
Tidak berbeda halnya dengan narkoba yang sering beredar
dan dikendalikan dari dalam bilik jeruji besi lembaga yang
seharusnya menjadi wahana untuk introspeksi bagi para
penghuninya. Ini menunjukkan bahwa perubahan benar-benar
hanya akan terjadi jika subyeknya menginginkan adanya
perubahan sebagaimana Firman Allah swt dalam QS Ar Ra’d
ayat 11:
hanya akan terjadi jika subyeknya menginginkan adanya

ٍمْوَقِب اَم ُرِّيَغُي اَل َهَّللا َّنِإ
ٍ ِ إِ َّنِاللَّه ََِلِي غيِّ ر
ٰىَّتَحُف ِس ِه ِْم
ْاِماِبِأَن
َ اوُرِّيَغُيغَيِّ ُرو
َ ْمِهِسُفْنَأِب َِماَماِب َق ْوم
ُِح َّ َّٰتِي
ُ َُ َ

Firman Allah swt dalam QS Ar Ra’d ayat 11:

ak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
da pada “Sesungguhnya
diri mereka sendiri”.
Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
menteriansendiri”.
Agama Provinsi Jawa Tengah yang salah satu

lah meningkatkan
kualitas
pemahaman
pengamalan
Kantor Wilayah
Kementerian
Agamadan
Provinsi
Jawa Tengah
yang salah satu tugas dan fungsinya adalah meningkatkan
engan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
bersama
dengan Kantor
Wilayah
Kementerian
bersepakat
meningkatkan
sumber
daya
manusia Hukum
melaluidan
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah bersepakat meningkatkan
idikan Karakter Keagamaan Islam di Lembaga

mah Tahanan Negara dengan telah ditandatanganinya

Nomor
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8 pada
hari Rabu, 24 Januari 2018. Hal ini sejalan dengan

Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,
Farhani, menyampaikan Nota Kesepahaman akan segera
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan secara bersama-sama
antara Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dengan Lembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. “Sillabus akan disiapkan
oleh Bidang PD Pontren, sehingga dapat dijadikan pedoman
proses pembelajaran. Silabus tersebut dapat disesuaikan
dengan kebutuhan setempat”, jelas Kakanwil. Lebih lanjut
diharapkan para penyuluh agama Islam dapat berperan aktif
dalam Pendidikan Karakter ini.
Farhani optimis, dengan pembinaan akhlaq secara intensif
dan terstruktur melalui Pendidikan Karakter Keagamaan
Islam Intensif di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan
Negara memberikan kontribusi positif bagi para warga binaan.
Pendidikan Karakter Keagamaan Islam Intensif dimaksudkan
untuk membekali diri dalam mempersiapkan berintegrasi dan
berinteraksi dengan masyarakat dengan penguasaan ilmu
agama sehingga memahami rambu-rambu syariat Islam.
Hal senada dikuatkan oleh Ibnu Chuldun, Kepala Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, bahwa para
ustadz diharapkan bisa menjadi wali bagi warga binaan dan bisa
memberikan jaminan bagi warga binaan peserta Pendidikan
Karakter Keagamaan Islam Intensif yang akan bebas.
Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah
mengirimkan Silabus dan Salinan MoU kepada Kankemenag
Kab./Kota se Jawa Tengah agar segera ditindaklanjuti. “Kami
telah kirimkan silabus tersebut kepada Kankemenag. Kami juga
telah menyelesaikan form penilaian yang terintegrasi dengan
sertifikat sebagai bukti penyelesaian pendidikan bagi peserta”,
kata Kabid PD Pontren, Ahyani. Dijelaskan pula bahwa dalam
1 (satu) angkatan dilaksanakan selama 128 jam dalam waktu
sekitar 4 bulan. Diharapkan di sela-sela waktu tersebut para
peserta bisa belajar mandiri yang akan semakin meningkatkan
kualitas pemahaman mereka. (fat)
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Bidang PAIS

INDONESIA
DARURAT

NARKOBA

K

epala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi
Waseso telah
mengungkapkan keprihatinannya
terhadap kondisi Indonesia yang masih darurat narkoba.
Menurutnya, Indonesia dinyatakan darurat narkoba sejak tahun
1971. Ketika itu, Presiden RI ke-2 Soeharto menyatakan,
Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. «Untuk
kesekian kalinya presiden kita, beliau sudah menyampaikan
Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Sampai hari ini
masih darurat narkoba».
Sejak tahun 1971 sudah berstatus darurat narkoba,
belum ada upaya signifikan dalam mengatasi status tersebut.
Bahkan, kasus yang berkaitan dengan narkoba terus meningkat
hingga saat ini. Jumlah korban semakin besar, perkembangan
peredarannya semakin besar. Pemakaiannya semakin besar.
Karena kita semua tidak serius menangani masalah narkoba.

Kita cukup mendengungkan darurat narkoba. Pengaruh narkoba
sudah menyentuh setiap lini di setiap daerah di Indonesia. Tidak
ada satu daerah pun di Indonesia yang terbebas dari pengaruh
narkoba. Hampir di setiap provinsi terjadi kasus narkoba. Begitu
juga dengan lembaga-lembaga dan kementerian. Tidak ada
yang menjamin lembaga dan kementerian bebas dari narkoba.
Begitu juga dengan lembaga kepolisian dan TNI. Begitu juga
dengan struktur usia manusia. Menurutnya, hampir setiap
generasi manusia sudah terkontaminasi narkoba. Kemungkinan
besar permasalahan ini disebabkan karena bangsa Indonesia
terlalu terbuai dengan berbagai pujian yang datang dari negara
luar. Akibatnya, bangsa Indonesia seakan mengabaikan bahaya
yang sudah mengintai di depan mata.
Dalam upayanya membantu program pemerintah dalam
menangkal kasus Narkoba di Jawa Tengah, baru-baru ini
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Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) MUI Jawa
Tengah bersama Masjid Agung Jawa Tengah TV (MAJT) telah
mengadakan audisi Pemilihan Duta Anti Narkoba Jawa Tengah
periode 2018. Audisi tersebut dilaksanakan pada 13 Februari
2018 yang lalu, di Aula Ki Ageng Pandanaran, Komplek Masjid
Agung Jawa Tengah, Semarang. Dan hasilnya adalah Meina
Tri Kurniasih (17) pelajar dari MAN Kendal berhasil menyabet
juara satu dengan skor 712 di ajang Audisi Duta Muda Anti
Narkoba Jawa Tengah oleh Ganas Annar MUI Jawa Tengah.
Grand Final ajang tersebut digelar Rabu (14/2/2018)
malam pukul 20.00 – 22.00 di Convention Hall Sunan
Kalijaga Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Jalan Gajah Raya
Semarang. Keberhasilan Meina ini tentu mengejutkan banyak
orang, termasuk Meina sendiri. Dari data dalam siaran pers MUI
Jawa Tengah, Kamis (15/2/2018), delapan finalis yang tampil
di Grand Final, tiga orang berstatus mahasiwa dan lima
lainnya berstatus pelajar.
Prestasi yang luar biasa ini langsung
disambut Meina dengan sujud
syukur di atas panggung. Air
mata kebahagiaan langsung
meluncur deras dari matanya,
setelah dewan juri Susanto,
mewakil juri lainnya, yaitu
KH Muhyidin dan KH Hanif
Ismail, Lc menyebut nama
Meina Tri Kurniasih sebagai
juara satu. Sebelumnya,
Meina berjuang dengan
menyisihkan
peserta
sebanyak 348 orang, yang
datang dari kalangan pelajar
tingkat SLTA, mahasiswa dari
perguruan tinggi umum dan agama
Islam, serta pondok pesantren dari
seluruh penjuru Jawa Tengah.
Atas keberhasilannya itu, Meina berhak atas
hadiah uang Rp 7,5 juta dari Gubernur Jawa Tengah. “Saya
tidak menduga. Alhamdulillah. Saya belum percaya dengan
(kerhasilan) ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak,
para guru dan teman - teman di MAN Kendal. Doa dan support
mereka sangat luar biasa,” katanya dengan mata berlinang
air mata kebahagiaan. Meina mengatakan, prestasi ini adalah
sebuah tanggung jawab besar bagi dirinya untuk ke depan bisa
benar-benar bisa menjadi Duta Anti Narkoba, yang mampu
mengajak orang-orang di sekitarnya mau menjauhi narkoba.
“Narkoba adalah perusak jiwa dan raga manusia. Hindarilah
dan juahilah,” tegas dia.
Adapun sebagai juara kedua terdiri dari dua orang yaitu
Mayuna Malik dari MAN 2 Kudus (nilai 707,2) dan Nugroho
Rasman Pangestu  dari MAN 1 Semarang (706,5) keduanya
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berhak atas hadiah uang Rp 5 Juta dari Kodam IV Diponegoro
dan Polda Jateng. Juara ketiga ditempati oleh mahasiswi dari
Undip Aisyah Chusnul Jurnalita  (700,5 ) dan berhak hadiah
uang Rp 3 juta dari BNN Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua MUI Pusat Dr KH Shodiqun yang hadir
saat Grand Final sangat mengapresiasi ajang audisi ini.
Menurutnya, semua peserta tampil luar biasa, selain cerdas,
mereka juga tangkas dan pengetahuan agama dan umum
sekitar narkoba cukup luas. “Ajang ini luar biasa. Sepatutnya,
acara ini tidak hanya berlevel tingkat provinsi, namun tingkat
nasional,” katanya. Selanjutnya, dia berharap, ke depan para
peserta audisi yang jumlahnya sebanyak 348 benar-benar bisa
menjadi duta antinarkoba, setidaknya di lingkungan masingmasing, baik lingkungan pendidikan,lingkungan tempat
tinggal, atau lingkungan bersosialisasi. “Mereka harus bisa
memberikan pesan-pesan tentang larangan dan bahaya
narkoba. Jika mampu melakukan itu, Insya
Allah, lingkungan mereka akan aman dari
narkoba,” ucapnya.
Sementara,
Ketua
MUI
Jateng KH Achmad Darodji
mengatakan, ajang audisi ini
rencananya akan digelar
setiap tahun. Sejumlah
pihak, di antaranya Sekda
Jateng,
BNN
Jateng,
Kapolda Jateng, Pangdam
IV Diponegoro, Kemenag
dan Dinas Pendidikan dan
lembaga lainnya sudah
mendukung rencana ini
menjadi
event
tahunan.
“Kegiatan ini sangat penting
dilakukan, sebagai upaya bersama
untuk melawan narkoba,” katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah H.
Farhani dalam sambutannya pada saat apel pagi di halam Kanwil
Kemenag Jateng, Senin, 19/2/2018, beliau sangat menaruh
perhatian atas prestasi yang diraih anak-anak didik Madrasah
yang telah berhasil mengharumkan Kementerian Agama dalam
hal ikut berpartisipasi dalam ajang Duta Anti Narkoba di Jawa
Tengah Tahun 2018. Ini adalah bukti bahwa madrasah mampu
bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Jawa
Tenagh dan hasilnya, Juara 1, 2 dan 3 sekaligus diraih oleh
anak-anak dari madrasah yang notabene adalah bagian tidak
terpisahkan dari Kementerian Agama karena disana ada fungsi
pendidikan, karena perhatian pemerintah melalui Kementerian
Agama juga sangat besar. Hal inilah yang bisa memacu
ketertinggalan prestasi menuju prestasi gemilang di masa
depan.
(Yusuf Muhammad – Penaiszawa)
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Bidang PHU

Kuota Haji 1439H/2018M dan

Inovasi Penyelenggaraan Haji
ke Depannya

S

esuai dengan amanat Undang Undang Nomor 13
Tahun 2008 bahwa tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji
adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan
perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga
Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan
ketentuan ajaran agama Islam. Dalam rangka mewujudkan
tujuan tersebut beberapa inovasi-inovasi telah dilaksanakan
oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mulai
dari pelayanan jemaah haji di tanah air, pelayanan jemaah
haji pada waktu keberangkatan, pelayanan haji di luar negeri
serta pelayanan haji pada waktu pemulangan ke tanah air.
Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian Indeks Kepuasan
Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) dilaksanakan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar
1,02 poin dari 83,83 menjadi 84,85 yang mendapat predikat
memuaskan.

Beberapa waktu lalu telah ditetapkan kuota haji tahun
1439H/2018M dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri
Agama (KMA) tentang Penetapan Kuota Haji Tahun
1439H/2018M yaitu KMA Nomor 109 Tahun 2018. Dalam
KMA tersebut ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia Tahun
1439H/2018M sejumlah 221.000 orang terdiri dari kuota
haji reguler sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus
sebanyak 17.000 orang.
Kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang tersebut terdiri
dari kuota jemaah haji reguler sebanyak 202.487 orang dan
kuota petugas haji daerah sebanyak 1.513 orang
Sedangkan Kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang
terdiri dari 15.663 orang dan petugas haji khusus sebanyak
1.337 orang.
Rincian pembagian kuota setiap provinsi mengacu pada
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proporsi jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu jemaah
haji. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang
mendapatkan kuota terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa
Timur yakni sejumlah 30.479 orang yang terdiri dari 30.225
jemaah haji dan 254 petugas TPHD.

(Computer Assited Test) dengan menerapkan aplikasi berbasis
android. Seleksi CAT digunakan sebagai pengganti seleksi
tertulis di tingkat provinsi sehingga diharapkan dengan seleksi
tersebut menghasilkan calon petugas yang kompeten dalam
bidangnya termasuk penguasaan dalam teknologi informasi.

Dalam KMA tersebut juga dijelaskan bahwa kuota petugas
haji daerah ditetapkan untuk 1 (satu) kloter terdiri dari 3 (tiga)
petugas daerah, dan setiap kloter terdiri atas petugas pelayanan
bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 2018
yang telah dirilis oleh pusat bahwa jemaah haji akan memasuki
asrama haji pada tanggal 16/07/18 dan akan diberangkatkan ke
Tanah Suci pada tanggal 17/07/18 sedangkan akhir pemulangan
jemaah haji tiba di tanah air pada tanggal 07/09/18.

