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Salam REDAKSI
Daftar Isi
Assalamu’alaikum Wr Wb.
uji syukur kepada Tuhan, Allah SWT, karena atas karunia-Nya, sehingga kami dapat menerbitkan Majalah
“Sejahtera”, edisi IV/April/ 2015, dengan harapan dapat
menjadi sarana silaturrahmi dan komunikasi ilmiah untuk
pengembangan institusi dengan leading sector Humas
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
Karena Humas merupakan bagian dari institusi, maka hal
ini dapat dikatakan penting untuk mengelola informasi,
baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam untuk
tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembaca yang budiman, aktivitas di bahtera Majalah
“Sejahtera” berlangsung seperti biasa. Personil-personil
di ruang Kantor Redaksi, tetap menunjukkan dedikasinya, untuk menunjukkan wajah Majalah “Sejahtera”
yang artistik, modern, dan punya nilai layak dibaca,
perlu serta punya ciri khas tersendiri.
Seluruh media cetak terutama bentuk majalah yang
terbit ditingkat regional, nasional maupun internasional,
kami pelajari dengan maksud sebagai pembanding. Dan
akhirnya inilah hasil karya kami dari tata lay out yang
dikehendaki. Tidak perlu banyak komentar memang,
tapi yang penting sederhana, jelas, lugas, modern, efektif
dan efisien. Itulah harapan jajaran Redaksi.
Dengan demikian, Majalah “Sejahtera”, yang penerbitannya baru edisi IV ini, maka bisa dimaklumi, adanya
usaha perubahan di sana sini, mungkin kadang ada
kesalahan juga, tapi menurut orang bijak “Manusia Tak
Ada Yang Sempurna“ atau ibarat gading tak ada yang
retak. Untuk itu jajaran Redaksi Majalah “Sejahtera”
bersama Tim lay out tentu tidak luput dari kesalahan dan
kekurangan, meski sudah berusaha seoptimal mungkin
dan sedini mungkin untuk menghindarinya.
Maka bukan suatu hal yang aneh, dalam setiap penerbitan-penerbitan sebelumnya. Mungkin ada kesalahan
cetak, kekurangan dalam penulisan, kalimat maupun
nama penulis, isi berita daerah yang kurang lengkap
atau tidak berkenan di hati para Pembaca. Semua itu
bisa saja terjadi. Semoga usaha Redaksi untuk menambah wawasan Pembaca, melalui berbagai rubrik yang
menarik dan aktual ini banyak manfaatnya.
Wassalamu’alaikum Wr Wb
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Menjadi Petugas Haji yang Handal
dan Profesional
Pada prinsipnya pelayanan
ibadah haji mencakup 3
hal utama, yaitu pertama
jamaah yang terdaftar dan
memenuhi syarat dapat
diberangkatkan ke Arab
Saudi, kedua jamaah yang
telah berada di Arab Saudi
memperoleh akomodasi,
konsumsi, transportasi
dan melaksanakan wukuf
di Arafah , ketiga seluruh
jamaah haji yang telah
menunaikan ibadah haji
dapat dipulangkan ke tanah
air .

K

eberhasilan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana prinsip diatas
tergantung dari kinerja para
Petugas Haji yang bertugas sebagai Panitia Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH)Embarkasi/
Debarkasi, Panitia Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi,
Petugas Yang Menyertai Jamaah
Haji (Petugas Kloter) dan Tenaga
Musiman (Temus).
Siapa itu mereka ? PPIH Arab
Saudi adalah petugas haji yang
memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada
jamaah haji pada setiap daerah
kerja (Daker) selama operasional
penyelenggaraan ibadah haji di
Arab Saudi.
Petugas Yang Menyertai Jamaah
Haji adalah petugas haji yang bertanggungjwab dalam pelayanan
umum, bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan di kloter, terdiri
dari TPHI, TPIHI dan TKHI.
Sedangkan Tenaga Musim
(Temus) adalah petugas haji
yang direkrut di Arab Saudi yang
berasal dari unsur WNI yang

Oleh :
Andewi Susetyo
Kabag TU Kanwil Kemenag
Prov. Jateng

berdomisili di Arab Saudi dan
mahasiswa Indonesia di wilayah
Timur Tengah.
Oleh karena itu agar penyelenggaraan haji tahun 2015 berjalan
dengan aman, tertib dan lancar
maka diperlukan petugas haji
yang profesional, handal, kompeten, memiliki komitmen, loyal
dan berakhlaqul karimah yang
diperoleh melalui mekanisme
seleksi administrasi, kompetensi
dan kesehatan secara ketat dan
profesional.
Persyaratan untuk menjadi
calon Petugas Haji tahun 2015
diatur dalam Keputusan Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor D/100/2015 tentang
Pedoman Rekrutmen Petugas
Haji Indonesia, yaitu persyaratan
umum terdiri dari 11 item dan
persyaratan khusus terdiri dari
35 unsur teknis sesuai dengan
penugasannya, antara lain memiliki kompetensi dan keahlian di

bidangnya, bersedia untuk tidak
melaksanakan haji, memiliki
integritas dan komitmen terhadap tugas, memahami manasik
haji dan mampu berbahasa Arab
dan Inggris.
Bagi PanitiaSeleksi Petugas Haji
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi
dan Pusat yang terpenting adalah bagaimana dalam proses
seleksi administrasi, kompetensi
dan wawancara dilaksanakan
secara adil, jujur, transparan,
bertanggungjawab serta bebas
dari KKN.
Berdasarkan data peserta seleksi
petugas haji Jawa Tengah tahun
2015, tercatat 273 peserta, lulus
sebanyak 145 orang, terdiri dari
67 TPHI dan 67 TPIHI, dan PPIH
Arab Saudi 11 oranguntuk melayani jamaah calon haji Jawa
Tengah sebanyak 23.717 orang.
Saat ini sudah selesai mengikuti
orientasi dan pelatihan Petugas
yang menyertai jamaah haji bersama dengan TKHI, danpetugas PPIH Arab Saudi tinggal
menunggu kepastian berangkat
ke Arab Saudi.

Petugas haji adalah
Pelayan jamaah
Calon petugas haji sudah seharusnya membersihkan hati
untuk memperbaiki niatnya
kembali dengan sadar bahwa
keberangkatannya ke Arab Saudi
nanti adalah sebagai Petugas
Haji,bukan Jamaah Haji, yaitu
100% mengabdikan diri untuk
memberikan pelayanan kepada
para jamaah. Hal ini yang harus
disadari dan dipahami bahwa
negara mengeluarkan biaya bagi
petugas haji untuk melayani jamaah secara profesional.
Pentingnya komitmen petugas
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haji terhadap pelayanan jamaah di Arab Saudi ditegaskan dalam salah satu kriteria
persyaratan umum pada Pasal
5 angka 6Keputusan Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan
Umrah Nomor D/100/2015,
yang berbunyi “bersedia untuk
tidak melaksanakan haji”.
Ketentuan dalam pasal 5 tersebut dimaksudkan agar petugas
haji sungguh-sungguhdalam
melayani jamaah selama di Arab
Sauditerutama pada saat ibadah
wukuf di Arafah,mengingat permasalahan jamaah lebih banyak pada saat wukuf di Arafah,
sementara petugas haji sibuk
dengan ibadah masing-masing.
Pasal tersebut sebagai “early
warning sistem” dan komitmen
bagi petugas haji untuk fokus
pada tugas pokoknya dan ikhlas
jika dalam keadaan tertentu
tidak dapat melaksanakan haji .
Disisi lain ancaman hukumanpun sudah menunggu bagi
petugas haji yang melalaikan
kewajibannya, diatur dalam
pasal 17, yaitu berupa teguran,
peringatan tertulis, dibatalkan
dan atau dipulangkan ke tanah
air dengan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan
negara. Oleh karenanya petugas
haji harus totalitas melayani
jamaah,memahami tugas kewajibannya, dan berhati-hati
dalam menjalankan tugasnya
agar terhindar dari sanksi.

petugas haji
- menjaga citra bangsa dan negara

seleksi administrasi, kompetensi
dan kapabilitas.
Untuk mendapatkan kualitas
petugas haji yang diharapkan
tersebut, panitia seleksi harus
steril dari segala kepentingan
apapun dan transparan dalam
melakukan seleksi sejak awal
sampai dengan akhirharus
berpedoman pada ketentuan
yang berlaku baik di tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat. Oleh karena itu diperlukan panitia seleksi yang jujur,
adil, tanggungjawab dan bebas
dari kepentingan apapun/KKN
sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.
Disamping itu panitia seleksi
juga harus mentaati aturan, tegas
, tidak terpengaruh oleh permintaan dari pihak manapun
dan tetap istiqomah menjaga
kemurnian hasil seleksi, sehingga pelamar/peserta tes yang
tidak memiliki kompetensi dan
integritas secara tegas ditolak
untuk mengikuti tes atau dibatalkan jika diketahui kemudian setelah dinyatakan lulus
seleksi.
Jaminan kemurnian dan transparansi dalam rekrutmen petugas haji sangat perlu dilakukan pemantauan/pengawasan
dengan melibatkan pihak APIP
atau pengawas eksternal lainnya
dalam penilaian administratif
dan tes kompetensi.

Petugas haji harus memahami
dan mentaati peraturan/kebijakan perhajian Arab Saudi
(Ta’limatul Hajj) dan menginformasikan kepada jamaah
bimbingannya, agar tidak bermasalah dengan pemerintah
Kerajaan Arab Saudi.
Petugas haji harus dapat mengendalikan jamaah dibawah
bimbingannya dan tidak mudah
terpancing emosi jika terdapat
jamaah yang marah/protes
karena tidak puas dengan pelayanan akomodasi, konsumsi
maupun transportasi, dengan
memberikan pengertian dan
menenangkan jamaah dengan
sabar dan bijaksana.
Petugas haji harus sering
melakukan komunikasi dan
kontrol terhadap kebutuhan jamaah meliputi kondisi psikis dan
kesehatan, keutuhan jamaah,
kondisi kenyamanan kamar,
kamar mandi/toilet, kebutuhan/kecukupan air, makanan/
minuman, pelaksanaan ibadah,
keamanan barang-barang dan
dokumen jamaah, serta keselamatan jiwanya.
Petugas haji harus tanggap dan
cepat bertindak apabila terjadi
kondisi yang dapat merugikan
jamaah, kebutuhan yang mendesak, serta kondisi yang dapat
membahayakan dan mengancam
keselamatan jamaah, dengan
Profesionalisme
Kewajiban Petugas melakukan koordinasi dengan
Petugas Haji
Haji pihak kantor sektor /daerah Tujuan pemerintah
mewujudSelama menjalankan tugas kerja yang mewilayahi.
kan petugas haji yang handal
di Arab Saudi, Petugas Haji
Proses Seleksi dan profesional dalam pewajib :
Dalam Keputusan Dirjen layanan haji,harus dikaitkan
- mematuhi peraturan dan ke- Penyelenggaraan Haji dan
bijakan perhajian pemerintah Umrah Nomor D/100/2015 dengan nilai-nilai budaya kerja
Kemenag, yaitu :
Indonesia dan Arab Saudi
tentang Pedoman Rekrutmen Petugas harus memiliki integ- membina, melayani dan mePetugas Haji Indonesia, dijelas- ritas yang tinggi yaitu jujur, taat
lindungi jamaah
- melaksanakan tugas dengan kan bahwa untuk memperoleh pada aturan dan nilai-nilai etika/
petugas haji yang handal dan moral, serta tidak sedang dalam
penuh tanggungjawab
- memakai atribut identitas profesional maka dilakukan menjalani hukuman disiplin PNS
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tingkat sedang dan berat, tidak
sedang terlibat dalam proses hukum baik pidana dan perdata.
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat
tidak diperkenankan menjadi
petugas haji.
Petugas haji harus memiliki
profesionalisme, yaitu memiliki
kompetensi untuk melaksanakan
tugas pelayanan haji, mampu memahami karakteristik jamaahnya,
memahami aturan, memiliki mental yang tangguh, sabar, cerdas dan
bijaksana dalam menyelesaikan
permasalahan jamaah dan memeberikan solusinya, tanggap dan
cekatan dalam memberikan pelayanan, tidak mudah terprovokasi
oleh pihak-pihak tertentu, tegas
dalam mengambil keputusan dan
tindakan secara cepat dan tepat
tanpa harus melanggar aturan
dan selalu berkoordinasi dalam
tugas-tugasnya dengan pihakpihak terkait.
Petugas haji harus dapat menyelesaikan permasalahan dengan
membuat inovasi baru dan ide-ide
cerdasdalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ditemukan
sebelumnya, tidak menunda halhal yang perlu penanganan cepat
serta menghindari konflik dengan
jamaahnya. Contoh, petugas haji
harus memiliki inisiatif dan bergerak cepat mengatasi kesulitan
ketika jamaahnya terjebak dalam
lift , pemondokan kekurangan
air, pemondokan tidak layak, pelayanan konsumsi/katering tidak
tepat waktu, basi dll.
Petugas haji harus mempertanggungjawabkan tugasnya dengan
melaporkan kepada atasannya
secara struktural, disamping itu
petugas haji harus melaksanakan
kewajiban dengan penuh tanggungjawab sebagaimana tersebut
dalam Pasal 14 Keputusan Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor D/100/2015, tidak meninggalkan tugas atau menghindar
dari tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
Petugas haji harus menunjukkan

sikap, etika dan perilaku yang baik
dalam memberikan pelayanan
kepada jamaah dan dalam berinteraksi dengan sesama petugas
haji sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, sehingga menjadi contoh
bagi rekannya sesama petugas,
jika hal ini dilakukan oleh semua
petugas, maka secara umum PPIH
menjadi teladan di mata internasional sebagai penyelenggara haji
yang baik dan tentunya citra bangsa
dan negara akan terjaga.
Petugas haji dalam hal ini Ketua
Kloter harus membuat jadwal rapat
koordinasi secara rutin dan rapat
insidentil apabila ada hal-hal yang
sangat mendesak dengan petugas
haji lainnya (TPIHI, TKHI) dan
TPHD untuk mengevaluasi dan
mendiskusikan permasalahan
yang dijumpai jamaah seperti
pelayanan akomodasi, konsumsi,
dan transportasi.
Petugas Haji harus rutin membuat
laporan dan menyampaikan ke
kantor sektor dan aktif mengikuti
rapat-rapat atas undangan pihak
petugas sektor maupun petugas
daker.