Dengan sudah ditetapkan kuota haji tahun ini merupakan
tantangan Kementerian Agama dalam hal ini Penyelenggara haji
baik dipusat maupun didaerah untuk meningkatan pelayanan
kepada jemaah haji.
Persiapan-persiapan sudah dilaksanakan oleh Ditjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai dari penyiapan regulasi,
dokumen dan perlengkapan haji, akomodasi jemaah haji baik di
dalam maupun luar negeri serta penyiapan petugas haji.
Terkait dengan regulasi saat ini pemerintah sedang
menyiapkan regulasi tentang penetapan besaran BPIH dan
petunjuk teknis pelunasan BPIH. Kemudian akomodasi jemaah
haji di luar negeri diupayakan harus memenuhi beberapa
standar antara lain standar administrasi, standar harga, standar
wilayah, standar jarak dan standar kualitasnya.
Kemudian terkait dengan proses rekrutmen petugas haji,
sesuai dengan Keputusan Dirjen PHU Nomor 78 Tahun 2018
pada tahun ini akan dilaksanakan menggunakan sistem CAT
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Tidak
dapat
dipungkiri
bahwa
inovasi-inovasi
penyelenggaraan haji harus terus dilaksanakan karena
betapa kompleksnya pengelolaan haji yang melibatkan
jumlah jemaah ratusan ribu dengan ragam strata sosial yang
berbeda dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu
yang melibatkan berbagai lembaga dari Kementerian Agama,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan lembaga
lain yang terkait. Tolak ukur layanan kepada jemaah haji
dinilai dari beberapa aspek pelayanan antara lain pelayanan
petugas, pelayanan ibadah, pelayanan akomodasi, pelayanan
transportasi, pelayanan katering, pelayanan kesehatan dan
pelayanan lain-lain.
Harapannya dengan adanya beberapa inovasi tersebut
dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan
dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
Tahun 2018. (ad)

A. Mukaddimah
Bagi kalangan pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, penyembelihan hewan dan
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pelaku usaha di bidang perdagangan dan atau UMKM, barangkali institusi ini masih terasa asing

Bidang URAIS

di telinga mereka. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah institusi baru
yang lahir dari rahim kementerian Agama sebagai konsekwensi logis lahirnya Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan yang dibentuk oleh Pemerintah ini

Mengenal BPJPH Sebagai

memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Penyelenggaraan
JPH tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agama RI, dimana BPJPH berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Institusi Baru

Wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kelak antara lain,

merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standard dan
kriteria Jaminan Produk Halal, menerbitkan sertifikat halal, melakukan pembinaan dan
pengawasan Jaminan Produk Halal.
Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33

Oleh : Khotibul Umam*

Tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta
meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

A.

Jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya perlindungan negara terhadap

pada Allah SWT. Halal tidak selalu dari produk jadi yang
kita konsumsi, bisa saja dari halal dhatnya itu sendiri, cara
Ini penting karena kehalalan suatu produk makanan dan lain sebagainya itu terkait erat
agi kalangan pengusaha yang bergerak di bidang
memperolehnya,
danhubungan
bagaimana
menyembelihnya,
hubungan
peribadahan dan sekaligus
kepatuhancara
seorang
hamba kepada Allah
kuliner, penyembelihan hewan dan pelakudengan
usaha
SWT. Halal tidak
selaluitu
dariberupa
produk jadi
yang kita
konsumsi, bisadan
saja dari
halalaspek
dhatnyalainitu
(kalau
hewan
sembelihan),
aspek
di bidang perdagangan dan atau UMKM, barangsendiri, cara memperolehnya, dan bagaimana cara menyembelihnya, (kalau itu berupa hewan
nya yang terkait. Allah SWT telah memerintahkan semua
kali institusi ini masih terasa asing di telinga mereka.sembelihan),
Badan dan aspek aspek lainnya yang terkait. Allah SWT telah memerintahkan semua
hambanya untuk mengkonsumsi makanan halal, SebPenyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHhambanya
adalah untuk mengkonsumsi makanan halal, Sebagaiman firman Allah surat Al-Baqarah
agaiman firman Allah surat Al-Baqarah 168:
168:
institusi baru yang lahir dari rahim kementerian Agama
sebagai konsekwensi logis lahirnya Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan yang
dibentuk oleh Pemerintah ini memiliki tugas utama untuk
menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). PenyeArtinya : Wahai manusia, makanlah dari makanan yang
lenggaraan JPH tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agama
halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
RI, dimana BPJPH berkedudukan dibawah dan bertangArtinya : Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi,
mengikuti
setan,
setan
itu musuh
dan janganlah
kamu langkah-langkah
mengikuti langkah-langkah
setan,sungguh
sungguh setan
itu musuh
yang
gung jawab kepada Menteri Agama.
bagimuAyat
(QS
nyatayang
bagimunyata
(QS Al-Baqarah
168)Al-Baqarah Ayat 168)
Wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal kelak antara lain, merumuskan dan menetap- B.
Mengapa Harus Halal?
kan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma,
Mengapa kita harus mengkonsumsi segala makanan
standard dan kriteria Jaminan Produk Halal, menerbitkan
dan minuman yang halal, tentu kita perlu mencoba mensertifikat halal, melakukan pembinaan dan pengawasan
cari hikmah dan rahasia yang terkandung dalam perintah
Jaminan Produk Halal.
Allah SWT untuk makan makanan halal tersebut. Yang perTujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ber- tama, tentu berdasarkan ayat diatas, ketaatan atas perintah
dasarkan Undang-Undang Nomor 33B.Tahun
2014
adalah
Mengapa
Harus
Halal?
itu menjadi wujud keimanan seorang muslim kepada Alkita harus
segala makanan dan minuman yang halal, tentu kita perlu
memberikan kenyamanan, keamanan, Mengapa
keselamatan
danmengkonsumsi
lah SWT, tanpa didasari keimanan rasanya tidak mungkin
mencoba mencari
hikmah dan rahasia yang terkandung dalam perintah Allah SWT untuk makan
kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat
dalam
seorang muslim akan menghindari makanan haram. Yang
makanan
halal
tersebut.
pertama, tentu berdasarkan ayat diatas, ketaatan atas perintah itu
mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkat- Yang
kedua, dengan makanan yang halal dapat mencegah terhamenjadi wujud keimanan seorang muslim kepada Allah SWT, tanpa didasari keimanan rasanya
kan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk
memproduksi langnya doa kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, tercetidak mungkin seorang muslim akan menghindari makanan haram. Yang kedua, dengan
dan menjual produk halal.
gahnya
kitaterhalangnya
dari Api neraka
hari akhir
makanan yang halal dapat
mencegah
doa kitadikepada
Allahkelak
SWT. sebagaimana
Yang ketiga,
Hadits
Nabi
SAW
:
Jaminan produk halal merupakan bagian
dari
upaya
pertercegahnya kita dari Api neraka di hari akhir kelak sebagaimana Hadits Nabi SAW :
Mukaddimah

masyarakat untuk memperoleh jaminan mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.

B

اااو َالا
َياا َاّيُاَااالنا ا
َ اساُك ْـواا ِمم ِااِفا ْا َال ْر ِضاح َــَـ ََل االا َط ِي اب
ــَـيا
تَتـبِع ْوااخط َــو ِاتاالش ْيط َا ِنا ِاهــهااالَكــاْماعاَدا اوا ُما ِبا ْ نا

lindungan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh
jaminan mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.

ْ تا الَ ْـاماهاا ِما ْانا
َااي ُـ َمااا َعا ْبا اد اه َباَ َا
ساتااافَالنااراا َا ْوا َلاااِ ِاه

Ini penting karena kehalalan suatu produk makanan dan Artinya : Siapapun hamba yang dagingnya tumbuh dari
Artinya : Siapapun hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, neraka lebih pantas
lain sebagainya itu terkait erat dengan hubungan peribada- makanan haram, neraka lebih pantas baginya.
baginya (HR. Tirmidzi)
han dan sekaligus hubungan kepatuhan seorang hamba ke- (HR. Tirmidzi)
C. Menakar Kepedulian Halal Masyarakat
Masyarakat konsumen kita selama ini cenderung kurang peduli terhadap kehalalan
Edisi I/Tahun IV/Maret 2018
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sebuah produk makanan, apalagi terhadap makanan yang sudah diyakini kehalalannya
berdasarkan kebiasaan sehari hari, terutama produk olahan yang dikelola sendiri. Padahal
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C.

Menakar Kepedulian Halal Masyarakat

Masyarakat konsumen kita selama ini cenderung kurang
peduli terhadap kehalalan sebuah produk makanan, apalagi
terhadap makanan yang sudah diyakini kehalalannya berdasarkan kebiasaan sehari hari, terutama produk olahan
yang dikelola sendiri. Padahal seringkali bahan-bahan/
bumbu dan penyedap lainnya perlu ditelisik kehalalannya. contoh misalnya kandungan bahan pembuatan produk
makanan, hanya sedikit masyarakat yang faham istilah untuk bahan yang menjadi turunan dari babi (rambut, tulang,
minyak dll). Beberapa produk cokelat, di negeri tetangga
kita Malaysia ada yang sudah terindikasi mengandung bahan yang tidak halal. Kiranya para pakar farmasi, kimia
dan Badan POM perlu ikut mensosialisasikan terkait bahan
bahan yang mengandung babi dan turunannya, kepada masyarakat muslim, agar masyakat muslim bisa menghindari
produk haram.
Contoh yang lain, daging sapi yang telah disembelih
oleh Rumah Penyembelihan Hewan (RPH) yang telah disertifikasi halal oleh MUI, pada saat diawasi dan dicek diam
diam pada kesempatan yang lain ternyata ada juga yang kaifiyah dan etika penyembelihannya sudah tidak islami lagi,
seperti misalnya hewan belum sampai mati sudah dikuliti.
Kondisi ini diperparah lagi dengan fenomena ditemukannya pengoplosan daging sapi dengan daging celeng di beberapa pasar tradisional yang pernah terungkap di beberapa
media, utamanya ketika permintaaan pasar terhadap daging
cukup tinggi seperti di bulan Ramadhan dan Bulan Syawal,
contoh di kota Surakarta tahun 2017 pernah ditemukan 4,5
ton daging celeng yang dioplos dengan daging sapi. Mengapa daging celeng?, ternyata daging celeng teksturnya mirip dengan daging sapi. Berbeda dengan daging anjing yang
terlihat lebih bening/kuning dibanding dengan daging sapi.
Inilah sedikit contoh bagaimana di masyarakat kita,
kepedulian dan kesadaran itu belum banyak tergugah. Namun demikian ada sisi lain yang juga membanggakan bahwa di perguruan tinggi Umum seperti Universitas Brawijaya
Malang, sudah muncul sebuah lembaga yang mengkaji dan
bergerak di bidang kehalalan produk makanan dan minuman, seperti Halal Centre. Sebuah lembaga yang dibangun
diluar regulasi BPJPH, yang kemudian dijadikan rujukan
dalam membangun budaya halal di semua kantin di lingkungan kampus tersebut sebagai Kantin Halalan Thoyy-
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iban. Begitu juga di UIN Walisongo terdapat Halal centre.
Sedikit memang, tapi langkah seperti yang dilakukan oleh
Universitas Brawijaya dan UIN WS ini perlu diapresiasi.
Oleh karena masyarakat kita belum banyak yang peduli
maka perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus agar
masyarakat muslim melek terhadap kehalalan produk yang
akan dikonsumsi sebagai asupan dalam tubuh kita sehingga
dalam tubuh kita tidak lagi ada makanan atau minuman haram yang mengendap.
Sesungguhnya kalau kita melihat peta penduduk muslim di Indonesia, yang dikaitkan dengan pelaksanaan halal/
syariah, maka sesungguhnya kita patut merenungi beberapa fakta, fakta yang pertama adalah bahwa dari 10 besar
negara dunia yang menerapkan sistem Islamic Finance, Indonesia berada di posisi 7, fakta yang lain bahwa dari 10
Besar negara produsen produk farmasi dan kosmetik halal,
Indonesia di berada di posisi 9, sedangkan fakta berikutnya
adalah bahwa dari 10 besar negara dengan tingkat konsumsi halal terbesar Indonesia berada di posisi nomor 1.

Saat ini tren sadar halal di beberapa negara cukup luar
biasa, bukan saja di negara negara berpenduduk mayoritas muslim, tapi juga berkembang di negara-negara dengan
penduduk minoritas muslim seperti di Swedia dan negara
Eropa lainnya. Gairah sadar halal ini tentu perlu mendapatkan apresiasi. Apalagi jika gairah itu muncul di tengah
tengah masyarakat muslim Indonesia. Kesadaran yang
bisa berwujud dalam bentuknya yang berbeda beda, mulai
peduli sebagai konsumen maupun peduli halal sebagai produsen, atau peduli terhadap regulasi yang digulirkan oleh
pemerintah, seperti BPJPH ini.
Saat ini bagi pelaku usaha di bidang kuliner dan atau
penyedia jasa makanan dan minuman, keberadaan Sertifikat halal menjadi sangat penting dan harus. Beberapa
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pelaku usaha di bidang ini tidak akan bisa mengikuti tender penyedia jasa makanan dan minuman, manakala tidak
menyertakan dokumen tentang Sertifikat halal bagi produk
yang ditenderkan. Oleh karenanya keberadaan dan kiprah
BPJPH ini perlu dinanti.
D.

Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal :

Kelak kalau BPJPH sudah dapat beroperasi dan melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang Undang, tentu
dengan segala data dukung dan instrument yang melingkupinya, maka prosedur Sertifikasi Produk Halal itu dapat
diilustrasikan prosedurnya sebagai berikut :
1. Pelaku usaha mendaftarkan profil perusahaan dan
produknya
2. Bidang Sertifikasi melakukan pemeriksaan dokumen
profil usaha
3. Bidang Verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen
produk
4. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha pada saat proses produksi
5. Melakukan persiapan sidang fatwa halal
6. Sidang fatwa halal

7. MUI mengeluarkan Keputusan penetapan halal produk,
dan
8. BPJPH mengeluarkan Sertifikat HALAL
E. Perlu Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
Produk Halal
Seberapapun rapinya pelaksanaan dan prosedur untuk
mendapatkan sertifikat produk halal ini, tidak akan ada
artinya kalau partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi tidak dilakukan. Peran masyarakat sangat penting.
BPJPH dengan segenap keterbatasan personilnya tidak
mungkin mengcoverj seluruh wilayah dunia usaha. Maka
peran masyarakat untuk mengawal semua ini sangat diperlukan, utamanya personil Kementerian Agama.
Seperti pada umumnya setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah, perlu mendapatkan support dan pengawasan terus menerus dari masyarakat umum agar regulasi
tersebut dapat dikawal dengan sebaik-baiknya, Semoga.
*Penulis adalah Kasi Produk Halal Pembinaan Syariah
dan SI Urais.
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Bidang PENAIS ZAWA

Polemik Zakat ASN
Oleh: Jamal Ma’mur Asmani

W

acana pembayaran zakat 2.5
% dengan model potong gaji
kepada Aparat Sipil Negara
(ASN) menimbulkan pro kontra. Menteri
Agama menegaskan, peraturan presiden
tersebut bersifat suka rela, bukan
kewajiban dan hasil penghimpunannya
langsung diserahkan kepada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) (Kompas,
8/2/18). Semestinya aturan pembayaran
zakat dengan potong gaji ini didukung
semua pihak. Peraturan tersebut hanya
ditujukan kepada ASN yang beragama
muslim dan bersifat sukarela. ASN
yang keberatan bisa menyampaikan
keberatannya supaya tidak terkena
aturan ini. Wacana ini adalah langkah
maju dari pemerintah untuk optimalisasi
penghimpunan zakat yang berorientasi
pada pemberdayaan ekonomi bangsa.
Zakat adalah rukun Islam yang
nasibnya paling menyedihkan di negeri
dengan penduduk muslim terbesar
dunia ini. Haji yang membutuhkan biaya
besar terjadi penumpukan sehingga
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menyebabkan waiting list sampai 20
tahunan. Namun, zakat yang hanya 2.5
% dari harta yang dimiliki tidak berjalan
sesuai harapan. Maka tidak heran jika
kemiskinan di negeri masih dalam
jumlah yang sangat besar, yaitu 26,58
juta (BPS 2017). Zakat adalah proyek
Tuhan untuk mengentaskan kemiskinan
umat. Jika zakat tegak di negeri ini, maka
angka kemiskinan akan menurun drastis.
Sebaliknya, jika zakat tidak tegak, maka
angka kemiskinan di negeri ini akan terus
ada, bahkan bisa meningkat. Riset yang
dilakukan Institut Teknologi Bandung
(ITB)
menunjukkan
pengentasan
kemiskinan dengan dana zakat menjadi
model pengentasan kemiskinan paling
efektif di banding dengan yang lain (FOZ,
2016).
Ironisnya, penghimpunan zakat
di negeri ini masih jauh dari potensi
besarnya. Potensi zakat nasional adalah
280 trilyun, sedangkan yang berhasil
dihimpun baru 6 trilyun (Baznas, 2017).
Realitas minor ini disebabkan beberapa
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faktor. Pertama, rendahnya kesadaran
orang menunaikan zakat. Menurut KH.
M. Aniq Muhammadun (2015), banyak
orang berbondong-bondong menunaikan
haji karena dalam haji ada bagian konkret
untuk diri sendiri(hadzdzun nafsi) di
dunia, seperti dipanggil Pak Haji atau
Bu Haji. Sedangkan untuk zakat menang
benar-benar murni untuk membantu
orang lain, tanpa ada bagian untuk diri
sendiri. Hal inilah yang menyebabkan
tidak semua umat Islam yang wajib
berzakat mengeluarkan zakat.
Kedua, tidak banyak lembaga
zakat yang dikelola secara transparan,
akuntabel, inovatif dan professional.
Jika lembaga zakat tidak dikelola dengan
manajemen yang baik, maka kepercayaan
masyarakat untuk membayar zakat
menjadi rendah. Salah satu indikator
lembaga zakat yang dikelola dengan baik
adalah lembaga tersebut mendapatkan
legalitas sebagai lembaga zakat dari
Negara. Jika Amil Zakat adalah orang
yang diangkat Negara untuk mengelola
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zakat, maka legalitas lembaga zakat adalah keniscayaan. Tentu
dalam hal ini, peran Kementerian Agama dan BAZNAS sangat
dibutuhkan untuk membimbing dan mengarahkan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) supaya mendapatkan legalitas dan mampu
meningkatkan kinerja.
Ketiga, belum ada regulasi di negeri ini yang mewajibkan
orang muslim untuk membayar zakat. Regulasi yang ada masih
ditujukan kepada lembaga zakat. Tiga regulasi pemerintah
tentang zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011, dan Keputusan Menteri Agama
(PMA) Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian
Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Semua regulasi ini
ditujukan kepada lembaga zakat. Oleh karena itu, peraturan
yang mendorong pembayaran zakat kepada ASN dengan
potong gaji ini diharapkan menjadi langkah awal yang sangat
baik untuk menggerakkan kesadaran berzakat umat Islam di
negeri ini.
Dalam kajian hukum Islam, perdebatan peraturan ini terjadi
di seputar apakah ASN wajib mengeluarkan zakat. Dalam
konteks ini, zakat yang dikeluarkan adalah zakat profesi. Di
dalam kitab-kitab fiqh tradisional, zakat profesi tidak secara
eksplisit dijelaskan. Di dalam kitab-kitab fiqh yang biasa dikaji
di pesantren ada keterangan implisit
bahwa jika seseorang menyewakan
jasanya untuk melakukan satu
pekerjaan dengan niat mendapatkan
gaji atau keuntungan, maka gaji
yang diterima tersebut disebut harga
dagangan yang wajib dikeluarkan
zakatnya jika sudah mencapai satu
nishab (ukuran yang ditentukan
agama) dan satu tahun. Nishab
zakat perdagangan adalah 20
mitsqal (77.50 gram emas atau
543.35 perak) (PP. Lirboyo,
2013). Namun dalam kitab-kitab

kontemporer, seperti Al-Fiqh al-Islami karya Syekh Wahbah AzZuhaili, zakat profesi dikaji dengan nama al-mal al-mustafad.
Dalam kitab tersebut dijelaskan, dalam madzhab empat, al-mal
al-musfad tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali memenuhi
dua syarat, yaitu mencapai satu nishab dan sudah satu tahun
(Al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu, Juz 2, h. 865-866).
Melihat realitas umat Islam yang malas mengeluarkan
zakat ketika hartanya sudah mencapai satu nishab dan sudah
satu tahun, maka banyak lembaga yang membuat strategi
pembayaran zakat secara bulanan dengan model potong
gaji. Cara seperti ini tidak dilarang dalam Islam. Justru,
jika tujuannya membiasakan orang untuk berzakat sangat
dianjurkan. Hal ini sesuai dengan kaidah «ma adda ilal wajibi
wajibun», sesuatu yang mendorong terwujudnya kewajiban,
maka sesuatu itu menjadi wajib, atau kaidah ‹lil wasaaili
hukmul maqaasidi» sarana hukumnya sama dengan tujuan.
Artinya, jika tanpa peraturan ini zakat tidak bisa tegak, maka
peraturan ini menyempurnakan kewajiban zakat dan hukumnya
bisa wajib. Hal ini dibuktikan dengan realitas empiris rendahnya
kesadaran umat Islam dalam berzakat.
Dalam konteks ini, maka aturan Negara yang akan
mendorong pembayaran zakat 2.5. % kepada ASN dengan
model potong gaji adalah langkah positif dan bentuk
kepedulian pemerintah terhadap hak-hak orang fakir-miskin.
Publik punya kewajiban mengawasi
peraturan yang akan ditetapkan ini
sehingga terjamin transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan
produktivitas program ini untuk
mengentaskan kemiskinan dan
mewujudkan kemandirian dan
kejayaan bangsa ini di masa depan.
*Ketua Prodi Manajemen Zakat
Wakaf IPMAFA Pati, Pengurus
Rabithah Ma›ahid Islamiyah NU
Jawa Tengah
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Bimas KATOLIK

MENGASIHI DENGAN

KATA DAN PERBUATAN

Dalam upaya mewujudkan kasih kepada sesama, umat Katolik hendaknya
menyadari bahwa Tuhanlah yang lebih
dahulu mengasihi ciptaan-Nya, dengan
demikian umat berani untuk bergerak
maju dengan mengasihi sesama sebagai
gambar dan citra pencipta-Nya yang
maha pengasih.

M

asa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu 14 Februari 2018 adalah masa
pantang dan puasa bagi umat Katolik selama 40 hari untuk retret agung dan
membina pertobatan. Seluruh umat Katolik menyiapkan diri agar pantas
merayakan misteri kebangkitan Tuhan Yesus yaitu Paskah 1 April 2018.
Dengan penuh harapan dan bersyukur atas kelimpahan belas kasih Allah, umat
diajak untuk membarui dan menyucikan diri melalui olah rohani untuk menuju pada
kesalehan hidup agar hidup berkenan di hadapan Tuhan.
“Mengasihi dengan kata dan perbuatan” adalah tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Semarang sebagai Aksi Puasa Pembangunan 2018 ini untuk membangun
niat dan usaha yang nyata yaitu pertobatan sejati dengan “mengoyakan hati dan
bukan pakaianmu” (Yoel 2:13).
Panggilan dan perutusan untuk mewujudkan peradaban kasih hendaknya dinyatakan dalam perbuatan, dan buka hanya sekedar kata-kata indah “...,marilah kita
mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan
dalam kebenaran (1 Yohanes 3:18).
Ajakan tema “Mengasihi dengan kata dan perbuatan”, di atas mengajak umat
Katolik untuk menjadi paguyuban murid-murid Yesus Kristus yang diutus untuk berani mengambil langkah dengan terlibat dan mendukung agar mengasihi dengan kata
dan perbuatan berbuah sukacita antar sesama.
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Masa pertobatan inilah kesempatan
untuk menyadari kerapuhan manusia
yang mudah jatuh ke dalam dosa dan
dari debu akan kembali menjadi debu.
Nabi Yesaya dengan tegas mengajarkan
puasa yang sungguh berkenan di hadapan Allah : “Inilah puasa yang kusukai
: membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali mencekit, membebaskan orang teraniaya, mematahkan setiap
penindasan...” (Yesaya 58).
Sebagai pengikut Yesus Kristus,
umat Katolik dipanggil untuk mengasihi
dan berbelas rasa kepada sesama yang
membutuhkan karena belas kasih adalah
“obat” yang diperlukan pada jaman ini.
Belas kasih itu ditandai dengan kesediaaan untuk saling mengampuni, berani
untuk melayani dan bukan dilayani. Belas kasih kepada sesama adalah sarana
untuk tidak mengadili dan menghukum
sesama tetapi membangun jembatan
yang menghubungkan sesama manusia
dalam mengalami kemaharahiman Allah.
Heribertus Suncoko
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Bimas HINDU
Pembimas Hindu dan Jajaran Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Sarasehan Hari Siwaratri

Membangun Sinergi Umat Hindu
dengan Pemerintah

H

ari Raya Siwaratri adalah untuk
memfokuskan diri terhadap rasa
bhakti yang mendalam kepada
Dewa Siwa yaitu meditasi keheningan,
sebagaimana ajaran Dewa Siwa dalam
buku-buku suci Siwa Tantra, atau tekun
melakukan pelayanan dan kebaikan
kepada sesama manusia, sebagaimana
dalam ajaran suci Siwa Tantra disebutkan
bahwa salah satu arti kata “Siwa” adalah
belas kasih agung dengan memfokuskan
diri kepada perenungan ajaran suci
Dharma.
Turut menghadiri perayaan Siwaratri
Gubernur Jawa Tengah yang diwakili
oleh Kepala Biro Kesra Supriyono,
beliau mengucapkan selamat kepada
umat Hindu yang melaksanakan Hari
Raya Siwaratri, dengan perayaan hari
Siwaratri ini diharapakan umat Hindu
mampu mengendalikan diri dengan
baik. Pada hari ini adalah momentum
untuk berdamai dengan diri sendiri maka
penting kiranya menata pikiran. Saya
tahu umat Hindu merupakan bagian
besar dari sejarah bangsa ini maka
dalam kegiatan yang dilaksanakan di
Candi Merak adalah bagian dari menjaga
peninggalan sejarah bangsa. Keberadaan
umat Hindu di Indonesia diharapakan
mampu menjadi filter dari segala proses
permasalahan di masyarakat, umat Hindu
yang mempunyai nilai-nilai ajaran yang
mengangkat citra leluhurnya, untuk itu
dalam menghadapi kehidupan berbangsa

dan bernegara dewasa ini umat Hindu
diharapakan lebih dewasa dalam
menanggapi pemberitaan yang beredar
dimasyarakat maupun di media sosial.
Pesan Gubernur untuk membangun Jawa
Tengah semua lembaga agama maupun
lembaga masyarakat bergandeng tangan
untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
kebangsaan.
Pada kesempatan yang sama Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prowinsi Jawa Tengah dalam sambutan
yang dibacakan oleh Pembimas Katolik
menyampaikan Saya menaruh harapan
yang besar kepada umat Hindu di Jawa
Tengah bahwa umat Hindu mampu
menjadi agen kerukunan pada semua
kalangan masyarakat pada semua
aspek kehidupan, karena dengan
hidup rukun maka cita-cita bersama
membangun NKRI yang lebih damai dan
sejahtera akan segera terwujud. Oleh
karena itu saya mengajak kita semua
jangan sampai larut dalam situasi yang
sering terjadi saat ini, mari bersikap
dewasa, eratkan tali persaudaraan dan
bangun kerukunan bersama, karena
kita memang saudara. Vasudhaiva
Kutumbakam (kita semua bersaudara).
Diakhir sambutan Kepala kantor Wilayah
Kemeneterian Agama Provinsi Jawa
Tengah berpesan kepada umat Hindu
di Jawa Tengah agar menjadi agen
kerukunan pada semua kalangan
masyarakat
dan
semua
aspek

kehidupan.
Bupati Klaten dalam sambutan
yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah
menyampaikan bahwa pentingnya
membangun kebersamaan sinergi dalam
pembinaan masyarakat sehingga umat
Hindu Klaten Khususnya sebagai bagian
dari masyarakat mempunyai peran aktif
dalam membangun Klaten serta mampu
menjadi filter untuk segala permasalahan
di masyarakat.
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Pusat
menyampaikan
pentingnya
pengendalian diri yang di dasari dari
pikiran yang bersih, perkataan yang
baik dan didukung dengan perbuatan
yang baik. Diakhir Dharamawacananya
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Pusat berpesan bahwa tahun Ini adalah
tahun politik maka umat Hindu harus
menjadi jati diri yang baik agar dapat
mensukseskan pesta demokrasi yang
ada di Negara kita tercinta Indonesia.
Ketua Parisada Hindu Dharma
Indonesia Provinsi Jawa Tengah I
Nyoman Surahatta, menyampaikan
bahwa kegiatan ini adalah sebagai bentuk
bhakti kepada Tuhan dan bhakti kepada
Negara, bhakti kepada Tuhan diwujudkan
dengan pelaksanaan ritual keagamaan
di Candi Merak tepat pada perayaan
hari raya Siwaratri dan sebagai bentuk
bhakti kepada Negara dilaksanakan Temu
Wicara Gubernur dengan Umat Hindu
Jawa Tengah. (Wahonogol)
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Bimas buddha

Menyemai Benih Cinta Kasih
dalam Perbedaan Melalui Praktik Welas Asih
… Janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain.
Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat
begini kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan
pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri di
samping merugikan agama orang lain. Raja Asoka
Di dunia ini terdapat banyak sistem kemasyarakatan yang
terdiri dari berbagai golongan, tradisi maupun kepercayaan
yang berbeda-beda. Manusia terkondisikan terlahir di sebuah
keluarga yang menganut adat istiadat, budaya, bahasa dan
suku bangsa yang berlainan.
Dari banyaknya manusia yang ada tak satupun diantara
mereka yang bisa memilih ditempat mana dia dilahirkan.
Bahkan untuk memilih siapa orang tuanya. Karena alasan ini
maka manusia hanya bisa menerima segala keadaan yang
mengada pada dirinya.
Tidak ada alasan untuk menyesali kondisi yang ada
didalam hidupnya, dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk
membenci kehidupannya. Meskipun dia terlahir dikalangan
keluarga yang kurang mampu atau terlahir diantara keluarga
yang berbeda pilihan maupun keyakinan diantara kebanyakan
anggota masyarakat lainnya.
Banyak kata untuk menggambarkan berbagai perbedaan
yang ada bahkan tidak cukup kata yang ada didunia ini. Seperti
warna kulit, bentuk tubuh, gaya bahasa, perangai, tabiat
maupun karakternya. Sebaliknya terdapat sedikit kata untuk
menggambarkan persamaan diantara manusia yang terlahir
dari berbagai lingkungan dan latar belakang yang berbeda
tersebut.
Tetapi jika kita berusaha memaklumi dan memahami
hakekat sebenarnya bahwa kita sama terlahir sebagai manusia.
Maka jauh dilubuk hati ada sifat kemanusiaan yang tentu saja
sama berada di setiap individu.
Sifat kemanusiaan ini yang membedakan antara kita
sebagai manusia dan mahkluk lainnya yang ada dibumi ini.
Kita pasti setuju jika dihati kita terdapat benih cinta kasih, yang
memunculkan perasaan welas asih kepada sesama hidup
tanpa terkecuali. Sadar maupun tidak perasaan cinta kasih ini
akan menggerakan nurani kita untuk merasa iba atau welas
asih ketika kita bertemu dengan orang lain yang jauh tidak
seberuntung seperti kita.
Menyadari adanya kesamaan sifat dasar cinta kasih inilah
yang akan menjadi jembatan disetiap perbedaan yang ada. Kita
sangat mudah menemukan perbedaan maupun kekurangan
yang ada dipihak orang lain, dan gagal memahami perbedaan
yang ada didalam diri kita sendiri.
Kita tidak akan pernah menyadari jika kedua daun telinga
kita memiliki perbedaan. kita tidak pernah menyadari bahwa
jari-jemari kita tidak sama bentuk maupun panjangnya. Tetapi
melihat bentuk tubuh orang lain kita bisa membedakan bahwa
ada orang yang berhidung mancung dan ada yang sebaliknya.
Ada orang yang memiliki karakter baik atau sebaliknya.
Berkembangnya sifat cinta kasih didalam hati ini perlu terus
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di pupuk bahkan selalu dipelihara dengan baik. Dengan modal
cinta kasih ini maka praktik welas asih dapat diterapkan yang
akan semakin menegaskan sifat kemanusiaan kita.
Didalam peri kehidupan dan hubungannya dengan
masyarakat yang lainnya, tak kan terhindarkan adanya
perbedaan pandangan maupun keyakinan. Karena inteprestasi
dari kebenaran yang beragam ini kemudian manusia satu
dengan yang lainnya memiliki keyakinan agama yang berbedabeda.
Pada tataran yang lebih tinggi agama mengatur hubungan
manusia dengan sang pencipta melalui berbagai macam cara
maupun metode yang berbeda-beda. Tetapi disisi kemanusiaan
kita memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan
sesama. Tidak salah jika pilihan setiap orang itu berbeda,
tinggal sudut pandang kita dalam menyikapi perbedaan yang
ada.
Melalui pemakluman dan penghormatan yang tinggi
terhadap perbedaan pilihan ini yang akan menjadikan tatanan
masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Melalui simpati
atas kebahagiaan orang lain dan empati terhadap penderitaan
orang lain maka dengan sendirinya sifat welas asih ini telah
berkembang baik didalam diri kita.
Biarlah pilihan berbeda tetapi kita tetap satu dalam
pandangan bahwa seberapapun besarnya perbedaan ini tetap
akan mampu disatukan melalui menghargai pilihan masingmasing. Menghargai disini dilakukan dengan cara menghormati
pilihan orang lain baik maupun buruk. Perbedaan pilihan
keyakinan pun juga bukan menjadi penghalang bagi seluruh
masyarakat untuk bersatu, karena sebenarnya yang memecah
belah adalah ego dan perasaan ingin menang sendiri.
Berkaca dari berbagai peristiwa yang telah terpampang
didepan kita, tak ada satupun keuntungan yang didapatkan dari
perselisihan. Perselisihan hanya akan menyuburkan perasaan
bermusuhan dan mendukung kehancuran. Mengutip pernyatan
Buddha Gotama bahwa Kebencian tidak akan pernah berakhir
apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan
berakhir bila dibalas dengan tidak membenci.Inilah satu hukum
abadi (Dhammapada I, 5)
Seyogyanya kita tetap berada dalam ikatan persaudaraan
agar keamanan tetap terjaga, karena dengan tetap aman maka
kondisi yang tenteram tetap berkembang di masyarakat. Hanya
dengan tetap terpeliharanya rasa aman, melalui terciptanya
suasana yang tenteram pembangunan disegala bidang dapat
diselenggarakan. Tidak ada riak-riak yang akan menghalangi
proses pembangunan. Dengan terselenggaranya pembangunan
disegala bidang, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
akan terwujud. (siswanta)
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Bimas KONGHUCHU

Indahnya
Politik
Berdasar

Kebajikan

Js. Andi Gunawan, ST
Rohaniawan, Penyuluh Non PNS Kanwil Kemenag Jateng
dan Guru Agama Khonghucu

D

alam hubungan bermasyarakat, tentu dibutuhkan yang namanya seorang
pemimpin. Baik dari lingkungan yang kecil dan sederhana seperti didalam
keluarga, pasti ada namanya kepala keluarga. Dari kumpulan keluarga keluarga
dalam satu daerah juga dipilihlah ketua RT, begitu seterusnya akan semakin meluas
jangkauan areanya dan semakin tinggi jabatan dalam kepemimpinan dan sudah tentu
akan menjadi semakin besar tanggung jawab yang ada didalamnya. Sebagai contoh
untuk menjadi seorang Presiden di negara Indonesia saja yang terdiri dari kurang lebih
262 Juta jiwa, seorang pemimpin terpilih harus mendapatkan suara dari rakyat Indonesis
yang lebih mendominasi dari para calon lainnya.
Maka akan sangat menarik sekali ketika di tahun – tahun politik biasanya akan
semakin ketat kandidat para calon – calon pemimpin bangsa baik pilkada maupun
pilpres.
Tahun 2018 ini adalah tahun politik untuk pilkada, khususnya juga di propinsi Jawa
Tengah, para calon Gubernur dan wakil gubernur akan berjuang sekuat tenaga untuk
mendapatkan simpati rakyat Jawa Tengah khususnya, tentunya dengan aturan dan
norma yang telah diatur dalam pelaksanaan pilkada dibawah pengawasan KPU ( Komisi
Pemilihan umum ).
Jika berbicara masalah politik, maka yang akan muncul dibenak kebanyakan orang
adalah sesuatu yang licik, kadang penuh kecurigaan, saling pencitraan dll. Padahal
ketika kita bicara politik manusia tidak akan lepas dari berpolitik dalam kehidupan sehari
– harinya. Paling sederhana, saat kita bangun pagi lalu melihat jam, ada tiga perbedaan
waktu (WIB, WITA, WIT). Mengapa bisa ada tiga perbedaan waktu? Itu adalah akibat dari
aktivitas politik pemerintah yang memutuskan bahwa di Indonesia terdapat tiga zona
waktu. Dengan kata lain sejak kita bangun tidur kita sudah mengenal politik. Bahkan
sejak lahir kita mengenal politik, saat bayi lahir pasti orang tuanya membuatkan
akta kelahiran. Akta kelahiran juga merupakan produk dari politik untuk
mendata kelahiran penduduk. Saat sekolah harus menggunakan seragam
dan masuk tepat waktu. Itu juga merupakan produk dari politik pendidikan
pemerintah. Kemudian untuk lulus sekolah harus mengikuti Ujian Negara
( UN ), itu juga produk politik. Dan masih banyak produk politik yang
tidak bisa kita lepas bahkan sampai kita mati ( kutipan dari Materi ToT
CEPP UNDIP ).
Peter Merkel mengatakan bahwa, “Politics at its best is a noble
quest for a good order and justice” ( Politik dalam bentuk
sempurnanya adalah usaha mulia untuk menggapai tatanan
sosial yang baik dan adil ). Disisi lain juga tidak ada yang
Edisi I/Tahun IV/Maret 2018
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sempurna di dalam kehidupan ini, juga diungkapkan Peter
Merkel bahwa “at its worst politics is a selfish grab for power,
glory and riches” (bentuk paling buruknya politik merupakan
perebutan kekuasaan, tahta dan harta untuk kepentingan
pribadi). Dapat disimpulkan Politik jika digunakan dengan
baik maka akan menghasilkan keteraturan dan kesejahteraan,
sedangkan kebalikannya jika disalahgunakan untuk kepentingan
pribadi atau golongan yang akan timbul banyak masalah sosial
dll.

kemudian seluruh rakyat akan gotong – royong dengan bahu –
membahu membangun negeri ini sehingga akan tercukupinya
kebutuhan pangan. Dan juga akhirnya akan berkembang
dengan semangat membina diri yaitu memperbaiki kesalahan
dan mengurangi keinginan, maka senjata dapat dipenuhi, kami
pikir senjata dijaman sekarang bukanlah alat untuk perang saja,
tetapi merupakan penunjang yang membantu perkembangan
sebuah negara, misalnya infrastruktur, sarana transportasi baik
darat, air dan udara, kecanggihan teknologi dll

Maka peran agama sebagai pedoman dalam menjalankan
politik di kehidupan sangatlah penting. Agama Khonghucu
dimana hidup didunia ini adalah bagaimana harmonis,setiap
produk politik yang sebenarnya baik ini harus dijalankan dengan
mengkedepankan dasar kebajikan yaitu teladan akan Cinta
Kasih, Kebenaran, Susila dan Bijaksana sehingga seorang
Calon Pemimpin yang masuk kedalam panggung politik harus
Dapat Dipercaya.

Jadi apalah arti persenjataan, infrastruktur, teknologi,
makanan melimpah ruah kalau pemimpinnya tidak dapat
dipercaya oleh rakyatnya. Yang ada adalah demo dimana –
mana, korupsi pun akan merajalela dari tingkat atas sampai
bawah.

Di Dalam Sabda Suci Jilid XII Pasal 7.
( 1 ) Cu Khong Bertanya tentang pemerintahan .
( 2 ) Nabi Bersabda “ Harus cukup makan, cukup persenjataan,
dan ada kepercayaan rakyat “
( 3 ) Cu Khong bertanya “ Kalau terpaksa ada yang tidak dapat
dipenuhi dari ketiganya, manakah yang dapat dilalukan ? ”
“ Lalukan Persenjataan “
( 4 ) Cu Khong bertanya “ Kalau terpaksa ada yang tidak dapat
dipenuhi dari kedua yang masih itu, manakah yang dapat
dilalukan ? ”
“ Lalukan makanan. Sejak jaman kuno selalu ada kematian,
tanpa kepercayaan rakyat,negara tidak dapat berdiri “
Dalam prespektif Agama Khonghucu jelas sebagai
hubungan antara manusia, kita harus terlibat ambil bagian
menjadi pemimpin atau yang lainnya yang tujuannya adalah
untuk memperbaiki nilai – nilai kemanusiaan di kehidupan ini.
Pemimpin yang baik dikatakan di dalam Kitab Si Shu diatas
adalah yang dapat dipercaya oleh rakyatnya, jelas ini merupakan
salah satu hasil penggenapan dari laku watak sejati ( Xing )
manusia yaitu Cinta Kasih ( Ren ) , Kebenaran ( Yi ) , Berlaku
Susila ( Li ) , bijaksana ( Zhi ). Empat sifat yang merupakan watak
sejati manusia ini jika telah dijalankan dan dilakukan dengan
baik maka seorang manusia di dalam kehidupannya pasti akan
dapat percaya ( Xin ) . Yang didalam agama Khonghucu disebut
sebagai Lima Kebajikan ( Wu Chang ) Seorang manusia yang
didalam kehidupannya telah menerapkan Lima Kebajikan ( Wu
Chang ) pasti setiap gerakannya akan diteladani, akan dihargai
dan orang akan menjalankan segala perintah atau anjuran
pemimpin yang telah menjalankan ini dengan rasa keiklasan.
Maka perlu diprioritaskan bagaimana seorang calon
pemimpin harus punya sifat dapat dipercaya dulu, baru
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Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara
Indonesia untuk memilih calon pemimpin yang dapat dipercaya
dengan menggunakan hak suara kita secara bijaksanan juga
menggunakan contoh bagaimana kita ikut berpolitik dengan
melihat keteladanan yang telah calon pemimpin lakukan, begitu
juga partai politik yang mencalonkan Pemimpin dan mendukung
calon pemimpin kiranya dapat bijaksana dalam memberikan
calon pemimpin sehingga kedepan bangsa Indonesia semakin
bersih, bebas korupsi, pemimpinnya dicintai oleh rakyat dan
tentunya dipercaya oleh rakyat sehingga rakyat dapat bersama
membangun negeri ini sesuai dengan kemampuannya.
Berdasarkan ayat didalam kitab Si Shu juga dtuliskan ketika
seorang murid Nabi KongZi bernama Cu lo mempertanyakan
apa yang akan dilakukan Nabi KongZi ketika diangkat didalam
pemerintahan. Nabi Kongzi bersabda “ Akan kubernarkan
lebih dahulu nama – nama “ ( Lun Yi Jilid XIII Pasal 3 Bagian
3 ) maksudnya adalah “ Bagi Seorang JunZi , nama itu harus
sesuai yang diucapkan dan kata – kata itu harus sesuai dengan
perbuatannya. Itulah seorang Junzi tidak gampang – gampang
mengucapkan kata – kata “ . kiranya model Pimpinan yang kita
harapkan memiliki sifat seorang JunZi dimana tidak hanya asal
berjanji, tidak sembarangan mengumbar kata –kata manis dan
berlaku tepat seusai apa yang diucapkan, serta sesuai dengan
kewenangan yang dijalankan.
Tahun Politik 2018, kiranya harus kita jalani dengan harapan
akan menjadi lebih baik karena tujuan politik adalah membawa
suatu perubahan yang lebih baik, dan kita juga harus menyadari
bahwa agama adalah satu tuntunan yang akan menjadikan
seorang pemimpin bisa berlaku Tengah dan Harmonis, dan
menggunakan isu agama sebagai salah satu cara mendapatkan
suara kiranya sudah tidak relevan lagi dengan tujuan bangsa
Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan selalu
menghargai perbedaan yang indah dengan Berbhineka Tunggal
Ika
Mari berpolitik yang berdasar kebajikan, sehingga Indonesia
akan selalu menjadi Negara yang selalu menjadi negara
Indonesia seutuhnya.
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Rekrutmen Petugas Haji 2018
Secara Online dan Sistem CAT