Penutup
Pertama, kunci sukses penyelenggaraan haji disamping
dukungan seluruh petugas haji
yang mengedepankan nilainilai budaya kerja, juga peran
jamaah sendiri untuk menjaga
kesabaran, ketertiban, disiplin,
taat aturan, dan pihak lainnya
dhi KBIH dalam membimbing
jamaah sesuai ketentuan yang
berlaku dan tidak provokatif,
namun pro aktif dengan petugas
haji, insya Allah segala permasalahan mulai pelayanan
akomodasi, konsumsi dan transportasi dapat diminimalisir.
Apabila semua pihak saling
mendukung untuk kesuksesan
penyelenggaraan haji, insya Allah
jamaah haji kembali ke tanah air
dengan tenang dan puas telah
melaksanakan rangkaian ibadah
dengan benar sesuai syariah

Islam dan mendapat predikat
haji yang mabrur. Amiin.
Kedua, perlu perbaikan sistem
pengawasan dan pola rekrutmen petugas haji dimasa yang
akan datang agar lebih transparan dan tidak menimbulkan
keraguan bagi pihak manapun
sehingga terjaga kemurniannya,
mulai tahap pendaftaran, pengumuman hasil tes kompetensi
dan kelulusan.
Ketiga, perlu ada penjelasan
secara rinci dan jelas persyaratan integritas yang dimaknai
sebagai Aparatur Sipil Negara
yang sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
Keempat,petugas haji harus
membuat catatan-catatan permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan jamaah baik akomodasi, konsumsi, transportasi
dan lainnya serta melaporkan
kepada kantor sektor/daker sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan haji
pada masa yang akan datang
Kelima, Petugas haji harus
siap mental, spiritual, fisik dan
dilandasi niat menjadi petugas semata-mata karena ridho
Allah, sehingga sebagai motivasi
untuk memberikan pelayanan
yang terbaik bagi jamaah haji
selama di Arab Saudi.
Akhirnya semoga dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun
2015 berjalan dengan lancar
dan petugas haji khususnya
Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas dengan profesional
dengan mematuhi peraturan
dan kebijakan perhajian.
Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan kekuatan
dan perlindungan kepada
hamba-Nya yang taat menjalankan perintah dan menjauhi
larangan-Nya serta menjaga
amanah untuk menyampaikan
kebenaran. Amiin. (*)

Edisi 4/Tahun I/ April 2015

5

Laporan UTAMA

Persiapan Menggapai

Haji Mabrur
Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 M / 1436 H terus dilakukan
oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kementerian Agama (Kemenag)
RI, instansi yang berwenang membidangi masalah itu pun, selama ini sibuk
melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

M

encari dan memantapkan pemondokan jamaah
haji Indonesia selama
di Tanah Suci adalah
salah satu contoh agenda Kemenag
yang harus segera selesai. Kemudian

6

perekrutan calon petugas juga telah
dilakukan. Demikian pula pembekalan
dan orientasi bagi para calon petugas
haji telah dilaksanakan di Asrama
Haji Donohudan Boyolali, 18 - 27 Mei
2015 lalu.
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Di tingkat pusat, Menteri Agama
(Menag) Lukman Hakim Saifuddin
menyatakan persiapan pemondokan
bagi para calon jamaah haji 1436 H
/ 2015 M sudah dilakukan. Bahkan,
tim pemondokan dari Indonesia

Laporan UTAMA

sudah berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan berbagai persiapan
terkait pemondokan jamaah haji
Indonesia.
Menag menjelaskan, pihaknya
menginginkan kontrak-kontrak pemondokan di Tanah Suci dengan
para pemilik hotel, baik di Makkah
maupun Madinah, bisa dilakukan
lebih awal sehingga akan memperlancar penyelenggaraan ibadah haji.
Bahkan, DPR juga sudah memberikan
persetujuan pemberian uang muka
untuk berbagai keperluan terkait haji.
Dan, besaran uang muka tersebut
mencapai Rp 1.747 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk:
Pertama, 50% dari total usulan pembiayaan untuk penyewaan pemondokan di Makkah dan Madinah Rp 1.509
triliun. Kedua, 50% dari total usulan
pembiayaan untuk penyediaan katering jamaah haji di Arab Saudi sebesar
Rp 136,2 miliar. Ketiga, 50% dari total
usulan pembiayaan untuk penyediaan
layanan transportasi Rp 44,8 miliar.
Keempat, biaya pencetakan paket buku
manasik dan perjalanan haji Rp2,5
miliar, serta kelima, biaya pelaksanaan
bimbingan manasik dan perjalanan
haji sebesar Rp 54,3 miliar.
Menag berharap sewa pemondokan
bisa dilakukan dalam jangka panjang.
Jadi, akad sewa pemondokan tidak
hanya per tahun. “Kami berharap sewa

Abdul Djamil

pemondokan bisa dilakukan dalam
jangka panjang, tidak hanya setahun
tapi tiga atau lima tahun ke depan.
Ini juga dalam rangka memudahkan
kita semua dalam penyelenggaraan
ibadah haji,” tuturnya.
Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil
menginformasikan, pada prinsipnya
serangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun
2015 sudah siap. Persiapan tersebut
sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tujuannya memberikan rasa
aman dan nyaman bagi seluruh calon
jamaah haji Indonesia dalam rangka

menggapai haji mabrur. Persiapan
tersebut baik menyangkut agenda/
kegiatan di Tanah Air maupun di Tanah
Suci. Apalagi, sebagaimana diketahui
Indonesia merupakan negara terbanyak pengirim calon jamaah haji ke
Tanah Suci. Jadi penyelenggara, dalam
hal ini pemerintah, perlu melakukan
persiapan cukup matang.
Dijelaskan. data kuota haji tahun
2015 sebanyak 168.800 orang, terdiri
atas haji reguler 155.200 orang dan
haji khusus 13.600 orang. Adapun
kuota awal sebelum pemotongan 20%
sebanyak 211.000 orang. Berdasarkan
catatan, sudah tiga tahun terakhir
kuota jamaah haji seluruh dunia dikurangi 20% oleh Pemerintah Arab
Saudi terkait adanya kegiatan renovasi dan perluasan Masjidil Haram
di Makkah.
Abdul Djamil menambahkan, jamaah
haji 2015 akan mulai diberangkatkan
ke Tanah Suci pada tanggal 21 Agustus
2015. Rencana Perjalanan aji (RPH),
untuk penerbangan sudah ada MoU
dengan dua perusahaan penerbangan
yaitu Garuda Indonesia dan Saudi
Arabia.
Selama berada di Arab Saudi, lanjut
dia, jamaah haji akan ditempatkan di
enam wilayah yaitu Sisyah, Raudhah,
Mahbas Jin, Aziziyah, Jarwal , dan
Misfalah. Daerah ini memiliki akses
jalan protokol langsung menuju ke

RAPAT persiapan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2015
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dan dari Masjidil Haram dengan memakai Bus Shalawat (bis pelayanan
pada waktu-waktu shalat). Kini seluruh pemondokan sudah siap dan
memiliki kualitas setara dengan hotel
bintang tiga. Mulai tahun ini jamaah
haji Indonesia selama di Makkah akan
mendapatkan jatah makan 15 kali,
sedangkan tahun sebelumnya belum
pernah.
Persiapan Jateng
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kanwil Kemenag Jateng Drs H Noor
Badi MM menjelaskan, pihaknya telah
mempersiapkan secara matang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun
2015 (1436 H) bagi jamaah asal Jateng.
Persiapan itu meliputi antara lain proses
penerbitan dokumen calon jamaah
haji mulai pengiriman lembar merah
setor awal calon haji yang masuk kuota
tahun ini ke Ditjen Penyelenggaraan
Haji dan Umrah di Jakarta.
Kemudian pada pertengan April lalu
telah dimulai proses penerbitan paspor
di enam kantor imigrasi se-Jateng,
yakni Kantor Imigrasi Semarang,
Kantor Imigrasi Pati, Kantor Imigrasi
Pemalang, Kantor Imigrasi Wonosobo,
Kantor Imigrasi Surakarta dan Kantor
Imigrasi Cilacap.
Menurutnya, tahun ini sesuai dengan Surat Dirjen Nomor: Dt.VII.11/2/
Hj.00/1132/2015 tanggal 5 Maret 2015,
biaya pembuatan paspor dibayarkan
terlebih dahulu oleh calon haji dan
nantinya akan diganti oleh Kemenag setelah pelunasan. Mereka yang mendapat
penggantian biaya pembuatan paspor
adalah yang membuat paspor mulai
1 Januari 2015. Sebelum batas waktu
tersebut tidak mendapat penggantian
biaya pembuatan paspor.
Ia menambahkan, salah satu faktor yang menyumbang keberhasilan
pelaksanaan haji adalah kesiapan
para calon petugas haji yang menyertai jamaah. Para petugas haji tersebut terdiri atas Tim Pemandu Haji
Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing
Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim
Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
dan dan PPIH Arab Saudi. Provinsi
Jateng telah melakukan seleksi tahap
awal di tingkat kabupaten/kota dan di
lingkungan Kanwil Kemenag Jateng
pada 1 April 2015. Seleksi tahap kedua
di tingkat Kanwil juga telah digelar
pada 23 April 2015. Pesertanya adalah
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Drs. H. Noor Badi, MM

mereka yang lolos seleksi tahap pertama. Peserta yang lolos seleksi tahap
kedua diumumkan pada 24 April 2015
di Kanwil Kemenag Jateng.
Jumlah petugas haji tersebut, lanjut
dia, terdiri atas TPHI 67 orang dan TPIHI
67 orang. Adapun petugas yang tergabung dalam PPIH statusnya adalah
nonkloter, dan kuotanya ditentukan
oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah (PHU). “Sepanjang yang kami
ketahui, peserta seleksi PPIH ada 34
orang, sedangkan yang dibutuhkan
hanya 11 orang. Tugas mereka adalah
membantu pelayanan umum, pembimbing ibadah dan Siskohat,” tuturnya.
Dijelaskan, para calon petugas yang
dinyatakan lulus seleksi, baik TPHI
maupun TPIHI, diundang untuk mengikuti orientasi dan pembekalan selama
10 hari, yakni pada 18-27 Mei 2015

PEMBEKALAN jamaah haji Jateng tahun 2014
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di Asrama Haji Donohudan. Di sana
mereka bersama-sama dengan petugas
yang tergabung dalam Tim Kesehatan
Haji Indonesia (TKHI). Tujuan orentasi
tersebut agar para petugas benar-benar
siap melaksanakan tugas negara di bidang haji, yakni mengemban amanat,
melayani, membimbing serta melindungi jamaah haji Jateng.
Pada bagian lain Noor Badi juga menginformasikan jumlah jamaah haji Jateng
tahun ini 23.717 orang. Mereka sudah
menyetorkan uang minimal Rp 25 juta.
Sambil menunggu terbitnya Perpres tentang besaran Biaya Perjananan Ibadah
Haji (BPIH) tahun 2015 M atau 1436
H, maka seluruh calon jamaah haji
diminta untuk bersiap-siap. Artinya,
pada saatnya nanti Perpres BPIH sudah
turun maka jamaah sudah siap untuk
melunasinya.
Terkait dengan massa tunggu calon
jamaah haji Jateng, ia menjelaskan
hingga akhir April 2015 sudah tercatat
449.961 orang. Kalau tiap tahun calon
jamaah haji yang berangkat 23.717
orang maka antrean haji Jateng hingga
tahun 2030. Artinya jika ada orang
mendaftar haji sekarang maka baru
bisa berangkat 15 tahun kemudian
atau pada tahun 2030.
“Semula jamaah haji Jateng yang
berangkat ke Tanah Suci tiap tahun
29.657 orang. Setelah ada kebijakan
pemotongan kuota 20 persen dari
Pemerintah Arab Saudi karena kompleks Masjidil Haram sedang direnovasi dan dilebarkan, maka jamaah
haji Jateng yang berangkat tiap tahun
turun menjadi 23.717 orang,” jelasnya.
(M. Saronji)

Bidang PENMAD

Madrasah Idolaku
& Kebanggaanku
Tanggal 2 Mei 2015 adalah
merupakan hari yang
sangat-sangat berarti bagi
dunia pendidikan terlebih
bagi Madrasah. Dengan
terbitnya UU 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional, UU No. 14 tahun
2005 tentang Guru dan
Dosen adalah merupakan
awal kebangkitan
Madrasah, karena dari UU
tesebutlah tertuang secara
jelas tentang pengakuan
Madrasah bukan lagi
sekolah nomor dua, akan
tetapi setara/sejajar secara
yuridis.

D

emikian juga Pendidik dan
Tenaga Kependidikannyapun
diperlakukan yang sama dengan PTK yang ada di Sekolah, mulai
dari hak dan kewajibannyapun tidak
ada jurang pemisah, contoh proses
pengangkatan Guru honorer menjadi
PNS, proses Sertifikasi, NUPTK, NRG
dan besaran Tunjangan Profesinyapun
tidak dibedakan.
Dalam rangka untuk menjabarkan
Visi dan Misi Kementerian Agama No.
2 tahun 2010 yaitu : “Terwujudnya
Masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir
dan batin”. Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi
Jawa Tengah mempunyai Visi :
“Terselenggaranya Pendidikan Yang
Berkualitas, sehingga menghasilkan
peserta didik yang berakh laqul karimah, rukun, cerdas, trampil, mandiri
dan kompetitif”.
Sesuai data Emis tahun 2013/2014
jumlah lembaga Pendidikan di Jawa

Oleh ::

Drs. H. Jamun Efendi, M.Pd.I
Tengah ada 10.572 dengan perincian
299 Madrasah Negeri dan 10.273 adalah
swasta. Jumlah guru 103.117, yang PNS
19.220 sisanya sebanyak 83.897 adalah
Guru Honor atau Wiyata Bakti. Dengan
segala keterbatasan yag ada, maka
Bidang Pendidikan Madrasah membuat
terobosan sebagai berikut:
Pertama, Moto kerja yaitu “KERJA
KERAS, CERDAS, TUNTAS DAN
IKHLAS” perlu diketahui bahwa volume pekerjaan di Bidang Pendidikan
Madarasah sangat luar biasa, sementara SDM sangat terbatas, maka tanpa
kerja keras tidak mungkin pekerjaan
akan bisa terlaksana tepat waktu.
Disamping Kerja Keras juga harus
Kerja Cerdas, banyak hal dalam waktu
bersamaan harus selesai, maka apabila tidak menggunakan strategi yang
jitu niscaya banyak pekerjaan yang
terbengkalai, demikian juga kalaupun sudah kerja keras, Cerdas, jika
tidak dikerjakan dengan tuntas maka
masih menimbulkan masalah seperti
data tidak akurat yang akan berimbas

kepada anggaran yang tidak tepat
sasaran, tepat guna , tepat jumlah
dan tepat laporan. Pekerjaan yang
sedemikian banyak dan belum diimbangi dengan anggaran yang cukup,
maka senjata pamungkasnya adalah
harus Ikhlas.
Kedua, Memberikan semangat dan
kometmen yang tinggi terhadap
masa depan Madrasah yaitu dengan menyanyikan lagu “MADRASAH
IDOLAKU” setiap ada momen-momen
penting.
Ketiga, membuat kebijakan yang
mendorong agar Madrasah selalu
lebih baik melalui kebijakan dibidang
Kurikulum, Evaluasi, PTK, Sarpras,
Kesiswaan dan Kelembagaan.
Dari beberapa terobosan dan kebijakan
itulah pada akhirnya Perkembangan
dan gaung Madrasah semakin bisa
kita rasakan, misal secara kwantitas jumlah siswa terus mengalami
peningkatan yang sangat signifikan,
tahun 2015 jumlah siswa mencapai
1.347.206 belum lagi secara kualitas tingkat kelulusan baik madrasah
Tsanawiyah maupun Madrasah ‘Aliyah
terus mengalami kenaikan. Yang paling menggembirakan bahwa siswa
siswi, guru, Kepala dan Pengawas
sudah banyak yang mendapatkan
prestasi baik akademik maupun non
akademik tingkat Nasional.
Maka wajar kalau kemudian
masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan
Madrasah dimana disamping kurikulum Diknas bisa terpenuhi sesuai
dengan ketentuan, juga mempunyai
ciri khasnya yaitu Pendidikan Agama
Islam sebagai Fondasi hidup berbangsa
dan bernegara.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa selogan Madrasah Idolaku
dan Kebanggaanku bukan lagi
omong kosong tapi sudah benar-benar menjadi kenyataan.
Hidup Madrasah ............
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Bidang PONTREN
Program Akselerasi Mutu Ustadz-Ustadzah

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah
Takmiliyah melalui Metode Amtsilati
Pondok pesantren
salafiyah merupakan
lembaga pendidikan
diniyah tertua di Indonesia
yang istiqomah menjaga
akhlaqul karimah serta
menghidupkan dan
mengembangkan tradisi
keilmuan Islam dengan
berbasis literatur-literatur
klasik (kitab kuning).

K

emampuan membaca kitab
kuning, memahami isi,
mengembangkan pengetahuan diniyah serta pemahaman terhadap persoalan-persoalan
keagamaan kekinian merupakan
kompetensi yang mutlak harus dimiliki para ustadz-ustadzah pesantren.
Kompetensi tersebut merupakan salah
satu persyaratan untuk menjaga dan
memperkuat karakteristik pondok
pesantren salafiyah dalam mengembangkan tradisi keilmuan (tafaqquhu
fi al-din) dan memperkokoh benteng
akhlaqul karimah.
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang
Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren memfasilitasi dan menyusun
regulasi untuk mendorong dan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga
pendidikan diniyah termasuk Pondok
Pesantren Salafiyah dan Madrasah
Diniyah di Jawa Tengah. Program
Akselerasi mutu ustadz/Ustadzah
Pondok Pesantren dan Madrasah
Diniyah Takmiliyah merupakan salah
satu ikhtiar untuk mewujudkan tugas
pokok dan fungsi Kementerian Agama
sebagaimana tersebut di atas.
Kegiatan Akselerasi Mutu Ustadzustadzah Pondok Pesantren dan
Madrasah Diniyah Takmiliyah ini
sangat membantu proses kaderisasi

10

Oleh :
Drs. H. Sholikhin, MM.

ulama dengan cara membekali para
ustadz-Ustadzah untuk mendapatkan
pembelajaran melalui inservis training di
pondok pesantren. Kegiatan Akselerasi
Mutu Ustadz-ustadzah Pondok Pesantren
dan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini
bertempat di Pondok Pesantren selama
3 bulan dan on the job learning selama
3 bulan di pesantren asal peserta, pada
kegiatan inservis tersebut para ustadzustadzah diposisikan sebagai seorang
santri atau anak kecil yang harus mentaati seluruh persyaratan sebagai santri
yaitu manut opo sing di ngendikaake
guru ojo mbantah, ojo takok seng wernowerno, oraituk ngrokok, gowo handpone,
Karena itu semua mengganggu proses
pembelajaran. Pada proses ini semua
peserta mendapatkan pembelajaran
metode amsilati (cara cepat membaca
kitab kuning)
Amsilati adalah salah satu metode
baru baca kitab yang di pergunakan
untuk membantu para santri belajar
dan memahami kitab kuning dengan
benar, cepat dan tepat. Dengan harapan para ustadz-ustadzah pesantren
dapat mengetahui materi amsilati jilid
1-5, menghafal nadhom bahasa arab,
Indonesia dan bahasa jawa, menulis
apa yang sudah di hafal, memahami
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metode amsilati dan mempraktekan
pada orang lain.
Kegiatan Akselerasi Mutu Ustadzustadzah Pondok Pesantren dan
Madrasah Diniyah Takmiliyah ini
mempunyai Tujuan, pertama untuk
Menyiapkan dan membantu kaderisasi Ulama pada Pondok Pesantren
dan Madrasah Diniyah Takmiliyah,
kedua Menguatkan Silaturahim dan
Ukhuwah diantara Ustadz/Ustadzah
Pondok Pesantren dan Madrasah
Diniyah Takmiliyah, ketiga membekali
Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren
dan Madrasah Diniyah Takmiliyah
dengan ketrampilan dan penguasaan
metode amtsilati dalam meningkatkan
kemampuan membaca kitab kuning,
keempat memperbaiki mutu pengelolaan dan proses pembelajaran kitab
kuning di pondok pesantren salafiyah
dan Madrasah Diniyah Takmiliyah,
kelima meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman para Ustadz/Ustadzah
atas ilmu-ilmu diniyah yang terkandung dalam kitab-kitab kuning, keenam
membekali Ustadz/Ustadzah Pondok
Pesantren dan Madrasah Diniyah
Takmiliyah dengan kemampuan membimbing dan membina santri, dan
ketujuh membekali Ustadz/Ustadzah
Pondok Pesantren dan Madrasah
Diniyah Takmiliyah dengan pemahaman terhadap persoalan-persoalan
ke Islaman Kontekstual/Kekinian.
Di tahun 2015 Program Kegiatan
Akselerasi Mutu Ustadz-ustadzah
Pondok Pesantren dan Madrasah
Diniyah Takmiliyah ini merupakan
Program yang kedua setelah di Tahun
2014 sukses diadakan di Pondok
Pesantren Darul Falah Kabupaten
Jepara, dan untuk pendaftaran dapat
menghubungi Bidang PD Pontren
Kanwil Kemenag Prov. Jateng melalui seksi Pondok Pesantren serta
Kemenag Kab/Kota melalui seksi
Pontren/PAKIS.
Penulis adalah Kepala Bidang PD Pontren
Kanwil Kemenag Prov Jateng.

Bidang PAIS

Ujian Nasional 2015
di Mata Madrasah
Bertepatan tanggal
27 Maret 2015 Bapak
Prof. Dr. Phil. M. Nur
Kholis Setiawan, MA
Direktur Pendidikan
Madrasah Direktorat
Jendral Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Republik Indonesia,
menyampaikan Kebijakan
Pendidikan Islam
khususnya mensikapi
regulasi pemerintah
berkaitan dengan UN tahun
2015 ini.

D

i depan peserta sosialisasi UN
2015 pada Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah,
beliau mengatakan perbandingan nilai
rata-rata Ujian Nasional 2014 pada

MTs dan SMP, yaitu mata pelajaran
Bahasa Indonesia; MTs nilai rata rata
6,80 dan SMP nilai rata rata 7,04, mata
Pelajaran Bahasa Inggris MTs nilai
rata rata 6,50 dan SMP nilai rata rata
6,52. Mata pelajaran Matematika MTs
nilai rata rata 6,22 dan SMP nilai rata
rata 6,07, sedangkan mata pelajaran
IPA MTs nilai rata rata 6,57 dan SMP
nilai rata rata 6,49 jadi rata rata dari
empat mata pelajaran tersebut MTs
6,52 dan SMP 6,53, hal ini menunjukkan selisih rata rata dari empat mapel
tersebut adalah 0,1 artinya secara
efesiensi biaya yang dikeluarkan MTs
lebih efesien.
Pada tahun 2014/2015 ini Kementerian
Agama RI mengikut sertakan ujian
nasional dengan model CBT pada 5
madrasah, yaitu MAN Insan Cendikia
Serpong, MAN Insan Cendikia
Gorontalo, MAN Insan Cendikia Jambi,
MAN Model Palangkaraya, dan MTsN
Kediri Jawa Timur. Sebetulnya banyak madrasah yang diusulkan oleh
Kementerian Agama seperti MAN

Model Malang contohnya, namun
keterbatasan waktu visitasi perlengkapan software dan hardware yang
dilakukan, maka pada tahun ini baru
lima madrasah tersebut.
Lebih lanjut Prof. Dr. Phil. M. Nur
Kholis Setiawan, MA mengatakan
jumlah madrasah di Indonesia MI
23.678 madrasah, MTs berjumlah
16.283 sedangkan jumlah MA sebanyak
7.260 madrasah. Dari data ini menunjukkan jumlah madrasah dari jenjang
MI ke jenjang MTs dan ke jenjang MA
mengalami penurunan atau menurut
bahasa beliau ada yang hilang? terutama adalah pada jenjang Madrasah
Aliyah. Sehingga Kementerian Agama
membuat gran desain pengembangan
Madrasah Aliyah dengan membuat
empat tipologi madrasah, yaitu madrasah akademik, madrasah keagamaan,
madrasah kejuruan/vokasi dan madrasah reguler.
Pertama madrasah akademik, Seperti
membangun 20 MAN IC, yang merupakan turunan dari 3 MAN IC (Serpong,

Edisi 4/Tahun I/ April 2015

11

Bidang PAIS
Gorontalo dan Jambi) yang akan diselesaikan dalam rentang waktu 20122015, tersebar di seluruh Indonesia
(Riau, Kalimantan Tengah, Nangro
Aceh Darussalam, Maluku Utara,
Sumatera Selatan, Sumatera Barat,
Papua Barat, Sulawesi Tengah, Jawa
Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat, NTB, Bengkulu, Jawa Timur,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung,
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi
Selatan).
Kedua madrasah Keagamaan MA
Keagamaan merupakan program
takhassus (kekhususan) dalam mendalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi
ad-din) yang akan melahirkan kader
Ulama. Lulusan menjadi mahasiswa
pada Fakultas Keislaman PTKIN dengan jalur bidik misi. Ketiga madrasah
Kejuruan/vokasi, MA Kejuruan ini berpijak pada penyiapan alumni madrasah
di dunia kerja. Lulusan-lulusan MTs/
SMP yang ingin membekali dirinya
dengan skill/ketrampilan untuk masuk
di dunia kerja dapat diakomodir di
Madrasah Aliyah Kejuruan ini.
Keempat Madrasah Reguler, Madrasah
Aliyah berjumlah 6.919. Dari jumlah
tersebut 759 berstatus negeri, dan
sisnya 6.160 berstatus swasta. Fakta
ini membuat Direktorat Pendidikan
Madrasah untuk mengeluarkan kebijakan yang berbasis analisisa dimanika yang terjadi di tengah-tengah
masyakarat agar Ditpenma menjadi
fasilitator pengembangan mutu akademik dan membantu Madrasah
Aliyah agar sesuai dengan standar
mutu pendidikan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang
juga ketua Panitia UN Provinsi Jawa
Tengah Bapak Drs. Tri Handoyo, M.
Pd mengatakan Ujian Nasional tahun
ini POS UN yang dikeluarkan oleh pemerintah agak terlambat, hal ini adanya
perubahan kebijakan yang mendasar
yaitu Ujian Nasional tidak menjadi
ketentuan kelulusan. Dengan adanya
perubahan ini, mempunyai implikasi
yang luas, yaitu dengan adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan yang sebelumnya
sudah mengalami perubahan.
Walaupun POS baru turun Dinas
Pendidikan Provinsi dengan Kanwil
Kemenag Provinsi Jawa Tengah tetap
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mempersiapkan diri sedini mungkin,
sehingga langkah-langkah pendataan
siswa dan lain sebagainya tetap berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini Ujian Nasional sudah
menjadikan agenda rutin tiap tahun,
hanya perbedaan mendasar pada
tahun ini adalah pada faktor penentu
kelulusan ujian, dimana pada Ujian
Nasional tahun pelajaran 2014/2015
nilai UN tidak menjadikan ketentuan
kelulusan.
POS UN adalah sebagai dasar untuk menyelenggarakan pelaksanaan
Ujian Nasional, penyelenggaraan ujian
nasional ini meliputi; penyelenggara
dan panitia UN, Peserta UN, Bahan
Ujian Nasional, Pelaksanaan Ujian
Nasional, Pemeriksaan Hasil Ujian
Nasional, Kelulusan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, sampai pada
sangsi dan tindaklanjut.
Pada kesempatan yang sama Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi
Jawa Tengah Bpk. Dr. H. Jamun Effendi,
M. PdI menyampaikan tentang keriteria kelulusan sebagaimana pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 5 tahun 2015
pada Bab II pasal 2 mengatakan bahwa
(1) peserta didik dinyatakan lulus
dari satuan pendidikan setelah; a.
menyelesaikan seluruh program
pembelajaran, b. memperoleh nilai
skap/perilaku minimal baik, c. lulus
ujian S/M/PK. Kelulusan peserta didik
ditetapkan setelah satuan pendidikan
menerima hasil UN peserta didik yang
bersangkutan.
Kriteria kelulusan peserta didikdari
ujian S/M untuk semua mata pelajaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai
S/M. Kriteria kelulusan peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mencakup minimal ratarata nilai dan minimal nilai setiap mata
pelajaran yang ditetapkan oleh satuan
pendidikan. Adapun nilai tersebut
diperoleh dari; Rata-rata nilai rapor
dengan bobot 50 % (lima puluh persen)
s.d 70 % (tujuh puluh persen) dan
Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30
% 9tiga puluh persen) sampai dengan
50 % (lima puluh persen). Sedangkan
total bobot nilai rapor dan nilai ujian
S/M/PK 100 % (seratus persen).
Lebih lanjut bagi peserta didik yang
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sudah mengikuti Ujian Nasional akan
mendapatkan SHUN, dimana SHUN
ini sekurang-kurangnya berisi biodata
siswa, nilai hasil ujian nasional untuk
setiap mata pelajaran yang diujikan
dan tingkat pencapaian kompetensi
lulusan untuk setiap mata pelajaran
yang diujikan. Adapun hasil Nilai UN
dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol)
sampai dengan 100 (seratus).
Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional
tahun 2015 sebagaimana di sampaikan
Kasi Kurikulum dan Evaluasi Kanwil
Kemenag Prov. Jateng, yaitu diawali
dengan Rapat koordinasi dengan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
Sosialisai Ujian Nasional yang diikuti
oleh para Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kota se Jawa Tengah
dan perwakilan beberapa Kepala MAN
dan MTsN.
Yang tidak kalah pentingnya adalah
jumlah peserta dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, pada tahun 20111/2012
peserta ujian MTs sebanyak 11.898
siswa, pada atahun 2012/2013 peserta
berjumlah 116.445 siswa, pada tahun
2013/2014 peserta ujian 129.020 siswa
dan pada tahun 2014/2015 peserta
ujian naik menjadi 146.998 siswa ini
peningkatan yang cukup besar. Begitu
juga siswa Madrasah Aliyah pada
tahun 2011/2012 peserta ujian 37.495
siswa, pada tahun 2012/2013 sebanyak 41.022 siswa, tahun 2013/2014
sebanyak 44.752 siswa dan pada tahun
pelajaran 2014/2015 ini peserta ujian
sebanyak 44.552 siswa.
Untuk pelaksanaan Ujian Nasional
jenjang MA Ujian Utama dimulai pada tanggal 13 s.d 15 April 2015 Ujian
susulan MA pada tanggal 20 April s.d
22 April 2015. Sedangkan untuk MTs
Ujian Nasional Utama pada tanggal
4 s.d 7 Mei 2015, sedangkan ujian
susulan dilaksanakan pada tanggal
11 s.d 15 Mei 2015.
Langkah-langkah yang perlu ditempuh siswa siswi kita untuk mengikuti
ujian nasional adalah telaah dan kaji
Standar Kompetensi Lulusan, Daya
serap kompetensi sebagaimana hasil analisis dari Puspendik, belajar
secara teratur setiap hari, termasuk
latihan bank soal yang ada dan jangan lupa berdoa, setelah iktiar secara
maksimal.
roqi

Bidang PHU

Menyongsong Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H / 2015 M

Berikan Pelayanan
yang Sebaik-baiknya
Penyelenggaraan
Ibadah Haji bertujuan
untuk memberikan
bimbingan, pelayanan dan
perlindungan yang sebaikbaiknya kepada jamaah
Calon Haji. Sehingga
Jamaah Calon Haji dapat
menunaikan Ibadah
Hajinya sesuai dengan
ketentuan syari’at Islam,
dan mendapatkan Haji
yang Mabrur.