K

laten - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten tengah memproses pembuatan paspor dan visa
calon jamaah haji sebagai bagian dari persiapan
penyelenggaraan ibadah haji 1439 H/2018 M. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Klaten M Yusuf,
mengatakan selain di Arab Saudi, persiapan juga dilakukan
di dalam negeri, salah satunya terkait pembuatan paspor
dan visa calon jemaah haji.
Sampai hari ini proses dokumen pembuatan paspor di
Kabupaten Klaten sudah berjalan baik, bahkan secara akumulasi diperkirakan sudah mencapai 98 %, demikian disampaikan Kasi PHU dalam apel pagi bersama yang diikuti
oleh seluruh ASN Kemenag Klaten, Selasa(20/3).
“Alhamdulilah paspor calhaj sudah selesai semua sebanyak 965, setelah melalui proses secara kolektif/bersama-sama di Kantor Imigrasi kelas 1 di Unit Pembantu Solo
Baru berjalan lancar, meskipun ada sedikit kendala tetapi
bisa cepat teratasi,” jelas Yusuf.
Target dari Kanwil diharapkan bulan Maret proses paspor harus sudah selesai, Kemenag Klaten bisa memenuhi
target ini, berkat kerjasama yang solid diantara calhaj, Kemenag, Penyuluh serta KUA Kecamatan dan semua komponen yang selalu memantau dan mendampingi, imbuh
Yusuf.

Terkait Pendaftaran Seleksi Rekrutmen Calon Petugas
Haji Indonesia Tahun 1439 H/2018 M, Kasi PHU mengharapkan agar semua berperan aktif dan mensukseskan
rekrutmen. Penerimaaan pendaftaran (PPIH, TPHI, TPIHI)
tes tingkat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (seleksi administrasi) dimulai tanggal 20-25 Maret 2018 dan Tes
Kompetensi di tingkat Kankemenag Kab/Kota dilaksanakan
pada tanggal 29 Maret 2018 mendatang. Untuk Klaten alokasi TPHI 3 orang dan TPIHI 2 orang.
“Rekrutmen secara online dan mengunakan sistem
CAT menjadi salah satu cara untuk mendapatkan petugaspetugas yang memiliki kompetensi baik dari sisi ibadah
maupun dari sisi aturan, secara transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan smartphone berbasis android,
maka peserta langsung mengerjakan soal ujiannya di layar
handphone masing-masing,” tegas Yusuf.
Rekrutmen akan menjaring petugas yang memiliki
komitmen pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada
jamaah sebagai tugas utamanya selama dalam operasional haji. Petugas yang demikian nantinya diharapkan dapat
memenuhi harapan jamaah untuk dapat menjalankan ibadahnya secara baik dan benar guna meraih haji mabrur.(aj)
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(MI) Tanjung Tirto

Raih Penghargaan Adiwiyata
Tingkat Nasional

Kab. Pekalongan-ADIWIYATA adalah sebuah program terhadap sekolah yang berwawasan
peduli lingkungan.Program ADIWIYATA sendiri dilaksanakan pada tahun 2006.Tujuan
program ADIWIYATA menciptakan kondisi sekolah lebih kondusif untuk dijadikan tempat
pembelajaran.Dalam hal ini,warga sekolah turut serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan
adanya,program ADIWIYATA ini dapat membangkitkan kesadaran warga sekolah agar lebih
peduli lingkungan sekitar.Bukan hanya, warga sekolah, masyarakat luas turut ikut bertanggung
jawab untuk penyelamatan bumi ini.

28
+

Edisi I/Tahun IV/Maret 2018

+

serta akan diberikan reward khusus berupa bangunan perpustakaan yang
representatife, untuk meningkatkan prestasi.
Saat melakukan kunjungan ke MI Salafiyah Tanjung, Senin (18/12)
didampingi Kepala Kankemenag Kabupaten Pekalongan H. Kasiman
Mahmud Desky, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hj.
Sumarwati, Bupati Asip Kholbihi cukup kaget terhadap prestasi yang
diraih sekolah tersebut. Sebab untuk mendapatkan penghargaan tersebut
bukanlah hal yang mudah, apalagi saingannya adalah sekola-sekolah
favorit baik negeri maupun swasta se Indonesia. Keberhasilan ini dinilai
sangat membanggakan, sehingga membuatnya datang secara langsung
mendatangi madrasah tersebut serta secara langsung memberikan
apresiasi.
Karena itu, pihaknya menugaskan dinas terkait yakni Perkim LH
Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pendampingan lanjutan, terkait
masalah perawatan lingkungan, taman, dan sebagainya termasuk polapola penataanya.
Selain menugaskan dinas tersebut, saya juga akan memberikan
reward secara langsung yakni berupa bangunan perpustakaan yang
representative, untuk meningkatkan prestasi siswa.” Pungkasnya.
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Salafiyah Tanjung,
Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, berhasil
meraih penghargaan sekolah adiwiyata tingkat
nasional. Hal tersebut diperoleh setelah pihak
Kementerian LH melakukan verifikasi secara
langsung di madrasah tersebut. Alhasil, madrasah
tersebut mampu meraih penghargaan itu dan
mampu mengalahkan sekolah-sekolah favorit baik
negeri maupun swasta.
Sebagai sekolah penerima adiwiyata tingkat
nasional, MI Salafiyah Tanjung mendapat apresiasi
langsung dari Bupati Pekalongan Asip Kholbihi,

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Kankemenag H. Kasiman
Mahmud Desky menurutnya Program ADIWIYATA mempunyai kegiatan
utama yang diarahkan pada sekolah agar berwawasan dan berbudaya
lingkungan bagi sekolah.Dengan adanya program ini, sekolah perlu
mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam
program ADIWIYATA.Agar program ini berkelanjutan warga sekolah
turut bertanggung jawab untuk mendukung program ini. Sekolah perlu
menciptakan sebuah kegiatan yang mendukung program ADIWIYATA dan
warga sekolah perlu dilibatkan dalam aktivitas program tersebut. “Tidak
hanya,warga sekolah tetapi juga masyarakat luas untuk melakukan
kegiatan ini. Kegiatan yang mendukung program ADIWIYATA dapat
memberikan manfaat baik untuk warga sekolah,masyarakat luas maupun
lingkungan.”imbuhnya. (hfrn)
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BERITA

SRA
GEN

Penyerahan Petikan Berita Acara
oleh Kakankemenag. Kab. Sragen, Drs.
H. Ahmad Nasirin, M.Ag. dilanjutkan
Sambutan : Pengangkatan dan Mutasi
adalah
merupakan
kepentingan
Organisasi, jabatan adalah Amanah/
titipan maka sesuatu yang tidak bisa
dimungkiri akan berganti atau lenyap/
habis diambil yang memiliki dan tidak
abadi.
Selesai acara dilanjutkan ucapan
Selamat dengan salam-salaman.
2. DOKUMEN PERJALANAN RI ( DPRI )

1. PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Jabatan Pengawas Eselon IV/a di
Lingkungan Kankemenag. Kab. Sragen
oleh Kakankemenag. Kab. Sragen, Drs.
H. Ahmad Nasirin, M.Ag. dilaksanakan
tanggal 19 Januari 2018 bertempat
di Aula 2 Kankemenag. Kab. Sragen
dengan Saksi-saksi ; Hj. Sri Mulyani, SE,
MM. dan Drs. H. pasmin, M.Pd.I.

Di Kankemenag. Kab. Sragen tanggal
7-2-2018 telah menyelenggarakan
Sosialisasi
Pelayanan
Penerbitan
Dokumen Perjalanan RI ( DPRI ) bagi

Yang akan dilantik dan diambil Sumpah :
1. Drs. Erfandi dari Kepala KUA Kec.
Sragen menjadi Kasi Bimas Islam
Kankemenag. Kab. Sragen.
2. H. Khumaidin, S.Ag.,M.Ag. dari
Kepala MIN Hadiluwih menjadi Kasi
PAIS Kankemenag. Kab. Sragen.
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Calon Jamaah Haji Kab. Sragen Tahun
1939 H/2018 M bertempat di Aula 1
Kankemenag. Kab. Sragen.
Sosialisasi Pelayanan Penerbitan
Dokumen Perjalanan RI ( DPRI )
disampaikan dari Kantor Imigrasi Kelas
1 Surakarta Kasubsi Perizinan, Wahyu
Agus A.Md,Im.
Peserta : Kepala KUA se Kab. Sragen,
KBIH, Perwakilan dari Kankemenag.
Kab. Sragen, Bagian Kesra, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Sragen.
HUMAS Kankemenag. Kab. Sragen
Hadiah Tri Wulandari/
Reni Kumalasanti Dewi, S.Pd.I
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Kurikulum yang Bagus

Harus Didukung Guru yang Hebat

K

aranganyar – Kurikulum 2013 yang kini diterapkan pada
seluruh madrasah merupakan produk yang sangat bagus. Namun demikian, sebagus apapun kurikulum kalau
gurunya tidak update, maka itu hanya tinggal kurikulum, kurang
membawa dampak yang maksimal.

Mantan Kasi Pendidikan Madrasah ini melanjutkan bahwa
untuk menjadi guru yang hebat, maka seorang pendidik harus mau berubah, tumbuh dan berkembang. Tidak lupa Ia juga
mengatakan agar guru menjalani profesinya dengan senang
dan bahagia.

Demikian sambutan Kepala Seksi Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam (Pakis) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, H. Ahmad Muhtadi saat mewakili Kepala
Kemenag membuka kegiatan Diklat di Wilayah Kerja (DDWK)
Diklat Teknis Substantif Penyusunan Bahan Ajar Bagi Guru Bahasa Inggris Madrasah Aliyah di aula kantor, (12/03).

“Guru yang baik adalah guru yang mau berubah, tumbuh
dan berkembang. Kita juga harus ingat bahwa dalam menjalani
profesi kita, lakukan dengan senang dan bahagia”, tutupnya.

Kasi Pakis juga mengatakan bahwa dalam pembelajaran
sebaiknya guru madrasah merubah cara-cara pembelajaran
dengan melakukan berbagai inovasi. Menurutnya, penting bagi
seorang guru untuk menggunakan alat pembelajaran kekinian
seperti pembelajaran dengan slide, animasi, video, dan lain sebagainya.
“Gunakan model-model pembelajaran baru yang dapan
menunjang kualitas pendidikan di madrasah. animasi pembelajaran, slide power point, video, dan lain sebagainya”, terang
Ahmad Muhtadi.