S

edangkan untuk memberikan pelayanan bagi
Jamaah Calon Haji yang membutuhkan pelayanan khusus dalam melaksanakan ibadah hajinya,
maka Pemerintah menunjuk Penyelenggara
Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kekhususan tersebut meliputi antara lain: waktu yang lebih singkat, penyediaan
akomodasi hotel, pelayanan konsumsi, transportasi,
bimbingan ibadah, dan pelayanan kesehatan yang
bersifat khusus, yang diatur dalam Peraturan Menteri
Agama no 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus.
Sesuai KMA no 32 Tahun 2015, Untuk musim haji Tahun
1436 H / 2015 M Provinsi Jawa Tengah mendapat kuota
23.717 Jamaah Calon Haji. Jamaah calon Haji yang nomor porsinya masuk dalam kuota tersebut, akan mendapat kesempatan melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji) setelah Perpres tentang BPIH Tahun 1436
H / 2015 M terbit.
Sesuai dengan data SISKOHAT (Sisitem
Informasi dan Komputerisasi Haji
Terpadu) Bidang PHU
Kantor Wilayah
Kementerian

Edisi 4/Tahun I/ April 2015

13

Bidang PHU
Agama Prov. Jawa Tengah, per
tanggal 13 April 2015 telah tercatat sejumlah 449.961 Jamaah
Calon Haji, yang tersebar di 35
Kabupaten / Kota se Provinsi
Jawa Tengah, Sehingga daftar tunggu (waiting list) Calon
Jamaah Haji kurang lebih 15
Tahun.
Setelah diketahui jumlah
Jamaah Calon Haji yang melunasi BPIH, maka Jamaah
calon Haji tersebut diberikan
pembekalan berupa bimbingan manasik sebanyak 10 kali
pertemuan. 7 kali bimbingan
manasik di tingkat Kecamatan
dan 3 kali bimbingan manasik
di tingkat Kabupaten.
Begitu juga nantinya saat dalam perjalanan maupun ketika
berada di Arab Saudi, Calon
Jamaah haji diberikan bimbingan oleh para petugas Kloter
(Kelompok Terbang) yang terdiri dari TPHI (Tim Pemandu
Haji Indonesia) sebagai petugas pelayanan umum, TPIHI
(Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia ) sebagai petugas pelayanan ibadah, serta TKHI (Tim
Kesehatan Haji Indonesia) yang
terdiri dari 1 orang dokter dan 2
orang paramedis yang bertugas
dalam pelayanan kesehatan.
Untuk mendapatkan petugas kloter yang berkompeten,
memiliki komitmen servis,
loyal dan berakhlakul karimah, maka Kantor Wilayah
Kementerian Agama Povinsi
Jawa Tengah telah melaksanakan seleksi rekrutmen petugas
Haji yang menyertai Jamaah
Haji (TPHI dan TPIHI ) serta
PPIH arab Saudi tahap pertama di tingkat Kementerian
Agama Kab. / Ko dan di lingkungan Kanwil pada tanggal 1
April 2015 . Sedangkan rekrutmen TKHI (Tim Kesehatan
Haji Indonesia) mekanismenya dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan.
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Petugas haji tampak sibuk mengecek paspor yang akan dipergunakan calon jamaah haji.

Sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan
Umrah no : D/100/2015 tentang Pedoman Rekrutmen
Petugas Haji Indonesia
Tahun 2015 M. Peserta seleksi
yang lolos tahap pertama
untuk TPHI adalah 127 peserta, TPIHI 112 peserta dan
PPIH arab Saudi 34 peserta.
Kemudian dapat mengikuti
seleksi tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 April
2015 di Asrama Haji Transit
Semarang Jawa Tengah.
Untuk tes tahap ke dua akan
diambil Calon TPHI sebanyak
65 orang dan calon TPIHI 64
orang, dengan estimasi jumlah Kloter untuk Provinsi Jawa
Tengah sebanyak..........Kloter.
Sedangkan untuk calon Petugas
PPIH Arab Saudi mendapat
alokasi 11 formasi. Setelah
dinyatakan lulus calon petugas
TPHI dan TPIHI harus mengikuti pembekalan terintegrasi
dengan TKHI yang akan dilaksanakan kemudian.
Sedangkan pembekalan untuk
calon PPIH Arab Saudi akan
dilaksanakan oleh Direktorat
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Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah di Jakarta.
Disamping penyiapan calon
Petugas Haji, Kantor Wilayah
Kementerian Agama Kab. / Ko,
telah memproses Dokumen
(Paspor) Calon Jamaah Haji
ke Kantor Imigrasi setempat.
Sesuai Surat Edaran Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah nomor : Dt. VII.
II/2/Hj.00/1132/2015, tentang
Penyelesaian Paspor, Seragam
Batik dan Suvenir Calon
Jamaah Haji Tahun 1436 H. /
2015 M. Bahwa untuk pembuatan Paspor bagi Calon Jamaah
Haji membayar sndiri terlebih
dahulu, dan akan diganti setelah pelunasan BPIH Tahun
1436 H. / 2015 M.
Mudah mudahan ikhtiar
yang mulia dan niat yang
tulus dalam persiapan melayani Dluyufurrahman ini
menjadi sebuah kehormatan
bagi Kementerian Agama RI
pada umunya, dankhususnya
Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov. Jawa Tengah.
Amiiiinnnnnn.
Drs. H. Noor Badi, MM
Kepala Bidang PHU

Bidang URAIS
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama

Pahami dan Amalkan
Nilai-nilai Tasawuf
Kementerian Agama
merupakan kementerian
yang sangat strategis,
para pendirinya pun
para ulama’ dan pejuang
kemerdekaan yang telah
banyak berkorban demi
merebut kemerdekaan
Indonesia. Usianya
selisih 6 bulan dengan
usia kemerdekaan Negara
Republik Indonesia yang
tahun ini usianya 70
tahun. Tahun ini Kemenag
memasuki usia 70 tahun.

O

rang yang awam dalam agama
memandang Kementerian
Agama kementerian yang agamis, religius dan pegawainya orang
orang yang pandai di bidang agama,

Oleh :
Drs. HA. Saifulloh, M.Ag.

atau background pendidikan berciri
khas agama, misalnya berasal dari
madrasah atau pondok pesantren
atau perguruan tinggi agama, bahkan
memberikan sebutan berlebihan, calon
penghuni surga, Alhamdulillah.
Sebagai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Agama saat ini seharusnya merasa bangga dan mencintai

Kemenag, meskipun memikul beban
yang tidak ringan, menjaga citra yang
baik dan merealisasikan pembangunan di bidang agama agar tercapai masyarakat Indonesia yang taat
beragama, rukun, cerdas, mandiri,
sejahtera lahir dan batin
Akan tetapi untuk mencapai harapan
tersebut terasa semakin berat manakala,
SDM Kementerian Agama banyak yang
harus dibenahi. Disamping diperlukan berbagai disiplin ilmu, yang tak
kalah penting adalah memiliki mental
spiritual pada setiap individu ASN
Kementerian Agama.
Kewajiban kita sebagai ASN
Kementerian Agama salah satunya
menjunjung tinggi nilai nilai moral
yang berbasis agama sebagai pijakan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
yang harus dijaga terus menerus hingga
tidak terjadi erosi dan pergeseran
nilai, harus berusaha minimal untuk
diri sendiri menanamkan nilai dan
moral agama lebih spesifik nilai nilai

SEBAGAI ASN Kementerian Agama, selayaknya menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berbasis agama sebagai pijakan dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Edisi 4/Tahun I/ April 2015

15

Bidang URAIS

Upacara bendera menanamkan kedisiplinan di kalangan ASN/PNS.

tasawuf yang bercorak modern.
Menata Hati (manajemen qolbu)
Memanaj qolbu tidaklah mudah
membutuhkan dasar keimanan dan
ketaqwaan yang kuat serta memiliki
kemauan yang bulat untuk menjadi
seorang muslim yang taat kepada
Allah dan Rasul Nya. Rasulullah SAW
bersabda ;
“Sesungguhnya dalam tubuh terdapat
segumpal daging, apabila segumpal
daging itu baik (sehat), maka baik
(sehat)lah seluruh tubuh, dan bilamana segumpal daging itu jelek (sakit),
maka jelek (sakit) pulalah seluruh
tubuhnya, segumpal daging tersebut
adalah HATI”
Sebagai seorang muslim kita harus
menanamkan keyakinan kepada Allah
Swt, memiliki kepasrahan diri, sehingga memiliki sifat sabar, syukur,
ikhlas, qonaah, kasih sayang sesama,
amanah, shiddiq, Insya Allah ASN
Kementerian Agama berakhlakul karimah (ahlak yang mulia), berakhlakul
mahmudah (akhlak yang terpuji).
Meninggalkan akhlakul madzmumah
(akhlak yang tercela). Hasad, ujub,
takabur, (dendam, dengki, sombong).
Insya Allah hubungan secara vertikal (pada Allah) maupun horizontal
(sesama manusia) nampak indah bagaikan para penghuni syurga, penuh
kedamaian, saling membantu, saling
menolong, saling kasih dan sayang
dan saling memaafkan. Sebaliknya
tidak ada pertikaian antar pegawai,
saling mencurigai (su’udhon), saling
dendam, dengki, saling menyakiti,
saling fitnah, saling menjatuhkan.
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Hanya sekedar ingin memperoleh
jabatan atau pun rezki, bukankah
Allah yang menentukan hidup dan
matinya manusia (usia), Allah yang
menentukan rezki manusia, menentukan nasib seseorang.
Karena prilaku tercela (akhlak madzmumah) dapat merusak amal kebaikan
seseorang. Salah satu prilaku tercela
Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW
dapat merusak amal kebajikan.
Artinya ; Takutlah kalian terhadap
dengki/iri, sungguh rasa dengki itu
akan melenyapkan amal kebaikan
seperti halnya api membakar kayu yang
kering (kayu bakar), HR.Ahmad.
Demikian pula disampaikan dalam
khutbah terakhir Rasulullah di saat
haji wada’
“Janganlah kamu sakiti siapapun
sekiranya kamu tidak mau disakiti
oleh orang lain”
Allah Swt mengingatkan di dalam
QS. An-Nisa’
Artinya : Dan janganlah kamu mengharapkan apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebagian kamu lebih
banyakdari sebagaian yang lain; QS.
An-nisa’; 32
Hanya dengan keyakinan penuh
kepada Allah Swt hingga merasuk
ke lubuk hati paling dalam, yang
dapat memancarkan prilaku yang
terpuji (akhalkul mahmudah) baik
secara batiniyah maupun dhahiriyah
yang dapat menumbuhkan suasana
sejahtera lahir dan batin.
Dan jugafirman Allah Swtdalam QS.
Al-A’raf : 199
“Jadilah engkau pema’af dan suruhlah
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orang mengerjakan yang ma’ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang
yang bodoh.”
Tentunya kita semua tidak menghendaki
adanya fenomena yang kurang indah
seperti halnya; seorang pegawai merasa
iri/dengki pada pegawai yang lain, pegawai tidak senang pada pegawai yang
kariernya menanjak, pegawai dendam
pada pegawai yang belum tentu melakukan kesalahan pada dirinya, pegawai
ingin menghambat karier seseorang yang
memang pantas mendapatkan reward,
pegawai yang ingin mencelakai orang
lain denganmembuat fitnah ataupun
yang berbau fitnah, baik secarai ndividu
maupun secara berkelompok, atau pegawai yang suka mencari kekurangan
dan mencela orang lain.
Artinya : Hai orang-orang yang
berjiwa tenang, kembalilah kepada
Tuhanmu dengan hati yang ridho
dan diridhoi-Nya, maka masuklah ke
dalam golongan hamba-hamba-Ku,
dan masuklah ke dalam surga-Ku.
QS. Al-Fajr 27-28
Kita sadari bersama bahwa Untuk
membersihkan dan menyembuhkan
penyakit hati itu semua memerlukan
waktu yang lama, dan sangatlah sulit
menyembuhkan secara tuntas, karena
kebanyakan manusia itu lupa melihat
diri sendiri. Tetapi cenderung melihat
dan memikirkan kesalahan-kesalahan
orang lain.
Marilah kita berusaha membersihkan
hati untuk menghilangkan rasa dengki
dan penyakit hati lainnya untuk meraih
jiwa yang tenang. Dengan beberapa
langkah sebagai berikut :
1. Menumbuhkan rasa syukur atas
nikmat Allah yang diperoleh.
2. Menumbuhkan rasa ikhlas atas
segala keputusan Allah
3. Menumbuhkan rasa qonaah atas segala rezqi yang diberikan Allah
4. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah.
5. Dengan menumbuhkan hati yang
sabar, dikembangkan husnudhon
terhadap orang lain,
Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk serta
memberikan kemudahan segenap ASN
Kementerian Agama pada umumnya
dan khususnya di Jawa Tengah, amin
3x ya Rabbal Alamin.
Penulis adalah Kabid Urais dan Binsyar

Bidang PENAIS ZAWA
Wakaf uang dikenal sejak
masa Dinasti Ayyubiyah
di Mesir (sekitar tahun
1178 M / 572 H). Di era
ini, perkembangan wakaf
cukup menggembirakan,
tidak saja terbatas pada
benda tidak bergerak
seperti tanah dll, akan
tetapi juga pada benda
bergerak semacam wakaf
uang (al-nuqud).

D

alam rangka mensejahterakan para ulama dan para pejuang Islam khususnya yang
bergerak dalam kepentingan
misi madzhab Sunni, Shalahuddin Al
Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa
orang selain Islam yang datang kekota Iskandar untuk berdagang wajib
membayar bea cukai. Memang tidak
ada penjelasan pembayaran tersebut
dalam bentuk barang atau uang, akan
tetapi umumnya bea cukai dibayar
dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai tersebut kemudian
dikumpulkan dan diwakafkan kepada
para fuqoha dan para turunananya.
Inilah yang menjadi titik awal dasar
dan wakaf uang yang berkembang di
kalangan umat Islam.
Menurut literatur yang lain, praktek
wakaf uang telah ada sejak awal abad
kedua hijriyah. Pendapat ini menukil
penjelasan dari sebuah riwayat Imam
Bukhari yang menyatakan bahwa Az
Zuhri (w. 124 H) memberikan fatwanya
agar umat Islam dapat memberikan
wakaf berupa dinar dan dirham yang
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
dan kesejahteraan umum. Inilah awal
dari wakaf uang yang hingga sekarang jika
kita dapat selalum mensosialisikan wakaf
uang secara terus menerus kepada umat
Islam maka hasil yang terkumpul akan
dapat bermanfaat untuk kesejahteraan
umat sekaligus dapat meningkatkan
taraf hidup umat Islam.
Adapun yang melatarbelakangi praktek
wakaf uang menurut Prof MA.Mannan
bahwa wakaf uang sebagai instrument
keuangan, wakaf uang merupakan
produk baru dalam sejarah perbankan
Islam. Pemanfaatan wakaf uang dapat
dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan

Wakaf Uang

Oleh :
H. Ahyani, Msi
barang privat (private good) dan barangsosial (social good). Karena itu wakaf
uang membuka peluang yang unik dalam
rangka menciptakan investasi di bidang
keagamaan, pendidikan
endidikan danpelayanan
sosial. Tabungan
an dari umat Islam
yang berpenghasihasilan
tinggi dapat dimanfaatkan
melalui penu-karan sertifikat
sosial yang
dibutuhkan
umat.
Gerakan
wakaf uang di
Indonesia dilakukan oleh
h
Presiden RII
Susilo Bambangg
Yudhoyono pada
da tanggal 8
Januari 2010 di Istana
IstanaNegaraatasinisiatif
Negara atas inisiatif
Kementerian Agama dan Badan Wakaf
Indonesia, hal ini dimaksudkan agar
wakaf uang dapat berkembang dengan
baik dari aspek politik dan menjadi wacana perekonomian nasional. Dengan
adanya gerakan wakaf uang ini diharapkan
masyarakat dapat merespon gerakan
tersebut mengingat besarnya potensi
yang dimiliki, namun karena terhitung
masih baru, maka dibutuhkan sosialisasi secara massif dan lebih intensif
serta penyediaan perangkat sarana dan
prasarana yang memadai.
Di Jawa Tengah, Perwakilan Badan
Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah
telah memulai gerakan wakaf uang

ini bekerjasama dengan Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang (LKS-PWU). Keberadaan
Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang (LKS-PWU) merupakan
lembaga keuangan yang berperan
sebagai perantara penerima wakaf
uang dari wakif kepada nazhir sebelum uang tersebut diserahkan kepada
nazhir, dalam hal wakaf uang, nazhir
dipersyaratkan harus berbentuk Badan
Hukum tidak perorangan, hal ini dimaksudkan dalam rangka menjamin
keamanan harta benda wakaf dan kepercayaan wakif maupun masyarakat
terhadap manfaat wakaf uang.
Wakaf uang juga dapat berjangka waktu
jika jumlahnya lebih dari 10 juta rupiah,
bahkan jika jumlah uang yang diwakafkan lebih dari 1 miliar rupiah bukan
hanya dapat berjangka waktu, akan tetapi
wakif dapat menentukan mauqufalaihnya,adapun
jangka

waktu
terseters
ebut adalah
minimal
i i l 5 tahun,
t h jika
jik wakif
kif
berwakaf uang lebih dari 1 juta rupiah,
LKS-PWU akan memberikan sertifikat
wakaf uang kepada wakif, akan tetapi
jika wakif mewakafkan uang kurang
dari 1 juta, maka LKS-PWU akan
memberikan tanda terima sebagai
bukti setor wakaf uang. Inilah gambaran sekilas tentang wakaf uang kita
semua berharap agar gerakan ini mampu
menyadarkan masyarakat akan pentingnya gerakans osial yang bertujuan
memikirkan kepentingan keumatan,
keekonomian dan kesejahteraan umum.
Waallahua’lamubishshawab.
Penulis adalah Kabid Penais Zawa
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Bimas KRISTEN

Etos Kerja Pemimpin Kristen
Shalom.
Pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang bekerja.
Ia memiliki etos kerja
yang dapat memberikan
contoh langsung kepada
orang-orang yang
dipimpinnya. Secara
sederhana, etos kerja
adalah semua kebiasaan
baik yang berkaitan
dengan tanggung jawab,
ketekunan, semangat, dan
sebagainya. Pada edisi ini,
kita akan bersama-sama
belajar tentang “Etos Kerja
Pemimpin Kristen”.

B

agaimanakah etos kerja
pemimpin Kristen? Dan, mengapa seorang pemimpin bekerja
dengan sebaik-baiknya
“Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada
pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang
mati, ke mana engkau akan pergi.”
(Pengkhotbah 9:10)
KUTIPAN “Jangan berharap segala
sesuatunya menjadi lebih baik, berharaplah diri Anda menjadi lebih
baik.” (Jim Rohn) ARTIKEL : ETOS
KERJA KRISTEN (Bacaan : Efesus 4:28,
2 Tesalonika 3:1-15)
Alkitab menjelaskan secara jelas
bahwa manusia diciptakan dengan
jiwa yang bekerja. Manusia diberi akal
budi dan kemampuan, serta dipanggil
Tuhan menjadi pengelola sehingga
menyejahterakan semua bagian.
Manusia diberi kuasa untuk mengelola
dan bertanggung jawab kepada Sang
Pemberi otoritas. Dengan demikian,
ketika bekerja, manusia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan.
II Tesalonika 3, menjelaskan bahwa
kekristenan menjadi agama yang penuh
cinta kasih sehingga harus berbelas
kasihan, memberikan segala sesuatu,
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dan memperhatikan kemiskinan dengan luar biasa. Kekristenan memang
merupakan agama yang penuh cinta
kasih, tetapi itu tidak dapat dilakukan
begitu saja, karena kita harus mengerti
bagaimana memberi secara tepat.
Paulus mengingatkan bagaimana
kita harus berdaya guna (2 Tesalonika
3:11). Dalam buku yang berjudul “Di
Balik Kemiskinan dan Kemakmuran”
(Beyond Poverty and Affluence) yang
ditulis oleh Bob Goudzwaard dan
Harry De Lange, diterbitkan oleh
Kanisius, tahun 1998 membicarakan aspek kekayaan dan kemiskinan,
dan mengemukakan enam paradoks
permasalahan yang kita hadapi.
1. Paradoks Kelangkaan.
Kekayaan manusia seharusnya dapat
dipakai untuk mengelola kesejahteraan.
Akan tetapi, justru terjadi kelangkaan yang
disebabkan oleh tidak adanya kekuatan
mendayagunakan karena begitu banyak
produksi yang diperlakukan secara tidak
beres. Misalnya jeruk yang seharusnya
dapat menjadi vitamin, tanpa harus diolah
menjadi minuman yang mengandung
bahan kimia, tetapi itu semua dihancurkan demi harga produksi menjadi
tidak murah
2. Paradoks Kemiskinan.
Meski negara-negara adikuasa semakin kaya, Tetapi di negara miskin
persentase peningkatan kemiskinan
lebih besar daripada peningkatan
pendapatannya karena hanya sekelompok orang yang bertambah kaya. Jika tidak hati-hati, di Indonesia
akan tercipta generasi pengemis dan
orang-orang yang menciptakan citra
kemiskinan masa depan. Ini merupakan paradoks karena di satu pihak,
kita melihat dunia semakin sejahtera,
namun kenyataannya jumlah pengemis
semakin meningkat.
3. Paradoks Sensitivitas Kepedulian.
Di satu pihak, seharusnya kita semakin maju dan makmur, semakin
memikirkan kesejahteraan orang
lain. Akan tetapi, yang terjadi justru
sebaliknya, kita berpikir bagaimana
dapat menggunakannya untuk memanipulasi orang lain.
4. Paradoks Ketenagakerjaan.
Di satu pihak, banyak yang membutuh-
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kan tenaga kerja, tetapi di lain pihak
tidak ada tenaga kerja yang memadai
dan tidak ada kesempatan kerja, sehingga pengangguran semakin meningkat. Persoalannya adalah bagaimana
mendidik dan menuntut kualitas orang
bekerja. Masih banyak tenaga kerja
yang bekerja dalam kondisi nonmanusia, mereka sering kali, sengaja tidak
diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dengan tujuan supaya
dapat diatur dan dimanipulasi.
5. Paradoks Waktu.
Kemampuan teknologi mampu
mengefisienkan waktu, namun kita
bukan semakin kelebihan waktu justru semakin kekurangan waktu dan
kemampuan untuk menata waktu.
Alkitab menuntut keseimbangan bekerja secara tepat. Pertama, kekristenan
menuntut kita memberikan waktu
untuk melayani dan mencurahkan
pikiran bagi Tuhan (Efesus 4:1-16).
Kedua, Tuhan memanggil kita untuk
dikirim kembali ke dunia, bekerja,
menghasilkan buah, dan menjadi teladan. Ketiga, bagaimana kita menjadi
orang yang hidup sepadan di tengah
keluarga sehingga mampu melayani
Tuhan, bekerja serta memberikan kesaksian yang baik di tengah keluarga
(Efesus 5). Ini kembali pada pengertian
kita tentang apa itu bekerja, bagaimana
bekerja yang tepat dan diseimbangkan
dengan pelayanan, keluarga serta
semua aspek yang lain.
6. Paradoks Kesehatan.
Ketika negara makin maju, ternyata penyakit juga semakin banyak.
Kemajuan teknologi dan peradaban
tidak menjadikan manusia bertambah sehat.
Yang menyebabkan terjadinya ke
enam hal tersebut diatas Goudzwaard
dan De Lange meringkas menjadi 3
problem utama, yaitu: 1) Kemiskinan,
2) Ketenagakerjaan, 3) Lingkungan
(Environment). Tetapi Firman Tuhan
mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah
mengelola alam semesta demi kesejahteraan manusia.
R.Julius Bambang RS., S.Th, M.Pd.K
Penyelenggara Kristen Kankemenag Kota
Salatiga

Bimas KATOLIK

Pembinaan Para Pembina
Keluarga Bahagia Katolik
Keluarga Katolik dewasa
ini semakin ditantang
oleh perubahan
masyarakat yang sedang
berlangsung,termasuk
perubahan tata nilai
sebagai akibat globalisasi,
yang berdampak pada
sekularisme, hidonisme
dan konsumerisme.

P

endewasaan seksualitas, pemutlakan hak untuk mencari kepuasan
bagi dirinya sendiri, peremehan
nilai kesetiaan dan penggampangan
perceraian membuat cita-cita keluarga
sulit untuk dilaksanakan. Tantangan
lain ketidakmampuan orang tua untuk
mendampingi anak yang sudah terkontaminasi oleh arus globalisasi, dan
kekurangsiapan calon suami istri serta
pembinaan pasangan suami istri.
Berdasarkan kenyataan ini ,mendasari
Bimas Katolik Kanwil Kemenag Prov.
Jateng sebagai instansi Pemerintah yang
salah satu tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dan bimbingan kepada

PARA pembina keluarga bahagia sedang mengikuti kegiatan pembinaan

masyarakat Katolik bekerjasama dengan
Gereja Katolik, berupaya membantu
keluarga-keluarga Katolik yang harmonis. Salah satunya dengan mengadakan
pertemuan Pembinaan Para Pembina
Keluarga Bahagia Sejahtera.
Peran keluarga begitu sentral dalam menumbuhkan dan memajukan peradapan umat manusia. Maka
Pemahaman arti dan hakekat perkawinan sangat penting. Dengan peran ini,
dapat berpengaruh dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Oleh sebab
itu, Pemerintah, dalam hal ini Bimas
Katolik mempunyai tanggung jawab
membangun manusia seutuhnya.
Bimas Katolik dengan mitra kerjanya,
GerejaKatolik, bergandengan tangan
mewujudkan visi – Misi, dan terus
mengupayakan peningkatan kualitas iman masyarakat Katolik melalui
berbagai kegiatan “penyadaran” agar
masyarakat Katolik mampu menerapkan
nilai-nilai kehidupan kristiani.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah, membantu para Pembina pasutri
untuk memberikan pendidikan dan
pembinaan lewat keteladanan mereka
sehingga dapat meletakan dasar hidup
berkelurga dengan baik. Selain itu,
membina kehidupan berkeluarga untuk

mewujudkan nilai-nilai kristiani dan
berkembang dalam kesempurnaan.
Dari serangkaian materi pembekalan
tentang menuju keluarga yang bahagia,
peserta menyadari bahwa kebahagiaan
yang diberikan dan dianugerahkan oleh
Allah kepada setiap keluarga perlu dijaga
dan dipelihara secara terus menerus.
Juga materi yang menyangkut Genetika,
pengaruh media masa terhadap keluarga dan pembentukan karakter anak.
Para peserta pun mengamini bahwa
media masa membawa pengaruh yang
positif dan negative terhadap kehidupan keluarga.
Maka setelah mendalami dan merefleksikan seluruh materi baik lewat sharing,
diskusi kelompok, 40 peserta yang terdiri
20 Pasutri yang hadir merekomendasikan
beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti,
yakni, mengitensifkan kursus persiapan
perkawinan yang dilaksanakan gereja
setempat, meningkatkan pemahaman
spiritualitas perkawinan, pendampingan
keluarga balita, sosialisasi peran media
masa dalam keluarga, pembinaan dan
pendidikan iman terhadap remaja Katolik,
orang muda Katolik tentang seksualitas
atau kesehatan reproduksi dan bahaya
penyalahgunaan narkoba.
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Bimas Hindu

Meningkatkan Pelayanan
Kehidupan Beragama Hindu
Dalam usaha
meningkatkan
pelayanan kehidupan
beragama, Bimas Hindu
berusaha dengan
memberikan bantuan
rehab pembangunan
tempat ibadah.
Secara umum sebagai
lembaga perintah selalu
berusaha memberikan
kenyamanan pada umat
untuk melaksanakan
kegiatan keagamaan.
Tidak hanya membangun
tempat ibadah tetapi
memberikan pembinaan
pendalaman Agama
dan kepercayaan yang
dimiliki.