Ada 40 peserta DDWK Penyusunan Bahan Ajar Guru Bahasa Inggris. Sebagian besar dari Madrasah Aliyah di Karanganyar dan sisanya perwakilan guru se Eks Karisidenan Surakarta.
Selama enam hari dimulai tanggal 12 – 17 Maret 2018, peserta
diklat dibimbing oleh dua Widyaiswara, Teguh Suyitno dan Ari
Widyaistuti dan dibantu tiga panitia dari Balai Diklat Keagamaan
Semarang.
Sementara itu, Kepala Kankemenag Kabupaten Karanganyar yang hadir menyampaikan materi diklat menghimbau agar
Guru Bahasa Inggris di Madrasah ikut menghadirkan agama
dalam proses pembelajarannya. Menurutnya, setiap tenaga
pendidik maupun kependidikan di madrasah harus mengaitkan
pembentukan karakter agar anak didiknya menjadi pribadi yang
berakhlakul karimah. (ida-hd)
Edisi I/Tahun IV/Maret 2018
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Artikel

MENELISIK
TINDAKAN
PROVOKATIF

ANAK

Oleh : A. Fuadi NS
“Tindakan provokatif paling sering muncul sebagai tanggapan karena
seseorang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Seorang anak
laki-laki membanting pintu kamarnya ketika dia diperintahkan untuk
tidur, saudarinya melemparkan boneka ke pemandian burung ketika
ia disuruh berhenti bermain. Kadang kala tingkah laku mereka dapat
menjadi sangat irrasional dan aneh, sebagai contoh ketika seorang
anak dengan sengaja merusak mainan kegemarannya ketika berada
di puncak kekesalan dan frustasi”

I

lustrasi tentang komunikasi dalam proses pertumbuhan anak tersebut
diungkapkan seorang psikoterapi dari Los Angeles, Don Fleming dan seorang
lulusan Universitas Harvard, Mark Ritts, dalam karyanya bertajuk “Mam, I Hate
You”. Memang, proses pertumbuhan anak bagi yang tidak terbiasa menghadapi
dan memahami karakter anak, akan terasa aneh. Sehingga bisa memancing emosi
dan marah orang tua di luar kendali, bila tidak mampu dikondisikan dengan baik,
dan orang tua bisa berbuat kekerasan yang berakibat buruk bagi perkembangan
jiwa anak.
Reaksi spontan yang diperlihatkan seorang anak mestinya harus dihadapi
dengan kepala dingin dan penuh kesabaran untuk menghindari hal-hal yang
destruktif. Harus dipahami bahwa reaksi provokatif adalah hal yang wajar bagi
anak, apalagi bila tengah melakukan sesuatu yang menjadi kegemarannya.
Sekarang dimanapun berada seorang anak baik di perkotaan, di pelosok desa
bahkan di pegunungan, anak tidak pernah lepas dari dunia teknologi informasi
berupa gad get. Sering kali bila anak tengah asik bermain game lewat gad getnya
akan sulit dialihkan kepada aktifitas lain. Jangankan untuk tidur atau melaksanakan
sholat, diperintahkan untuk makan saja bisa jadi ogah-ogahan, kalau tidak
dipaksa oleh orang tua untuk makan, mungkin seharian akan betah bermain game
kegemarannya.
Bukan hal yang aneh bila saat tertentu anak yang tengah mencapai puncak
kekesalannya berbuat sesuatu yang sangat irrasional dan aneh, semacam
merusak apapun yang berada di depannya sebagai luapan emosi spontan.
Disinilah peran orang tua untuk memberikan bimbingan dan arahan agar kebiasaan
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itu tidak berulang terus dengan sentuhan
kasih sayang. Sebab, bila sudah menjadi
karakter akan sulit dikendalikan dan
dapat menimbulkan kebiasaan yang bisa
merugikan keluarga. Sesuai tingkatan
perkembangan jiwa anak diharapkan
akan bisa berubah menuju sikap yang
konstruktif agar menjadi manusia yang
matang baik secara fisik maupun psikis.
Pola Pengasuhan Demokratis
Bahwa kesadaran diri orang tua
adalah sebuah landasan terhadap
komunikasi yang empatik. Idealnya orang
tua, terlebih seorang ibu, harus pintar
dan memiliki wawasan dan pengetahuan
yang luas, dengan modal sumber daya
manusia yang mumpuni, agar dalam
mendidik anak mampu mengarahkan
menuju kematangan fisik dan psikis yang
memadai. Justru seorang ibu mestinya
harus berpendidikan setinggi mungkin
untuk memberikan bekal pendidikan bagi
anak-anaknya di tengah keluarga, bila
tidak ingin anaknya menjadi pribadi yang
tidak utuh.
Dalam pandangan Islam bahwa
setiap orang tua bertanggung jawab
atas anaknya sebagai amanah langsung
dari Allah swt. Sehingga, apapun yang
diperbuat orang tua terhadap anaknya
akan dimintai pertanggungjawaban di
hadapan Allah swt di akherat kelak.
Abdullah bin Umar dalam kitabnya
Tuhfah al Maudud ketika menafsirkan
surat at-tahrim ayat 6 : “Hai orangorang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka”,
menyatakan didiklah anakmu karena
sesungguhnya engkau akan dimintai
pertanggungjawaban
mengenai
pendidikan yang telah engkau berikan
kepadanya.
Sementara ini banyak orang tua
yang berpandangan bahwa kepemilikan
terhadap anak bersifat mutlak. Karena
merasa sebagai anak sendiri, maka sering
diperlakukan semau sendiri, bahkan
banyak yang bertindak di luar kontrol
yang mungkin bisa membahayakan bagi
perkembangan fisik dan psikis anak.
Kira-kira orang tua akan berkata begini
“ini anak saya sendiri mau diperlakukan
apapun terserah saya, orang lain tidak
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boleh ikut campur atas kepengasuhan anak saya, termasuk
kalau mau ditangani secara fisik ya mau-mau gue”.
Mestinya, harus dipahami bahwa kepemilikan terhadap
anak bersifat relatif dan sementara karena hanya sebagai
titipan sementara yang harus diperlakukan dengan bijaksana
dan menghindari sistem pengasuhan yang bersifat kekerasan.
Kesabaran harus diutamakan karena kemauan anak kadang
tidak sesuai dengan kemauan orang tua, dunia yang dialami
orang tua dan anak sudah berbeda, mereka adalah anak
zamannya. Rasulullah menyatakan “fa innahum makhluquna
zamanun ghoiro zamanikum” (sesungguhnya mereka adalah
individu yang memiliki zamannya sendiri dan berbeda dengan
zamanmu). Kalau orang tua adalah kids jaman olds, sementara
anaknya adalah kids jaman now yang kadang memiliki
kecenderungan yang berbeda antara anak dan orang tua.
Hak perlindungan anak agar diperlakukan dan diarahkan
dengan baik telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal
13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam
pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang
bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan

perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi baik
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan
dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
Sudah menjadi keharusan bahwa orang tua harus
memberikan perlindungan dan pengasuhan yang seimbang.
Termasuk memahami tindakan provokatif anak sebagai suatu
tahapan perkembangan jiwa anak. Sehingga, dibutuhkan pola
pengasuhan anak yang demokratis yakni orang tua harus
bersikap tegas tetapi tetap menghargai anak. Orang tua yang
demokratis akan bersikap hangat pada anak, mendengarkan,
dan mampu memahami perasaan anak.
Namun, tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh
apa yang tidak boleh dilakukan anak. Sehingga, orang tua yang
demokratis mampu bersikap tegas untuk menegakkan aturan
yang telah disepakati. Diharapkan sistem pola asuh yang
demokratis anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya
diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawab.
*) Penulis adalah Kepala KUA Kecamatan Kejajar dan
Dosen Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah
di Wonosobo
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Artikel

HOAX

ZAMAN NOW
Oleh : Aan Sugiyanto

D

i era modern ini, teknologi
berkembang sangat pesat seiring
dengan
keinginan
manusia
untuk memenuhi segala kebutuhannya.
Sebagian besar manusia memiliki
kecenderungan untuk memenuhi segala
kebutuhannya dengan mudah dan
cepat. Hal ini berdampak pada berbagai
aspek kehidupan, salah satunya adalah
perubahan sistem sosial atau sistem
interaksi sosial dalam masyarakat.
Perubahan interaksi sosial antar
manusia dalam suatu masyarakat mulai
bergeser. Sekarang interaksi tersebut
sudah tidak lagi dibatasi oleh jarak
dan waktu. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang semakin
canggih memungkinkan masyarakat
untuk berkomunikasi secara jarak
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jauh dan juga memperoleh informasi
dengan cepat. Peristiwa semacam itu
membentuk suatu fenomena masyarakat
baru yang disebut masyarakat dunia
maya, masyarakat jaman “now” atau
lebih dikenal dengan istilah netizen.
Terbentuknya masyarakat dunia
maya ini didukung oleh kecanggihan
teknologi informasi dan komunikasi
berbasis internet dan perangkat telepon
pintar (smartphone). Melalui internet
berbasis smartphone, setiap orang
bisa menyebarkan infromasi sekaligus
menerima informasi dari banyak sumber
baik yang dikenal maupun yang tidak
dikenal, apalagi sejak munculnya
media sosial seperti facebook, twitter,
whatsapp, dan sebagainya. Melalui
media sosial tersebut transaksi informasi
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menjadi sangat tidak terbatas.
Dampak bebas dan tak terbatasnya
informasi ini memuculkan masalah baru
yaitu adanya berita bohong atau lebih
dikenal dengan istilah “hoax”. Fenomena
hoax pada beberapa waktu belakangan
ini sungguh sangat meresahkan, karena
dampaknya tidak hanya dirasakan di
dunia maya tetapi juga berimbas pada
pola kehidupan di masyarakat nyata.
Dampak negatif adanya hoax yang
bisa dirasakan adalah munculnya
fitnah yang berimbas pada rasa ketidak
percayaan antara suatu kelompok
masyarakat
dengan
kelompok
masyarakat lainnya atau bahkan
masyarakat dengan institusi pemerintah.
Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut dapat
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mengakibatkan ketidak harmonisan
hubungan antara masyarakat dengan
masyarakat, masyarakat dengan negara,
dan bahkan lebih jauh bisa berakibat
pada disintegrasi bangsa.
Fenomena hoax menjadi tantangan
bagi para netizen untuk bisa memilih dan
memilah informasi yang sahih agar tidak
terjebak dalam ketakpastian informasi.
Untuk itu apabila menerima informasi
dari manapun terutama dari media
sosial maupun media online maka perlu
dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.
Langkah mengidentifikasi hoak
diantaranya melalui langkahlangkah berikut:
1.
Pastikan
sumber berita atau
informasi berasal dari
alamat situs terpercaya
dan resmi. Misal ada
informasi yang kita
terima dari suatu blog
atau sosial media
maka perlu dilihat
sumbernya, kemudian
cari sumber utama
informasi
tersebut.
Sebagai
contoh
tentang
simpang
siurnya
informasi
registrasi ulang kartu
prabayar, maka sumber
rujukan informasi yang
dicari adalah situs resmi
kementerian komunikasi dan
informatika. Jika informasi yang kita
dapat sebelumnya bertentangan
dengan informasi di laman resmi
tersebut,
maka
dimungkinkan
informasi tersebut merupakan hoax.
2. Identifikasi judul berita. Apabila
judul berita itu bersifat profokatif
atau mengandung SARA maka
perlu diwaspadai informasi yang
ada di dalamnya terindikasi hoax
atau bisa masuk ke dalam kategori
ujaran kebencian. Menghadapi
berita semacam ini perlu berhatihati jangan sampai terbawa emosi
kemudian terpancing untuk membut
komentar yang tidak proporsional.
3. Apabila informasi yang diterima
berupa konten multimedia berisi

gambar, suara, atau video maka
perlu diteliti keasliannya sejauh
kemampuan kita atau kalau dirasa
perlu bisa meminta bantuan kepada
ahlinya.
4. Apabila informasi yang didapat
menyangkut materi agama atau
keyakinan,
untuk
mengetahui
kebenarannya perlu merujuk pada
kitab suci atau menanyakan pada
ahli di bidangnya seperti ustadz,
kyai, atau pemuka agama.
Setelah mengetahui dan meyakin
bahwa informasi yang diterima
merupakan berita hoax maka jangan ikut
menyebarkan lagi informasi tersebut baik
melalui laman jejaring sosial yang dimiliki
maupun kepada masyarakat umum.
Apabila memiliki kemampuan atau
kompetensi untuk mengklarifikasi berita
hal tersebut akan lebih baik, tentunya
dengan mencantumkan data-data yang
valid dan bisa dipertanggungjawabkan
sehingga tidak masuk ke ranah hoax lain
atau penebaran ujaran kebencian.
Sebagai seorang guru, ada beberapa
hal yang dapat dilakukan untuk mencegah
timbulnya informasi atau berita hoax baru
dibutuhkan beberapa hal, diantaranya:
1. Menumbuhkan budaya literasi
di kalangan siswa yaitu budaya
untuk membaca, mengamati, dan
mengelola informasi yang diterima.
Budaya ini dapat diterapkan melalui
pembiasaan siswa untuk mencari
informasi tentang materi pelajaran
maupun materi pengetahuan umum
dengan merujuk pada buku-buku
di perpustakaan. Produk yang
dihasilkan diantaranya makalah,
kliping atau sejenisnya. Selain buku
di perpustakaan, siswa juga dapat
mencari informasi melalui internet
dengan terlebih dahulu diberikan
daftar alamat web atau kriteria
alamat web yang dikunjungi.
2. Mengajarkan dan berusaha sikap
ilmiah pada siswa melalui kegiatan
pengamatan, interferensi data,
dan membuat kesimpulan. Dengan
metode seperti ini diharapkan siswa
memiliki kebiasaan untuk membuat
kesimpulan berdasarkan data-data
yang sesuai dari hasil pengamatan

dan
interferensi.
Selanjutnya
diharapkan bisa memberikan efek
kebiasaan jika menerima informasi
mereka tidak langsung percaya
tetapi dibuktikan melalui langkahlangkah metode ilmiah tersebut.
3. Membentuk group media sosial atau
jejaring sosial dengan melibatkan
guru dan siswa. Melalui group ini
guru bisa memantau, memberikan
bimbingan, dan arahan kepada siswa
sehingga terbiasa mendapatkan
informasi yang valid. Berdasarkan
pengalaman, group semacam
ini sangat berguna terutama
setelah
siswa
menyelesaikan
studi di madrasah. Biasanya ada
kesimpang siuran informasi tentang
pengambilan ijazah dan dokumen
lain. Dengan adanya group ini,
siswa yang telah purna masih bisa
bekomunikasi dengan pihak sekolah
melalui guru dalam group tesebut.
Melalui beberapa hal tersebut,
guru sebagai pendidik diharapkan bisa
menjadi pioner dalam gerakan anti hoax
yang berimbas pada peserta didiknya.
Peserta didik inilah nantinya yang akan
berkembang menjadi masyarakat yang
memiliki cenderung anti hoax dan anti
penyebar hoax karena sejak dini sudah
diajari dan dibiasakan bagaimana cara
untuk memperoleh informasi yang sahih.
Kesimpulannya,
perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi
adalah sebuah keniscayaan dengan sisi
untung dan ruginya. Sebagai pendidik,
seorang guru harus bisa berperan
mengarahkan anak didik “jaman now”
ini tentang bagaimana cara memperoleh
informasi yang benar dan tidak terjebak
pada hoax. Kunci utama menghadapi
informasi hoax adalah “tabayyun” atau
klarifikasi informasi tersebut melalui
sumber-sumber terpercaya dan melalui
langkah-langkah
ilmiah.
Akhirnya
masyarakat anti hoax akan terbentuk
jika semua anggota masyarakat memiliki
komitmen untuk selalu mengklarifikasi
informasi yang diterima dan semua itu
bisa diawali dari bangku sekolah.
Penulis adalah guru IPA di MTsN
Prembun Kabupaten Kebumen
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Artikel

Memaknai

Kids Jaman Now
Oleh : A. Fuadi NS

“

... Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman
mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya,
sedang kalian diciptakan untuk zaman kalian.

H

adis tersebut mengilustrasikan tentang peran
penting orang tua dalam mendidik, membimbing dan
mengarahkan anak agar senantiasa jeli untuk membaca
tanda-tanda zaman. Terdapat dua dimensi penting dari pesan
Rasulullah saw itu. Pertama, ajarilah anak-anakmu sesuai
dengan zamannya, sesungguhnya mereka diciptakan untuk
zamannya. Orang tua yang cerdas akan memahami pesan ini
secara kontekstual, agar senantiasa mengarahkan anaknya
berpegang pada syariat Allah swt dan Rasul-Nya, namun tetap
memahami kebutuhan perkembangan zaman anak. Menjadi
penting memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi
agar mereka mampu beradasptasi dengan zamannya.
Kedua, karena mereka hidup di zaman mereka
bukan zamanmu, sedang kalian diciptakan
untuk zaman kalian. Harus disadari,
perkembangan zaman kekinian yang
dihadapi anak sangat berbeda dengan
situasi dan kondisi orang tuanya.
Zaman orang tuanya, dunia seakan
hanya sekitar lingkungan rumah dan
kampungnya, bahkan komunikasi
antar personal baru sebatas lewat
suara berupa telpon, telgram, radio,
atau bahkan visual semacam TV.
Hanya bagi kalangan tertentu yang
memiliki basic pendidikan yang
mumpuni yang memiliki
komunikasi
dengan
dunia luar, di luar batas
kampungnya.
Tetapi,
saat ini anak memasuki
era betapa dunia dalam
genggaman, tidak ada
bedanya yang tinggal
di perkotaan ataupun
pegununungan,
jauh
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dari jangkauan transportasi, bisa dengan cepat mengakses
informasi setiap saat dengan bermodalkan gadged.
Pesan Simbolik
Ada fenomena apa dengan kids jaman now yang
kerap digunakan oleh warganet. Awalnya hanya semacam
“permainan bahasa” (language game), tapi kalau dipahami
merupakan pesan simbolik terhadap perubahan sosial yang
tengah terjadi, sementara yang menjadi obyeknya adalah anak.
Dalam perspektif linguistik (ilmu bahasa), kata zaman now
terdiri atas dua kata, yakni zaman dan now. Secara etimologi,
kata zaman berasal dari bahasa Indonesia yang artinya (1)
jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai
sesuatu; masa, dan (2) kala, waktu. Sementara now
adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang bisa
diartikan “sekarang”. Dengan demikian

secara harfiah
zaman now dapat diartikan
sebagai “zaman sekarang” atau “masa
kini” atau juga “saat ini”.
Sebuah kata atau frase bisa terjadi
perubahan pengucapan dari sebelumnya
zaman now secara leksikal, kemudian secara
kontekstual menjadi jaman now. Penggunaan
istilah “kids jaman now” yang saat ini sangat
populer, menggambarkan keadaan anak-anak
zaman sekarang yang berbeda kebiasaannya
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dengan era sebelumnya, baik dalam menggunakan istilah
bahasa ataupun gaya hidup. Diantaranya ketergantungan pada
gadged, apapun yang dilakukan selalu diabadikan dengan
kamera atau bahasa kerennya selfi.

dan berprestasi mereka tidak ketinggalan terhadap informasi
teknologi, selalu menunjukkan prestasi akademik dan non
akademik, dibarengi dengan kebiasaan yang santun, sadar dari
perilaku yang akan menghancurkan masa depannya.

Maka istilah “kids jaman now” dikonotasikan sebagai suatu
kebiasaan remaja masa kini yang berbeda dengan remaja
masa lalu, lebih mengarah pada hal yang kurang bermanfaat,
terlalu berlebihan. Konteks penggunaan suatu kata mengalami
perubahan dan juga pergeseran makna. Jadi “kids jaman now”
tidak sekedar memiliki arti “zaman kini” atau “zaman sekarang”
semata, tetapi lebih dari itu yakni “anak yang berbeda dari
lazimnya”.

Disinilah peran orang tua memiliki peran penting, disamping
menjadi orang tua yang shaleh dan pandai juga memiliki
bekal pengetahuan yang memadai. Orang tua yang tidak
berpengalaman akan mengalami kegamangan dalam mendidik
anak di tengah perubahan zaman. Manakala orang tua tidak
berusaha menyesuaikan akan menjadi problem tersendiri
saat mengarahkan anaknya. Kecenderungan gaya hidup juga
harus dalam pantauan orang tua agar tetap berpegang pada
aturan moral dan agama. Jangan sampai berdalih mengikuti
perkembangan jaman, tradisi, moralitas dan aturan agama
justru dianggap ketinggalan jaman yang hanya menghambat
kemajuan.

Shaleh dan Berprestasi
Kalau pemaknaan kids jaman now hanya sekedar kebiasaan
remaja masa kini yang berbeda dengan masa lalu, atau bagi
anak yang masih belia melakukan tradisi yang berbeda dengan
tradisi anak yang dulu, bahkan bagi orang tua biar dikatakan
tidak ketinggalan jaman. Apa yang hendak dicari bila hanya
menekankan tradisi pembeda dengan masa sebelumnya.
Apalagi akan menvonis bahwa tradisi lama sudah usang dan
ketinggalan jaman, sementara tradisi saat ini dianggap lebih
baik dan lebih maju.
Kalau pemaknaan kids jaman now semacam ini betapa
konyolnya, memaknai perubahan jaman hanya dari aspek
kebiasaan yang bersifat temporal dan akan segera berubah
seiring perubahan jaman itu sendiri. Pemaknaan kids jaman
now tidak hanya sebatas pada gaya hidup, tetapi bagaimana
anak mampu menunjukkan prestasinya dengan selalu
mengedepankan akhlakul karimah. Sebagai pribadi yang shaleh

Suasana rumah sangat mempengaruhi prestasi anak,
hal ini sesuai dengan pendapat Slameto bahwa suasana
rumah merupakan situasi atau kejadian yang sering terjadi
di dalam keluarga di mana anak-anak berada dan belajar.
Suasana rumah yang gaduh, bising dan semwarut tidak akan
memberikan ketenangan terhadap diri anak untuk belajar.
Termasuk pembelajaran agama dan moralitas sebagai pondasi
untuk mewujudkan anak yang berprestasi. Kalau anak shaleh
dan berprestasi akan mampu menfilter dari sikap ikut-ikutan
gaya kekinian yang malah justru menghambat prestasi.
*) Penulis adalah Kepala KUA Kejajar dan Dosen UNSIQ
Jateng di Wonosobo.
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Artikel

Tantangan Beragama
di Era Milineal
M. Afief Mundzir

W

aktu terus bergulir, berjalannya
waktu memaksa umat untuk
mampu mengikutinya dan
meresponnya secara cepat, di era
sekarang ketika teknologi informasi
tidak bisa dihindari lagi dari kehidupan
umat manusia seperti handphone,
media sosial dan bentuk komunikasi
lainnya memaksa umat manusia mampu
membuat terobosan gagasan, ide
dan inovasi dalam mengimbangi laju
teknologi tersebut.

anak perawannya kepada laki hidung
belang, muncul lagi ada sekelompok
orang dewasa yang memanfaatkan
ketidaktahuan anak2 untuk berperan
memainkan adegan yang tidak pantas,
dengan dalih atas nama agama muncul
sekelompok orang menebar kebencian
ke kelompok lain hanya berawal berbeda
dalam
menterjemahkan
furuiyyah
agama.

Pelbagai ragam persoalan sosial
masyarakat disekitar kita nampak begitu
gamblang yang sebelumnya jarang
kita fikirkan akan terjadi, nilai-nilai
etika kehidupan hanya menjadi slogan
yang miskin realitas, nilai-nilai ajaran
agama menjadi sesuatu yang terkadang
menakutkan dan menjadi ancaman bagi
yang lain.

Semua agama, baik agama samawi
yang bersumber dari wahyu Ilahi
maupun agama ardli yang bersumber
pada pemikiran manusia memiliki tiga
fungsi utama, yaitu agama memberikan
petunjuk kepada manusia jalan menuju
kebenaran, agama sebagai sumber
legislasi yang mengatur kehidupan
manusia dalam melakukan interaksi
kepada sesama, agama menjadi jalan
yang mampu menunjukkan manusia
kepada kebahagiaan hakiki dunia dan
akherat.

Kita bisa melihat hanya karena
alasan materi yang tidak begitu
besar, ada seorang ibu tega menjual
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Peran Agama

Edisi I/Tahun IV/Maret 2018

Tiga fungsi di atas, semakin bisa
memberikan pemahaman kepada kita
semua bahwa semua agama akan selalu
mengajarkan dan menyampaikan tujuan
yang sama yaitu memberikan arah yang
benar demi terwujudnya kehidupan yang
bahagia dengan tanpa memberikan
ancaman kepada sesama, sehingga
islam akan mengedepankan nilai ajaran
yang menghormati orang lain meskipun
berbeda secara ideology dan akidah.
Lebih lanjut dalam perspektif perenial,
semua agama mengacu pada pengakuan
ada kuasa yang maha dahsyat, sehingga
menjadi salah apabila kita menghakimi
kelompok lain yang berbeda agama
dengan islam untuk harus sama, karena
yang berhak memaksa itu tuhan bukan
manusia dan ini sekaligus menjadi
pembuktian kalau mengedepankan
konsep pluralisme dalam era milineal saat
ini menjadi kebutuhan dasar dari setiap
pemeluk agama apapun agamanya.
Realitas plural ini menuntut setiap
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individu ataupun kelompok yang ada
dipermukaan bumi ini untuk bisa
mengakui eksistensi individu dan
kelompok lain dengan tanpa merampas
hak orang lain dan ekploitasi pada
kelompok lain ataupun secara individu
personal.
Di era milineal ketika batas dan sekat
territorial sudah tidak ada maka peran
agama menjadi sangat penting dalam
menjaga harmoni kehidupan untuk
bisa semakin bermartabat, patologi
sosial yang saat ini massif muncul ke
permukaan sosial haruslah disadari
sebagai tantangan untuk mampu
menjadikan agama sebagai solusi atas
permasalahan tersebut bukan malah
sebaliknya, dimana agama hanya sibuk
dengan menyalahkan dan menghakimi
tetapi tidak mampu mengambil peran
sebagai penyeimbang laju pergerakan
arus global.
Esensi agama apapun sesungguhnya
adalah media untuk memberikan
pemahaman tentang hidup dan
kehidupan di tengah arus perjalanan
sosial, harus berani lakukan otokritik
ketika saat ini agama tidak mampu
berjalan seiring dengan arus global di
era milineal terbukti masalah sosial
makin meningkat, konflik intern dan
antar umat beragama semakin terbuka
dan gampang tersulut, Di eral milineal
sekarang ini yang semuanya sudah tidak

ada batas lagi, yang terkadang norma
hanya menjadi ungkapan indah tanpa
makna, aturan menjadi kabur karena
gilasan ego dan kepentingan, intolensi
dan kekerasan dengan dalih agama juga
sering kita dengar dan lihat di beberapa
media cetak dan elektronik, hujatan
kebencian melalui saluran media juga
semakin massif, mengapa demikian?
Jawabannya sederhana kembali pada
nilai dasar ajaran agama, yakni nilai
ajaran persamaan dan menempatkan
sesama meskipun berbeda agama tetap
sebagai orang yang harus dihargai
dan ditempatkan sejajar, senantiasa
mengedepankan etika dan norma
dalam membangun interaksi sosial
kemasyarakatan.
Para tokoh agama haruslah mampu
memainkan peran ganda, sebagai
pribadi yang memiliki tanggung jawab
menyampaikan pesan agama pesan
nilai-nilai moral keagamaan sekaligus
memainkan peran sebagai role model
yang menyejukkan dan benar bisa
menjadi patron.
Ketidakmampuan para tokoh agama
memainkan peran ganda di atas akan
berdampak krisis patron sehingga
keadaan ini memicu munculnya patologi
dan hazard dalam interaksi sosial. Lebih
lanjut para tokoh agama juga harus
mampu pula menjadi literasi berjalan

yang bisa dijadikan rujukan informasi
dan pengetahuan bukan sebaliknya
masyarakat berkembang sesuai dengan
imajinasi dan literasi liar yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan.
Ketika ini bisa dilakukan maka
pemaknaan dan penterjemahan agama
akan semakin lebih baik dan terbuka,
para tokoh agama bisa ikut memantau
dan mengendalikan laju perkembangan
sosial yang terjadi ditengah masyarakat.
Agama
sesungguhnya
mampu
menjawab dan memberikan solusi
semua permasalahan yang berkembang
di
tengah
masyarakat
namun
ketidakmampuan kita menterjemahkan
pesan agama dan kita tidak mampu
menempatkan diri kita sebagai pengawal
ajaran agama yang penuh toleransi.
Saatnya sekarang kita perlu merubah
cara pandang dan mindset kita dalam
melaksanakan dan mengamalkan ajaran
agama, mencoba mendiskripsikan
ajaran agama yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan
dasar dalam berinteraksi sosial selama
tidak bertentangan dengan prinsip dasar
akidah haruslah menjadi cara pandang
kita bersama, dengan cara pandang ini
tentu di era milineal ini agama tidak akan
kehilangan marwahnya, tetapi sebaliknya
agama akan mampu terus hadir dalam
setiap zaman. (Af/Af)
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Prestasi

WTP BUKAN HANYA OPINI
Oleh: Muslikun, S.E., M.Si., Ak. CA.