S

ebagai usaha dalam meningkatkan kehidupan beragama dan
meyakini agamanya, Lembaga
agama Hindu di Kota Semarang,
mengadakan kegiatan lomba untuk
menggali potensi umat tentang ajaran

PEMBIMAS Hindu Jawa Tengah saat menjadi Juri Dharmawacana.

agama. Acara ini dengan berbagai
kegiatan diantaranya adalah menbuat
sesaji “banten” upacara.
Sesaji “banten” adalah sarana utama
dalam persembahyangan Hindu
yang disebut dengan Yadnya. Yadnya
adalah korban suci manusia yang
diberikan kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Karena setiap persembahyangan
Hindu garis besarnya mengunakan
sarana upacara, untuk itu diadakan
lomba membuat sarana upacara.
Pelaksanaan kegiatan dengan ibu-

PESERTA Lomba sedang membuat Banten Persembahyangan.
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ibu di setiap tem’pek/kelompok di
wilayah Kota Semarang. Diantaranya
adalah tem’pek Semarang Selatan,
Semarang Timur, dan Semarang
Barat. Dan yang jadi pemenang
adalah tem’pek Semarang Barat.
Menurut ketua panitia, kegiatan ini
adalah mempupuk semangat umat
Hindu untuk menjalankan ajaran
agama. Selain acara lomba membuat
banten juga dilaksanakan lomba dan
kegiatan yang lain diantaranya adalah lomba Dharmawacana, lomba
Trisandya, lomba Gegitaan, dan
donor darah, pemberian bantuan
sosial pada masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan itu Pembimas
Hindu Kantor Wilayah Kementerian
Agama Jawa Tengah menjadi juri
pada Lomba Dharmawacana.
Bimas Hindu menyambut baik
kegiatan yang dilaksanakan oleh
lembaga Parisada Kota Semarang.
Sebagai lembaga pemerintah
kegiatan ini harus dikolola dan
dilaksankan berkesinambungan
untuk membangun umat Hindu
yang mandiri dan memperkuat
karakter keagamaan. (*)
I Dewa Made

Bimas Buddha

Pentingnya Verval NRG
Tanggal 22 April 2015 lalu
bertempat di aula Vihara
Buddhagaya Watu Gong
Semarang tepat pukul
10.00 WIB seluruh Guru
Pendidikan Agama Buddha
berkumpul bersama untuk
mendapatkan penjelasan
tentang Verifikasi dan
Validasi Nomor Regristasi
Guru. Pada kesempatan
tersebut telah hadir Kasi
Pendidikan Dasar dan
Menengah Ditjen Bimas
Buddha Kemenag RI Bapak
Jumari, S.Ag dengan Ibu
Anis.

P

ada kesempatan tersebut beliau
menyampaikan Pentingnya
Verval NRG ( Nomor Registrasi
Guru) yang diberikan oleh Dirjen
Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan bidang Pusat
Pengembangan Profesi Pendidik
(Pusbangprodik) BPSDMPK PMP
diberikan kepada guru yang telah
mengikuti program sertifikasi guru
dan memiliki Sertifikat Pendidik.
Sejak 2007 sampai sekarang.
Apabila guru pemilik Nomor
Registrasi Guru (NRG) tidak melakukan verifikasi dan validasi (VerVal)
NRG di PADAMU NEGERI sampai

JUMARI dan Ibu Anis saat menjelaskan materi verifikasi dan validasi regristrasi guru.

dengan tanggal 30 Juni 2015 maka
NRG-nya dinyatakan tidak valid atau
tidak sah. NRG tidak valid akan berdampak kepada keterlambatan pembayaran tunjangan profesi pendidik
(TPP).
Tujuan Verval NRG di layanan
PADAMU NEGERI adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang setiap
guru yang telah memiliki Sertifikat
Pendidik dan NRG yang diterbitkan
oleh Pusbangprodik BPSDMPK PMP
Kemdikbud sejak 2007 sampai 2014
agar lebih tertib, terjamin validitas
dan terpantau rekam jejak pemilik
NRG tersebut.
Bila guru tidak menemukan NRG
dimaksud atau tidak sesuai kepemilikannya pada arsip database NRG
Pusbangprodik, maka NRG tersebut

dinyatakan tidak valid atau tidak sah
meskipun mungkin NRG tersebut telah
digunakan sebagai dasar penerimaan
tunjangan profesi.
Untuk itu Guru Wajib melakukan
pengusulan Ulang NRG dengan ketentuan bahwa NRG yang tidak Valid tetap
diakui untuk pembayaran profesi Guru
Pendidikan Agama Buddha sampai
dengan munculnya NRG yang baru
yang dikeluarkan oleh Pusbangprodik
BPSDMPK PMP Kemdikbud, setelah
NRG baru muncul akan dikeluarkan
surat keterangan dari Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha Kementerian Agama RI yang
menyatakan bahwa NRG yang tidak
Valid dan NRG yang baru merupakan
orang yang sama.
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Khonghucu

Kehidupan Bernegara Menurut
Agama Khonghucu
Agama Khonghucu
mengajarkan bahwa
negara adalah kodrat bagi
manusia, artinya setiap
orang dilahirkan oleh
orang tuanya di suatu
tempat yang merupakan
wilayah dari suatu
negara, oleh karena itu
selayaknya dia menjadi
warga negara dari negara
tersebut. Manusia setelah
lahir ke dunia mendapat
perawatan dari orang
tuanya dan belajar
kebudayaan dai orang
tuanya.

D

ia belajar bahasa dari orang
tuanya, dan belajar bersopan
santun dari orang tuanya.
Orang tuanya mungkin berasal dari
negara lain maka dia mendapat warisan budaya dari negara lain, namun
dia akan belajar budaya setempat
bersama orang tuanya.
Agama Khonghucu mengajarkan
bahwa manusia lahir ke dunia ini
karena mengemban perintah Tuhan,
disebut Tian Ming ( 天 命 ).
Ajaran tersebut tertulis dalam kitab
Hikayat atau Shu Jing sebagai berikut:
Mengemban Firman Tuhan hati-hati
setiap waktu, dan terhadap setiap
masalah. Dalam bahasa aslinya: Chi
Tian Zhi Ming, Wei Shi Wei Ji ( 敕
天 之 命 ，惟 时 惟 幾 ).
Xun Zi (tokoh agama Khonghucu
abad III SM) menyatakan bahwa
manusia dilahirkan di suatu wilayah
negara karena Tuhan menugaskannya
membangun negara tersebut. Kita dilahirkan di Indonesia, itu artinya Tuhan
memerintah kita menjadi warganegara
Indonesia, dan kita wajib membangun
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UPACARA kenegaraan tahun baru Imlek selalu diperingati di negara Indonesia

negara Indonesia. Menurut Xun Zi,
negara adalah kodrat manusia, bukan
hasil perjanjian masyarakat seperti
ajaran John Locke. Manusia dilahirkan
di suatu negara atas kehendak Tuhan.
Artinya Tuhan memberi tugas kepada
setiap manusia di negara masing-masing. Orang terpaksa meninggalkan
negaranya sendiri karena tugas, atau
karena di negaranya sendiri tidak aman.
Dalam Kitab Lun Yu tertulis: Bantulah
pemerintahan yang baik dimana kamu berada. Itu artinya, umat agama
Khonghucu wajib mematuhi hukum
yang berlaku di negara tempat dia
berada. Menghormati pemimpin dan
mematuhi aturan adalah ciri seorang
Junzi, yaitu manusia berwatak baik
yang diharapkan oleh ajaran agama
Khonghucu. Lawannya adalah manusia
rendah budi, disebut Xiaoren.
Dalam Kitab Da Xue (Ajaran Besar),
dijelaskan tentang delapan program
pembinaan diri, program ke lima
membina diri, program ke enam membina rumah tangga, program ke tujuh
membina kehidupan bernegara, dan
program ke delapan menjaga perdamaian dunia. Xun Zi mengibaratkan
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negara itu seperti tubuh manusia,
mempunyai kepala, mempunyai tubuh, dan kaki tangan. Maksudnya,
setiap aktivitas bagian tubuh akibatnya diterima oleh bagian tubuh yang
lain. Kesakitan suatu bagian tubuh
juga dirasakan oleh seluruh tubuh.
Demikian juga bidang hukum, bidang
ekonomi, dan bidang keamanan negara
saling terkait. Ekonomi negara yang
kacau menyebabkan kekacauan di
bidang keamanan dan hukum.
Nabi Khongcu menggambarkan negara
seperti air laut dengan perahu di atasnya.
Rakyat ibarat air dan pemerintah ibarat
perahu. Apabila rakyat marah pemerintahnya terguling, seperti air laut yang
berubah menjadi ombak besar (Zhang
Jie, 1993). Dalam pandangan agama
Khonghucu sistem pemerintahan
yang baik adalah demokrasi. Istilah
demokrasi belum dipakai oleh Nabi
Khongcu atau Xun Zi, mereka menggunakan perumpamaan di atas untuk
melukiskan pemerintahan demokrasi,
pemerintahan yang harus mendapat
dukungan rakyat. Agama Khonghucu
mengartikan demokrasi sebagai kebebasan dan kemandirian rakyat untuk

Khonghucu
memberdayakan diri sendiri bagi kesejahteraan bersama. Dalam Kitab Li Ji
(IIA,1:2) tertulis:”Melayani pemimpin
harus berani menyanggah, dan tidak ada
yang disembunyikan ” Kalimat aslinya:
Shi Jun You Fan Er Wu Yin ( 事 君
有 犯 而 无 隐 ). Dalam bahasa
sekarang diartikan bahwa manajemen
pemerintahan harus transparan.
Menurut agama Khonghucu, perdamaian dan keadilan akan terwujud
apabila kehidupan rakyat sejahtera.
Kesejahteraan masyarakat itu akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat
mampu menghidupi dirinya sendiri,
dan memberikan sumbangsihnya yang
besar kepada masyarakat. Keadilan yang
dianut oleh ajaran agama Khonghucu
adalah keadilan kontributif. Artinya,
setiap orang harus memberikan sumbangannya dahulu kepada negara supaya
negara kaya dan makmur. Berbeda
dengan konsep keadilan distributif,
rakyat dianggap tidak berdaya maka
perlu mendapat bantuan dari negara.
Agar rakyat memberdayakan dirinya
sendiri perlu diberi pendidikan yang
sistematis dan efektif. Pendidikan seperti ini tidak lain adalah mengajarkan
rakyat untuk membina diri. Delapan
Program Pembinaan Diri atau Ba Tiao
Mu ( 八条目 ) adalah :
Tekun belajar memahami masalah
yang penting atau Ge Wu ( 格物
). Pendidikan bahasa, pengetahuan
umum, pendidikan agama, dan dasardasar pemeliharaan kesehatan perlu
diajarkan sejak kanak-kanak.
Memantabkan ilmu yang akan
dikembangkan, atau Zhi Zhi ( 知
致 ). Anak didik perlu mengetahui
bakatnya sendiri atas petunjuk dari
gurunya. Dia wajib menekuni ilmu
yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan tida menyiapkan
tenaga kerja yang murah.
Memantabkan semangat dan
cita-cita atau Cheng Yi ( 诚 意 ).
Anak yang telah menguasai ilmu yang
sesuai dengan minat dan bakatnya
perlu diajarkan untuk mengabdikan
ilmunya itu bagi masyarakat. Anak
perlu diajarkan cara bekerja yang
baik dan berprestasi. Bekerja tidak
hanya mencari uang, yang penting
hasil pekerjaannya itu bermutu tinggi
dan bermanfaat bagi umat manusia.

Ajaran ini dalam agama Khonghucu
disebut mencapai puncak kebaikan
atau Zhi Shan ( 至善 ).
Jujur dan bertanggung jawab,
hati lurus atau Zheng Xin ( 正
心). Orang yang telah mempunyai
pekrjaan dan posisi tertentu dalam
masyarakat wajib menjaga moralitasnya, menghormati norma, dan
mematuhi hukum. Hindari sifat serakah
dan sikap sombong. Nabi Khongcu
bersabda:” Orang kaya tidak sombong itu mudah, orang miskin tidak
mengeluh itu sulit” (Lun Yu).
Membina diri atau Xiu Shen (
修 身 ). Orang perlu menjaga
kesehatan jasmani, rohani, dan
sosial-ekonominya. Orang wajib
berusaha mendapatkan posisi terhormat dalam masyarakat sesuai dengan
bidang keahliannya. Saat masih muda
belajar dan bekerja, di hari tuanya
sudah mapan posisinya.
Mengatur keluarga atau Qi Jia ( 齐
家 ). Menurut agama Khonghucu, keluarga merupakan inti dari masyarakat.
Apabila semua keluarga hidup sejahtera dan kehidupan anggaotanya
teratur negara pasti kuat dan kaya. Di
dalam keluarganya anak mendapat
asuhan dan pembentukan kepribadian.
Oleh karena itu, pengaturan keluarga
termasuk dalam program pembinaan
diri. Ilmu Feng Shui sebenarnya terkait
dengan program pembinaan diri ini.
Apabila Feng Shui hanya dipahami
ilmu menata ruang saja tentu tidak
akan mengbah nasib.
Berpartisipasi dalam pembangunan negara atau Zhi Guo ( 治
国 ). Setiap orang wajib menjadi
warga-negara yang terhormat, artinya dia wajib membayar pajak yang
telah menjadi kewajibannya, dan
patuh kepada semua peraturan hukum
yang ada. Sikap ini sudah berarti ikut
mengatur negara
Aktif menjaga perdamaian dunia
atau Ping Tian Xia ( 平 天 下 ) .
Menjaga perdamaian dunia dimulai
dari menjaga kehormonisan dalam
pergaulan di lingkungan keluarga,
lingkungan tetangga, dan lingkungan
kerja. Semua permasalahan yang timbul
perlu segera diselesaikan agar tidak
menjadi permasalahan yang lebih besar.
Xun Zi mengajarkan: Kemenangan

yang sejati tercapai apabila musuhmu
berubah menjadi sahabatmu. Untuk
memperoleh
kemenangan seperti
ini perlu kesabaran dan rendah hati.
Namun, lebih baik kita mempunyai
banyak sahabat dari pada mempunyai
seorang musuh.
Pada zaman sekarang manusia dituntut memiliki kecerdasan religius,
kecerdasan finansial, kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional,
dan kecerdasan sosial. Sebagai umat
beragama Khonghucu wajib memahami ajaran agama Khonghucu yang
asli yang berdasar kitab Suci agama
Khonghucu, itu namanya memiliki
kecerdasan religius. Umat agama
Khonghucu wajib mencari nafkah
dan memberikehidupan yang layak
bagi keluarganya, mereka harus pandai
pandai mencari pekerjaan dan mengelola keuangan yang sudah mereka
peroleh, ini namanya kecerdasan
finansial.
Umat agama Khonghucu diwajibkan banyak belajar agar cerdas
dan berguna bagi masyarakat, ini
namanya kecerdasan intelektual,
Umat Khonghucu juga dapat mengendalikan emosinya, tidak tenggelam dalam kesedihan, atau terseret
dalam keserakahan duniawi, juga
tidak mudah marah-marah, ini
namanya kecerdasan emosional.
Umat agama Khonghucu juga perlu
mempunyai posisi yang terhormat
dalam masyarakat, misalnya dengan mempunyai pekerjaan yang
terhormat, tidak berbuat hal yang
melanggar hukum atau yang melanggar norma yang lain, ini disebut
kecerdasan sosial.
Agama Khonghucu tidak mengajarkan umatnya untuk menjauhi
dunia dan mengasingkan diri sebagai
orang suci, sebaliknya mengajarkan
umatnya untuk berbuat sesuatu yang
berguna dan melayani masyarakat.
Manusia dilahirkan ke dunia bukan
untuk mengasingkan diri dari dunia,
sebaliknya untuk membangun dunia
bagi kesejahteraan semua orang.
Rohaniwan agama Khonghucu tidak
disebut sebagai pendeta, melainkan
lebih berperan sebagai guru maka
sebutannya Xue Shi, arti hurufnya
Guru yang selalu belajar. (fera)
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Dinamika
Daerah

BERIKAN ARAHAN: Ketua Badko TPQ Provinsi jawa Tengah, H. Ateng Chozany Miftah ketika memberikan sambutan dalam pengukuhan
pengurus Badko TPQ Kabupaten Rembang periode 2014-2018, pada 11 maret lalu di rumah dinas wakil Bupati Rembang.