P

ada beberapa tahun terakhir, berkembang wacana di
publik terkait hubungan di antara Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan korupsi. Terdapat pro dan
kontra di masyarakat karena ada pihak yang berpendapat
bahwa opini WTP menunjukkan entitas telah bebas korupsi,
dan sebaliknya ada yang berpendapat bahwa opini WTP tidak
berarti telah bebas dari korupsi.
Menyesuaikan dengan Undang-undang Keuangan Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencakup juga
pengelolaan aset pemerintah. LKPP ini adalah konsolidasian
dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)
dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
dan mencakup semua transaksi keuangan yang dikelola oleh
Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
Sebagaimana termaktub dalam PP No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyatakan
bahwa penyelenggaraan pencatatan transaksi APBN dan
pengelolaan aset pemerintah harus mengaju kepada Sistem
Akutansi Pemerintah yang terdiri dari Sistem Akuntansi BUN
yang dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Anggaran
BUN dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan
oleh semua Kementerian Negara/Lembaga. Yang merupakan
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Hasil dari setiap pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan negara berupa laporan keuangan harus diperiksa oleh
suatu badan pemeriksa yang independen. Oleh sebab itu wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, LKPP diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan BPK
atas laporan keuangan adalah berupa opini yang merupakan
pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, mesti ada empat kriteria dalam proses pemeriksaan
yang dilakukan BPK, yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), dan efektivitas
Sistem Pengendalian Intern(SPI). Empat kriteria di atas akan
mempengaruhi opini yang akan diperoleh dan diberikan atas
laporan keuangan yang diperiksa.
Bila ditemukan banyak ketidaksesuaian antara dokumen/
fakta dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang
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diberikan pasti akan semakin tidak baik. Terdapat empat opini
yang diberikan oleh BPK, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)/unqualified opinion, Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)/qualified opinion, Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/
disclaimer opinion, dan Tidak Berpendapat (TW)/adverse
opinion.
Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan saat
laporan keuangan mengandung salah saji material, tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Opini disclaimer
diberikan tatkala auditor tidak bisa meyakini apakah laporan
keuangan wajar atau tidak. Opini WDP akan diberikan bila
sebagian besar informasi keuangan bebas dari salah saji
material, melainkan dalam hal transaksi tertentu yag menjadi
pengecualian. Dan opini WTP akan diloloskan jika laporan
keuangan yag diselenggarakan dianggap mampu memberikan
informasi yang bebas dari salah saji material dan pemerintah
dianggap telah menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku
umum (PABU) dengan baik.
Opini WTP atas suatu laporan keuangan pemerintah
menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan negara telah
sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan
yang baik (best practices). Meski demikian, opini WTP tidak
memberikan jaminan 100% bahwa suatu lembaga telah bebas
dari praktik korupsi. Namun, dengan tata kelola keuangan yang
telah baik serta sesuai dengan ketentuan perundangan, korupsi
diharapkan dapat diminimalisir. Sebagai warga negara dan
Aparatur Sipil Negara kita percaya bahwa pemberian opini WTP
atas LKKL telah dilakukan sesuai dengan kriteria. Bila pun ada
indikasi jual beli opini pada salah satu K/L hal tersebut adalah
tanggung jawab dari para pihak yang terlibat.
Benarlah bila pribadi yang berada di dalam lembaga/
organisasi tiada berkenan merubah niat, pola pikir, tata
kerja, dan tanggung jawab atas seluruh aktivitasnya yang ke
arah yang lebih baik, maka Tuhan Yang Maha Esa pun tidak
merubahnya. Di zaman now ini dengan berbekal pencapaian
visi, misi, dan 5 Budaya Kerja Kementerian Agama insya
Allah bersama mampu mengurangi dan mempersempit ruang
gerak keniatan buruk, agar tiada terbuka kesempatan dan
kesepakatan yang merugikan negara. Dimulai dari sekarang,
dari hal kecil, dan dari diri pribadi. Mari bersama, bekerja sama
menjaga dan mewujudkan kembali opini WTP di kementerian
tercinta. Karena WTP (semestinya) bukan hanya opini saja,
melainkan buah dan bukti dedikasi. Semoga(*)
*) Akuntan Holistik, Anggota IAI Wilayah Jawa Tengah, dan
ASN Kankemenag Kab. Wonosobo
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2 SISWI MTs NEGERI JATINOM KELAS UNGGULAN

K

SABET JUARA III OLIMPIADE NASIONAL

laten(18/1) - Baru-baru ini Pondok
Pesantren Modern Muhammadiyah
Boarding School (MBS) Sleman,
Yogyakarta gelar Olimpiade Nasional
dalam rangka MILAD Satu Dasawarsa
bertajuk “Mengabdi Menuju Pesantren
sebagai Pusat Peradaban Baru” pada
7-21 Januari 2018. Olimpiade yang
meliputi 14 cabang lomba itu merupakan
ajang bergengsi untuk siswa jenjang SD/
MI, SMP/Mts dan SMA/MA antar daerahdaerah sekitar Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah, Jawa
Timur, Jawa Barat bahkan sampai di luar
Jawa. Cabang lomba dalam kegiatan
olimpiade tersebut ialah Matematika,
Sains, Hifdzil Qur’an, Tilawatil Qur’an,
Nasyid Acapella, Pidato Bahasa Inggris,
Spelling Bee, Story Telling, Debat Bahasa
Arab, Cerdas Cermat Sosial, Kaligrafi,
Pildacil, dan Tapak Suci. Peserta lomba
berkisar 800 siswa. Sedang juri yang
terlibat adalah dosen-dosen Universitas
Ahmad Dahlan, Universitas Negeri
Yogyakarta dan Perguruan Tinggi
ternama di Yogyakarta lainnya.
“Selagi memungkinkan bagi siswasiswi kita silahkan lomba itu diikuti untuk
mengukur kemampuan dan sekaligus
pengalaman bagi anak,”ujar Sunyata,
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri
Jatinom satu pekan sebelum olimpiade
berlangsung saat berkoordinasi dengan

Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Lebih
lanjut Sunyata menandaskan,”Yang
terpenting anak-anak dibimbing agar bisa
menampilkan yang terbaik dan jangan
mengharap juara. Kalaupun meraih juara
hal tersebut pantas disyukuri. Juga perlu
dimotivasi kalau sampai tidak juara.”
Dengan berbagai pertimbangan Mts
Negeri Jatinom akhirnya mengirimkan
delapan peserta lomba yaitu 3 siswasiswi untuk Olimpiade Sains, 1 siswi
untuk Olimpiade Matematika, 1 siswi
untuk Hifdzil Qur’an, 1 siswa untuk
Kaligrafi, 2 siswi untuk Story Telling dan
English Speech Contest.
Kegiatan lomba berlangsung 2 hari,
Rabu-Kamis, 17-18 Januari 2018. Di
hari kedua, Kamis (18/1) setelah melalui
persaingan ketat dalam babak penyisihan
dari 36 peserta, Adelia Najwa Alisya
(kelas 8A) mampu masuk ke babak 5
besar untuk beradu di final. Meskipun
sudah berkali-kali mengikuti ajang
lomba Pidato Bahasa Inggris tetap saja
Adelia nervous sesaat sebelum tampil.
“Yang penting percaya diri dan tampil
maksimal,” tandas Miss.Tri Winarsih,
guru Bahasa Inggris sang pembimbing.
Pidato yang berjudul “Saving the
Morality of Young Moslem Generation”
akhirnya lancar dia bawakan. Kemudian
sederet pertanyaan dari ketiga juri harus
dia jawab dengan menggunakan Bahasa

Inggris.
Dalam kesempatan yang sama, di
tempat terpisah Rizka Alya Safrina,
teman sekelasnya, yang juga masuk
babak final sedang bersiap tampil lagi
untuk Storytelling usai menyisihkan 27
peserta. Sesaat sebelum tampil ulang,
Nanik Mulyani, guru pembimbingnya
memberi briefing dan menyiapkan
property tambahan. Dengan penuh
percaya diri, Alya, begitu dia kerap
dipanggil berhasil membawakan cerita
legenda “Malin Kundang” dengan lebih
baik. Alya pun juga harus menjawab
pertanyaan dalam Bahasa Inggris dari
juri. Foto bersama guru pembimbing
sesaat setelah menerima medali
kejuaraan
Sekitar 3 jam berselang, tepatnya
ba’da Ashar di Hall Gedung Putri
berlangsung
upacara
penutupan
sekaligus penyampaian hasil lomba
hari kedua dalam rangkaian kegiatan
tersebut. Alhasil, kedua siswi itu samasama meraih Juara III untuk kategori
lomba Speech Contest dan Storytelling.
Mereka
berhak
mendapatkan
medali, sejumlah uang, majalah dan
marchandise dari Panitia Penyelenggara.
Syukur, alhamdulillah selamat atas
kemengannya, kami segenap Guru
dan Karyawan Mts Negeri Jatinom
ikut berbangga . Semoga prestasi ini
dapat meningkatkan rasa syukur dan
memotivasi siswa yang lainnya untuk
semakin memajukan madrasah tercinta.
Amin.
Biodata Penulis:
Nama
: Sri Maryati, S.Pd
Kantor
: Mts Negeri Jatinom,
Klaten
Jabatan
: Wakil Kepala Bidang
Kurikulum dan Guru
Bahasa Inggris
Email
: bumarymtsnjati@gmail.
com
No. HP
: 08121532663
Alamat
: Pendem RT 03 RW 08,
Wonosari, Trucuk, Klaten
No. Rekening : 0035-01-039890-50-6
(BRI)
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Terapan

TEKNOLOGI NFC

K

emajuan teknologi dan tuntutan masyarakat untuk
melakukan segala sesuatu dengan mudah dan instan
kembali mendorong gebrakan baru di dunia teknologi.
Teknologi terbaru ini disebut NFC, singkatan dari Near Field
Communication, dan ternyata sudah banyak digunakan oleh
beberapa negara maju di dunia.
Sebenarnya apa itu NFC, dan mengapa teknologi ini bisa
mencuri perhatian dunia? Apakah NFC sudah siap digunakan
secara luas?.
NFC, atau Near Field Communication adalah salah satu
teknologi komunikasi antar gadget terbaru yang menggunakan
sistem RFID (Radio Frequency Identification) untuk saling
bertukar data dalam jarak dekat, sekitar 4 inci.
Teknologi NFC ini memungkinkan pertukaran data antar
gadget dan alat hanya dengan sentuhan jarak dekat, dan hanya
membutuhkan waktu kurang dari sepersepuluh detik. Tidak
perlu lagi setting manual koneksi seperti ketika pengguna
masih menggunakan sinyal Bluetooth, NFC sudah secara
otomatis mengkoneksikan kedua perangkat dengan cepat
sesuai kebutuhan.
Pelan tapi pasti, NFC kemungkinan akan menggeser
kehadiran dompet, kartu ATM maupun kredit, dan
tiket-tiket kertas konvensional lainnya (entah
itu tiket angkutan umum, pesawat, konser,
bioskop, dan lainnya.)
Berikut adalah beberapa kegunaan
NFC di dalam kehidupan nyata, yang
dirangkum dalam kehidupan satu hari
pembaca sebagai seorang karyawan,
agar pembaca lebih mengerti lagi apa itu
NFC dengan segala kemungkinan yang
membuat tercengang, dimana hidup akan
terasa jauh lebih mudah dari biasanya.
1. Ketika terbangun, Anda melihat susu di kulkas
sudah mau habis. Cukup dekatkan ponsel anda
ke kontainer susu yang biasa anda beli, secara otomatis
susu akan masuk ke daftar belanja anda setelah pulang
kerja, lengkap dengan harga dan gerai dimana susu itu bisa
dibeli. Pertukaran informasi yang cepat untuk membantu
anda berbelanja dan melakukan komparasi harga sebelum
membeli produk.
2. Anda adalah pelanggan setia kereta api untuk pergi ke tempat
kerja. Antrian di loket karcis penuh? Tidak usah khawatir,
karena anda memiliki NFC di ponsel, memungkinkan Anda
untuk langsung berjalan menuju ke gerbang. Dekatkan
ponsel ke tag pasif NFC di gerbang, dan Anda sudah masuk
ke peron tanpa harus mengantri tiket lagi. NFC untuk sarana
angkutan umum dengan sistem prabayar tentu membuat
hidup menjadi lebih mudah. Aplikasi ini sudah diterapkan di
Jepang dan di Inggris.
3. Sembari menunggu kereta, Anda dapat pergi menuju ke kios
di depan peron, membeli koran hari ini untuk dibaca selama
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perjalanan. Tidak perlu repot mengeluarkan uang, cukup
dekatkan sekali lagi ponsel anda ke tag pasif NFC, maka
pembayaran pun dapat dilakukan, debit maupun kredit. NFC
ternyata bisa digunakan sebagai sarana pembayaran yang
mobile menggantikan kartu-kartu yang membuat dompet
anda penuh sesak.
4. NFC dapat juga dijadikan sebagai kunci keamanan.
Sampai di kantor, Anda dapat membuka pintu dengan
menggunakan NFC sebagai identitas masuk. Tidak perlu
lagi kunci fisik ataupun kartu identitas bermagnet, NFC
sudah melakukannya semua untuk Anda.
5. Pulang dari kantor, Anda melewati toko buku dan melihat
buku terbaru karangan penulis favorit Anda sudah terbit.
Poster dengan tag NFC pasif terpajang di depan toko buku
itu. Dekatkan ponsel Anda, dan preview serta sinopsis
pun dapat dibaca di ponsel sebelum Anda memutuskan
untuk membeli atau tidak. NFC memberi kenyamanan dan
kemudahan dalam promosi produk baru, membuat rumah
Anda tidak dipenuhi brosur-brosur kertas yang juga tidak
ramah lingkungan.
Saat ini mungkin belum banyak yang tahu apa itu
NFC, namun diprediksi dalam lima tahun ke depan,
aplikasi NFC akan semakin luas di masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian mencuat, apakah
aman menggunakan NFC yang semuanya
dijejalkan dalam satu perangkat ponsel
untuk bertukar data, memesan tiket,
bahkan melakukan pembayaran secara
mobile?
Tingkat keamanan NFC dipercaya
sudah sangat tinggi dan aman untuk
digunakan. Dengan spesifikasi keamanan
yang sangat layak dan sertifikasi keamanan
setiap melakukan download data dengan melalui
TSM (Trusted Service Manager) maka penggunaan
NFC akan sangat melindungi konsumen, terlebih bagi mereka
yang benar-benar awam dengan apa itu NFC.
Keamanan dan kemudahan adalah aspek kehidupan yang
selalu dicari oleh manusia. Dengan NFC, tentu hal tersebut
sudah bukan sebuah mimpi belaka. Namun, perlu diketahui
bahwa pergeseran sistem tentu bukanlah suatu hal yang
bisa dilakukan dalam satu malam. Masih perlu sosialisasi
dan meluasnya penggunaan NFC di berbagai aspek sebelum
benar-benar bisa menggantikan posisi dompet, kartu kredit
dan debit, tiket, dan kunci mobil yang berdesakan dalam tas
pembaca. Kita hanya bisa menunggu saja kapan NFC akan
mulai diaplikasikan dan dapat digunakan.
Sumber :
http://www.cxjrfidfactory.com/wp-content/uploads/2016/09/
NFC.jpg
http://www.plimbi.com/article/88772/mari-mengenal-lebihdekat-dengan-fungsi-dan-apa-it

+

Lensa FOTO

Edisi I/Tahun IV/Maret 2018

43
+

+

+