Negara dalam Kondisi
DARURAT NARKOBA
REMBANG Badan Koordinasi TPQ akan melakukan
akreditasi TPQ tahun depan. Hal tersebut dikemukakan
Ketua Badko TPQ Provinsi jawa Tengah, H. Ateng Chozany
Miftah dalam sambutannya usai mengukuhkan pengurus
Badko TPQ Kabupaten Rembang periode 2014-2018, baru
baru ini di Rumdin wakil Bupati Rembang.
Dikatakan, akreditasi tersebut bertujuan untuk mengukur
kemajuan dan memetakan TPQ sesuai dengan kondisi
yang ada. “Akreditasi ini akan dikelompokkan dengan
tingkatan (grade) tersendiri,” ungkapnya
Ditambahkan, salah satu poin dalam akreditasi lembaga
pendidikan non formal ini adalah kurikulum, kualitas
SDM, administrasi dan majanerial, serta sarana dan
prasarana. Tolok ukur perkembangan dan kemajuan
TPQ adalah kualitas, bukan kuantitas. Pesatnya jumlah
TPQ yang ada, harus diimbangi dengan kualitas.
“Namun yang lebih penting adalah kualitas ustadz/
ustadzah dalam membina santri-santrinya. Keikhlasan
dalam mendidik santri juga merupakan indikator kualitas
ibadah guru TPQ,” katanya
Diharapkan, pengurus Badko TPQ yang beru terpilih, agar
bertugas untuk mengembangkan TPQ dengan sungguh-
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sungguh, disertai dengan hati yang ikhlas. “Pengurus
badko TPQ merupakan amanat dari Alloh SWT. Amanat
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Bukan
hanya kepada masyarakat, namun kepada Allah SWT.
Jadi walaupun kami yang mengukuhkan kepengurusan
badko TPQ Kabupaten Rembang ini, namun sejatinya
yang mengukuhkan adalah Allah SWT,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz dalam
sambutannya meminta kepada pengurus untuk turut serta
mencegah perkembangan narkoba. Menurutnya, negara
Indonesia kini sudah dalam kondisi darurat narkoba.
Menurutnya, Badko TPQ di sini mempunyai peran
yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan
narkoba yang kini sudah mulai merambah di tingkat pelajar. Pencegahan dini sangatlah perlu, utamanya kepada
santri TPQ yang masih tergolong usia emas. “Penanaman
tentang bahaya narkoba harus dilakukan sedini mungkin
terhadap anak-anak. Kita dapat memberikan pengertian
kepada anak-anak, bahwa Al-qur’an mengharamkan
penggunaan narkoba, karena sangatlah berbahaya bagi
kesehatan dan masa depan kita,” ujarnya
Shofatus Shodiqoh

Dinamika
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BATANG

Sosialisasi Penerimaan
Paspor Calon Haji
KANTOR Kementerian Agama Kabupaten Batang belum
lama ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penerimaan paspor calon haji tahun 2015 bertempat di Aula
Koperda, yang dibuka Kepala Kankemenag.
Dalam sambutannya Kakankemenag Noor Rosyid
menyampaikan pokok-pokok UU.No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bahwa Pemerintah
berkewajiban melayani, membimbing dan memberi
perlindungan terhadap jamaah haji agar dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang
Effendi Saragih menjelaskan persyaratan seperti
paspor,KTP,KK,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan ijazah
harus dibawa pada saat sidik jari.Dia menambahkan
bagi yang pernah mempunyai paspor baik yang masih
berlaku maupun sudah tidak berlaku untuk segera melaporkan ke kantor.
Kepala Dispencapil Kadar Aryanto menyoroti tentang
kelengkapan data kependudukan, Dia mengatakan bagi
calon jamaah yang identitasnya baik KTP maupun KK
masih bermasalah untuk segera diurus di kantor, karena
hal itu penting karena menyangkut data diri.
Humas Batang

KEGIATAN sosialisasi penerimaan paspor calon haji tahun 2015 di
aula setempat

KEBUMEN

Aset Wakaf Supaya
Diberdayakan
WAKAF adalah bagian dari aset umat yang harus dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga bisa
meningkatkan dan mendapatkan kemanfaatan dalam
membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam
ajaran agama Islam juga mengajarkan bagaimana asetaset wakaf yang kita punya bisa diberdayakan pada halhal yang strategis.
Demikian dikatakan Kakankemenag Kabupaten Kebumen

SOSIALISASI Pembinaan Pemberdayaan dan pemanfaatan Wakaf
Produktif yang berlangsung di aula setempat.

Drs H Masmin Afif,MAg dihadapan 274 peserta Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf Produktif yang berlangsung di aula
Kantor setempat akhir bulan lalu
Menurut Kakankemenag, mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang lebih dari 1000 tanah wakaf di Kabupaten
Kebumen telah dikeluarkan sertifikat tanah wakafnya,
walaupun masih ada sebagian yang belum bersertifikat
namun tetap akan diusahakan supaya mempunyai sertifikat tanah wakaf sehingga aset-aset tanah wakaf bisa
diselamatkan.
Ditambahkan pula, Pemberdayaan dan Pemanfaatan
wakaf produktif sebenarnya sudah dilaksanakan pada
tahun-tahun sebelumnya, seperti pembiayaan kuliah
mahasiswa Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir adalah
menggunakan dana wakaf, maka wakaf yang diberikan
oleh kita akan aman dan semakin bermanfaat bagi umat
jika pengelolaannya bisa dilaksanakan secara produktif
dengan mengacu pada peraturan UU Nomor 41 tahun
2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006.
Dalam acara pe,binaan tersebut dihadirkkan pemateri
diantaranya Nofel, SE, ST, M.Si ( pengelola Hotel Syariah
Pekalongan ) menyampaikan materi Strategi Pemberdayaan
dan Pengembangan Wakaf Produktif, KH Nur Shodiq (
Ketua MUI Kab. Kebumen ) menyampaikan materi Wakaf
Produktif dalam perspektif hukum Islam
ppid kbm

PURWOREJO

Persiapan Paspor Calhaj
Sudah 95 Persen
MEMASUKI bulan April, persiapan paspor 414 calon
jamaah haji Kabupaten Purworejo tahun 1436 H/ 2015
M sudah 95% rampung. Penulisan PERDIM: 11 atau
formulir permohonan pembuatan Paspor sudah dilakukan. Kelengkapannya seperti surat rekomendasi Kepala
Kantor Kemenag Kab. Purworejo, fotocopy KTP, fotocopy
KK dan dokumen pendukung baik itu akta nikah/akta
kelahiran/ijazah sudah tertata rapi di stopmap masingmasing. Selanjutnya tinggal menyusun berkas-berkas
tersebut sesuai urutan daftar usulan calhaj yang akan
Edisi 4/Tahun I/ April 2015

25

Dinamika
Daerah
membuat Paspor untuk selanjutnya dikirim ke Kantor
Imigrasi Klas II Wonosobo.
Menurut Kasi PHU Kankemenag Purworejo dalam menyiapkan kelengkapan pembuatan paspor calhaj. Adanya
perbedaan nama calhaj dan ayah kandung calhaj di KK
dengan dokumen pendukung hampir dipastikan ada setiap
tahun pemberangkatan. Selain itu, kekurangan dokumen
pendukung yang dimiliki jamaah juga menjadi kendala.
Jika dua tahun sebelumnya Surat Kenal Lahir atau Surat
Keterangan dari Kepala Kankemenag Purworejo dapat
menjadi solusi, kini tidak lagi. Kini, calhaj yang tidak
mempunyai akta kelahiran ataupun kehilangan akta
nikah, harus membuat surat keterangan yang ditandatangani KUA dan Camat wilayah setempat.
Berkas permohonan pembuatan paspor tersebut kemudian akan dikirImk e Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo
untuk kemudian di-verifikasi dan di-entry datanya.
Selanjutnya 414 calhaj Purworejo tahun 1436 H/ 2015 M
akan melakukan foto dan wawancara di Kantor Imigrasi
Klas II Wonosobo pada tanggal 14 dan 15 April 2015 sesuai jadwal yang telah diterbitkan Kepala Kantor Imigrasi
Klas II Wonosobo. Dari 414 calhaj yang siap berangkat
tahun 1436 H/ 2015 M, terdapat 26 calhaj yang telah
mempunyai paspor dan masih berlaku,
Pembuatan Paspor Calhaj tahun ini sedikit berbeda
dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, calhaj membayar
biaya Paspor sebesar Rp 360.000,- terlebih dahulu di BNI
untuk kemudian akan diganti setelah masa pelunasan.
Penggantian tersebut dilakukan dengan menukarkan
resi/kuitansi pembayaran biaya pembuatan Paspor ke
Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat sembari
membawa bukti pelunasan BPIH.
Azizah

tombak Kementerian Agama yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat, diharapkan agar pelayanan di KUA
semaksimal mungkin dan lebih profesional.
Demikian dikatakan Kakankemenag Kabupaten Pemalang,
Drs. H. Taufik Rahman, SH, MHum saat memberikan materi
dalam acara Pembinaan Mental Agama bagi Kepala KUA,
Penghulu, dan Pegawai KUA se-Kabupaten Pemalang yang
diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
di Aula Kankemenag Kabupaten Pemalang (18/3).
Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, Taufik
berharap kepada Kepala KUA agar membuat Prosedur
Operasi Standar (SOP) dalam melaksanakan pelayanan
di KUA. Taufik berharap agar pegawai KUA memperhatikan dan mengetahui kegiatan keagamaan seluruh umat
beragama yang ada di wilayahnya. “Data keagamaan yang
ada di KUA jangan hanya untuk statistik saja, tapi harus
dimaknai. Kepala KUA juga harus tahu kegiatan-kegiatan
seluruh agama yang ada di wilayahnya”, ujarnya.
Diharapkan, kepada para pegawai KUA agar kaidah-kaidah
agama, sifat-sifat agama harus dijiwai, dimengerti, dan
juga diamalkan. Hal ini sesuai dengan tiga kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang pegawai yaitu al ‘ilm,
pegawai KUA harus mempunyai ilmu yang dijadikan
sebagai pedoman dalam mengamalkan (al ‘aml) pekerjaan sehari-hari, dan seorang pegawai KUA juga harus
ber-akhlakul karimah.
Pada kesempatan lain, dalam rangka menangkal paham
ISIS masuk ke Pemalang, Taufik mengajak kepada hadirin sholat Jum’at dan pentasarufan zakat UPZ di Masjid
An Nur desa Muncang Kecamatan Bodeh (20/3) untuk
waspada dan menjaga keluarganya dari paham yang tidak
benar. “Mari kita jaga Pemalang agar aman, tenteram,
dan sejahtera. Keamanan bukan hanya tanggung jawab
TNI dan Polri, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita
bersama. Mari kita bina keluarga kita agar tetap iman,
tetap Islam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita”,
ujar Taufik mengakhiri sambutannya.
Fajar

CILACAP

Kakankemenag Wisuda
49 Santri Lapas
KAKANKEMENAG Pemalang saat menyampaikan materi pentasarufan zakat UPZ di masjid setempat.

PEMALANG

Data Keagamaan Jangan
untuk Statistik
PELAYANAN yang kita lakukan adalah wujud bakti
kita kepada masyarakat. Meskipun status kita sebagai
pegawai pusat, namun yang kita layani adalah masyarakat
Kabupaten Pemalang. Dan untuk KUA, sebagai ujung
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DENGAN mempelajari ilmu agama secara mendalam,
manusia akan bisa merubah mentalnya menjadi lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) Kelas II b, Syarif Hidayat, saat memberikan sambutan pada acara wisuda santri pondok pesantren Daarut
Taubah wa Tarbiyah, Rabu (8/4) di Aula Lapas.
Pondok pesantren yang didirikan atas kerja sama dengan Kementerian Agama dua tahun lalu, menerjunkan
delapan orang penyuluh agama Islam sebagai tenaga
pendidiknya. Adapun pembelajaran yang dilaksanakan
adalah ilmu Fiqh, Tauhid, baca tulis Al Qur’an atau Tajwid,
Aqidah Akhlaq. Sedangkan untuk evaluasi diadakan tiap
semester dan setelah dua semester, para santri diwajibkan
mengikuti ujian akhir.

Dinamika
Daerah
PATI

Bentuk Kreativitas Lewat Porseni

KAKANKEMENAG Cilacap saat mewisuda Santri Lapas di aula
setempat.

KELOMPOK Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri
(KKMTs) Wilayah Gembong Pati menggelar Pekan
Olahraga dan Seni (Porseni) pelajar setingkat MTs
pada akhir Maret lalu. Kegiatan diikuti 530 peserta
didik dan dibuka Kakankemenag Kabupaten Pati Drs
H Achmad Mundakir,MSI, bertempat di lapangan
olahraga Joyo Kusumo.
Cabang olahraga yang dipertandingkan adalah bulu
tangkis, tennis meja, lari 100 meter, 400 meter. Adapun
cabang seni meliputi pidato bahasa Arab, pidato
Bahasa Inggris, MTQ, kaligrafi, cabang sains meliputi mata pelajaran matematika, IPA Fisika, Biologi,
semua cabang dilombakan untuk kategori putra dan
putri, serta diikuti kurang lebih 530 pelajar berasal
dari Kecamatan Pati Kota, Margorejo, Tlogowungu,
Trangkil, Wedarijaksa.
Dalam sambutannya, Kakankemenag H. Ahmad
Mundakir, M.SI mengatakan, Porseni merupakan
kegiatan yang sangat positif sebagai sarana pembinaan generasi muda, generasi penerus bangsa yang
diharapkan memiliki kemampuan fisik yang kuat
melalui kegiatan olahraga.
“Dengan dilakasanakannnya lomba Porseni ini
merupakan bentuk kreatifitas dalam memasyarakatkan olahraga melalui lembaga pendidikan madrasah.
Oleh karena itu, kami berharap bahwa lomba ini tidak
semata – mata untuk memperoleh juara tapi untuk
melihat sejauh mana prestasi siswa-siswi dan bakat
dari masing-masing madrasah,” katanya.

Wisuda angkatan dua kali ini diikuti sebanyak 28
santri kelas dasar dan 25 santri kelas lanjutan/pendalaman yang telah mengikuti ujian akhir kelulusan dari
jumlah 53 santri, sebanyak 49 santri dinyatakan lulus
sedangkan empat santri tidak berhasil menyelesaikan
belajar karena tidak memenuhi persyaratan.
Menurut Syarif Hidayat, pihaknya akan berusaha
meningkatkan peran serta pemerintah pusat hingga
daerah dalam memberikan pendidikan bagi para warga
binaan, disamping menggalang perhatian dan partisipasi seluruh unsur lapisan masyarakat sebagai penerima warga binaan usai menyelesaikan pendidikan
keagamaan dan masa hukumannya untuk kembali
menyatu dengan masyarakat.
Hidup bersama Al-Qur’an
Sementara itu Kakankemenag Kabupaten Cilacap
Mughni Labib dalam sambutannya mengatakan umat
Islam harus hidup bersama Al Qur’an, untuk itu dibuAthi’ Masyruroh
tuhkan pemahaman Islam yang rahmatan lil ‘alamin
sebagai pokok dalam mempelajari Islam yang
mengedepankan keseimbangan, toleransi
HASIL PORSENI TINGKAT KKMTs NEGERI GEMBONG PATI
dan dinamis dalam segala bidang kehidupan,
PEROLEHAN MEDALI
ASAL MADRASAH
sehingga akan menghasilkan insan kamil NO
EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL
sebagai dambaan setiap umat manusia.
1
MTs Al Ma’arif Gembong
5
1
3
9
4
1
3
8
Hal yang sama dikatakan Kakanwil 2 MTs Negeri Gembong
Silahul Ulum Asempapan Trangkil
3
5
1
9
Kemenkumham Jateng yang diwakili Kabid 34 MTs
MTs Islam Pati
2
1
1
4
Keamanan, Supratikno dalam sambutannya 5 MTs Naba’ul Ulum Wonorejo Tlogowungu
2
1
3
2
2
menandaskan kembali, hidup manusia akan 6 MTs Asy’ariyah Tajungsari Tlogowungu
Roudlotul Ulum Guyangan Trangkil
1
2
3
bisa berjalan dengan baik hanya bila manusia 78 MTs
MTs Ihyaul Ulum Wedarijaksa
1
1
1
3
bersama Al Qur’an. “Hanya al Qur’anlah sum- 9 MTs Tarbiyatul Islamiyah Klakahkasihan Gembong
1
1
1
3
1
1
2
ber dari segala sumber ilmu dan peraturan 10 MTs Wahid Hasyim Pati
11 MTs Mathaliul Huda Klakahkasihan Gembong
1
1
yang mampu membawa manusia selamat 12 MTs Terpadu Muwahidun Gembong
3
4
7
2
2
dunia hingga akhirat,” tegasnya. Karenanya, 13 MTs PIM Mujahidin Gembong
2
2
dibutuhkan pemahaman yang tepat untuk 14 MTs Misbahul Ulum Pasucen Trangkil
15 MTs Miftahul Ulum Cabak Tlogowungu
1
1
2
kemudian bisa mengaplikasikannya secara 16 MTs Khoiriyatul Ulum Trangkil
1
1
2
1
1
sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari- 17 MTs Thoriqotul Ulum Wedarijaksa
MTs Tarbiyatus Syibyan Ketanggan Gembong
1
1
hari. Melalui cara tersebut Supratikno ber- 18
19 MTs Mathali’ul Huda Pasucen Trangkil
1
1
keyakinan bahwa, kehidupan masyarakat 20 MTs Bustanul Ulum Wedarijaksa
1
1
1
1
ma dani bukanlah sekadar impian, tetapi 21 MTs Al Kholifah Pati
22 MTs Nurul Hikmah Banyuurip Margorejo
1
1
merupakan kenyataan.
23 MTs Shirotul Ulum Kertomulyo Trangkil
1
1
Budiono

JUMLAH

23

23

23
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Artikel

Jihad ya
JIHAD,,
JIHAD
tapi
RUKUN
Terutusnya Muhammad
Rasulullah SAW di antaranya
adalah membawa misi
menyempurnakan moral manusia
yang menyangkut harmonisasi
hubungan dengan Sang Kholiq,
alam raya dan interaksi sosial. Di
samping itu, Rasulullah adalah
utusan yang mempunyai karakter
menebarkan kasih sayang untuk
segenap alam sebagaimana dalam
kalam Allah SWT:
“Wamaa arsalnaka illa rahmatan
lil’alamiin”.

Oleh Ali Fakhrudin

B

ahkan dalam diri
Rasulullah tidak pernah
meneteskan setitik darah
kepada manusia apalagi
membunuhnya. Namun pada
kenyataannya mengapa Rasulullah
dan para sahabatnya mengumandangkan jihad fi sabilillah yaitu
mengibarkan bendara dan menabuh genderang berperang?
Bukankah perang itu sebuah kesadisan dan sangat tidak berakhlaq
bahkan tidak manusiawi.
Sepintas seolah-olah misi
Rasulullah antagonis dengan
pertanyaan yang ada ini, tetapi
jika melihat kronologis ini, maka
perang yang dilakukan Rasulullah
dan para sahabatnya adalah
sebuah kewajaran bahkan sebuah
keniscayaan demi mendapatkan

28

arus
freedom (kebebasan) yang harus
dipunyai setiap individu, lagi pula
perang mereka hanyalah sebuah
tindakan reaktif dan responsif
yang bisa diterima akal sehat, sebab Rasulullah dan para sahabat
terkungkung dalam problema
yang sangat beresiko, defensi f
(bertahan) dalam situasi tertindas,
teraniaya atau berperang dengan
kosekwensi banyak korban.
Realitas sejarah waktu di zaman
Rasulullah sistem komunikasi
sosial antar suku, ras dan sosial
memang masih belum terbangun
dengan baik, namun dengan segala
usaha Rasulullah dengan menggunakan berbagai pendekatan
pada akhirnya dalam menyebarkan misi kedamaian mencapai
titik ke-emasan sampai berlanjut
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pada kejayaan peradaban dalam
masyarakat Arab waktu itu. Dan
sebab mendasar pergolakan antar
kafir dan quraisy misalnya adalah
pengaruh dari ada beberapa sebab
yang menjadikan pertentangan
misalnya; agama, ideologi, sosial
dan lainnya.
Mengapa tidak rukun
Apabila dilihat dalam konteks KeIndonesia-an sekarang menggunakan konsep kerukunan dalam nilai
toleransi antar umat suku-suku di
zaman Rasulullah memang masih
belum berjalan baik. Ini ditunjukkan oleh komunitas kuffar dan
quraisy sangat melanggar HAM
(Hak Asasi Manusia), dalam menghadapi Rasulullah bahkan cara
pencitraan waktu itu Rasulullah
diperangi olehnya. Maka dalam

Artikel
kondisi tersebut, apabila diteliti
kondisi Rasulullah menghadapi
beberapa kondisi yang sangat
memprihatinkan, antara lain; pertama, kafir-quraisy menantang
faham ideologi Rasulullah (almu’aridloh), padahal kita ketahui
bahwa kebebasan beragama adalah setiap orang, namun kesempurnaan pemahaman yang dilakukan
oleh masyarakat arabpun belum
bisa memaknai bahwa agama itu
nilai yang mendamaikan. Padahal
Rasulullah akhirnya, secara nilainilai memberikan kebebasan bagi
pemeluk untuk memeluk agama
yang mereka pilih. Sikap melawan
inilah seharusnya mampu dihilangkan dalam konteks ke Indonesiaan, supaya masyarakat mampu
memperoleh pemahaman yang
jernih dalam memaknai dalam hal
jihad.
Kedua, menjadi umat beragama
yang baik hendaknya jangan
mempresur, menganiaya dan
menyiksa (al-idza’), akan tetapi
apa sejarah bagi umat Rasulullah
waktu itu sangat teraniaya dan
mendapat penyiksaaan yang amat
pedih. Tetapi Rasulullah menghadapinya sangat bijak dan santun
dalam melaksanakan dakwah
sosial dan justru menghapus ekstrim. Inilah yang harus dipakai
sebagai pengalaman proses pemahaman, bahwa manusia hendaknya mampu menahan dirinya
agar citra kerukunan dan tolerasni
dalam masyarakat tetap terjaga.
Ketiga, Jangan mempunyai ide untuk membunuh(al
qotlu),fenomena ini terjadi pada
diri Rasulullah karena beliau sebagai tokoh sentral. Bahkan orangorang kafir ingin membunuhnya,
tetapi dengan kapasitas sebagai
utusan dan Nabi mampu menanggulangi dengan cara damai, harmonis dihadapan kafiriin. Maka
manfaatnya di dalamnya adalah
hendaknya konsep perkembangan
pemikiran umat sekarang, harus
mampu mencegah perilaku radikal
dan subversif dalam melakukan perjuangan agama di dalam
masyarakat. Sebab Indonesia sudah menjadi NKRI yang final.

JIHAD jangan dimaknai
dengan senjata dan
memusnahkan semua
fasilitas dan sesama
manusia, tetapi
jihad harus mampu
menghilangkan derita
dan sengsara orang
lain. Sudah sejajar
dengan mujahid fi
sabilillah, maka jihad
di Indonesia yang
relevan pada masa kini
adalah jihad sosial yang
berupa menghilangkan
derita kemiskinan,
sakit, kebodohan dan
ketidakadilan.
Keempat, kejadian Rasulullah
waktu itu juga dideportasi (al
ikhroj) artinya, Rasulullah akan
dikeluarkan dari tempat tinggalnya.Inipun dapat sebagai pelajaran
bagi masyarakat, supaya dalam
mencapai cita-cita nasionalisme
tetap terbangun oleh keanekaragaman dalam masyarakat yang majemuk diatas konsep saling menghargai suku, ras, dan agama.
Posisi itu walaupun dialami
Rasulullah sebagai figur yang
tertekan, tetapi suasana pribadi
dalam memimpin, memfasilitasi
dan melakukan pendekatan kepada umat sangat diwarnai dengan
penuh nilai toleransi. Betul dalam
ayat-ayat al –Qur’an memberikan
ijin untuk berjihad bagi orang
yang terdlolimi, namun jihad
itu sebagai tindakan reaktif dan
responsif tetapi jangan sampai
melakukan kekerasan.
Jihad Masa Kini
Masih perlukah jihad di Indonesia,
sebab para pemeluk agama diberi
kebebasan menjalankan ibadah
menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dan agama

apapun bisa beribadah sebebasbebasnya tanpa ada presur, intimidasi dan ancaman nyawa, bahkan
bisa menyiarkan ajarannya kapan
dan dimana saja. Berarti konteks
jihad ke Indonesiaan hendaknya
para fuqoha memberikan makna
bahwa kalimatullahi hiya al ‘ulya
artinya nilai kebenaran, kedamaian,
kesejahteraan, keadilan yang terkandung dalam wahyu Allah terus
berkibar dan tetap eksis kapan dan
di mana saja, tetapi warna gerakannya berbeda.
Akan tetapi, fenomena sekarang
jihad agak bergeser dari nilai dan
konsep yang terdapat dalam ajaran
Rasulullah, misalnya hadist diriwayatkan Imam al Bukhori artinya;
“Orang yang membiayai kehidupan
para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad
fiisabiilillaah.
”Tetapi konteks sekarang yang
terjadi mengapa jihad harus melalui radikalisme yang kemudian
membunuh. Jika ada pertanyaan,
apakah itu mujahid atau justru
makna lain jihad. Inilah bangunan kerukunan umat beragama
tidak hanya melalui pemahaman
teks-teks dasar agama, tetapi justru mampu memformulasikan
nilainya sesuai dengan bingkai ke
Indonesiaan yang majemuk berdasarkan nilai-nilai pancasila dan
UUD 1945.
Kemudian jihad jangan dimaknai
dengan senjata dan memusnahkan semua fasilitas dan sesama
manusia tetapi jihad justru
mampu menghilangkan derita
dan sengsara orang lain, sudah
sejajar dengan mujahid fi sabilillah, maka jihad di Indonesia yang
relevan pada masa kini adalah
jihad sosial yang berupa menghilangkan derita kemiskinan, sakit,
kebodohan, ketidakadilan, dan
lain-lain. Maka sangat santun lagi,
bagi masyarakat hendaknya bisa
berbuat jihad yang indah dengan
melalui bekerja adalah sebuah
dedikasi, berjihad dengan masingmasing karir dan profesi, dan
niscaya akan mendapatkan berkah
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amiin. (*)
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Pengaruh Motivasi dan Disiplin
Kerja terhadap Kinerja Pegawai
Pendirian organisasi
diawali adanya beberapa
tujuan tertentu yang
harus dilakukan dengan
persetujuan bersama
diantara anggota
organisasi.

U

ntuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki.
Sumber daya seperti tanah, modal
dan keahlian belum menjamin tercapainya tujuan organisasi apabila
sumber daya manusia (SDM) tidak
dioptimalkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Sumber Daya
Manusia (SDM) merupakan salah
satu sorotan dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan salah
satu bentuk organisasi, menyangkut kesiapan, jumlah sumber daya
manusia (SDM), pendidikan, dan
profesionalisme.
Peningkatan kinerja pegawai menjadi
penting mengingat perubahan arah
kebijakan pemerintah, sebagaimana
dikehendaki oleh semangat reformasi
untuk lebih luas memberi ruang gerak
dan peran serta yang lebih besar bagi
masyarakat dalam kegiatan pemerintah
dan pembangunan, dimana pemerintah
beserta aparaturnya lebih berperan
sebagai fasilitator. Perubahan arah
kebijakan tersebut membawa implikasi
terhadap kemampuan profesionalisme
pegawai dalam menjawab tantangan
era globalisasi dalam menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara
lain di dunia.
Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar
atau kriteria yang ditetapkan oleh
organisasi. Pengertian kinerja atau
prestasi kerja diberi batasan oleh Maier
sebagai kesuksesan seseorang di dalam
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Oleh :
Athi’ Masyruroh
melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih
tegas lagi Lawler and Poter menyatakan,
bahwa kinerja adalah “successful role
achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya
(As’ad, 2003). Dari batasan tersebut
As’ad menyimpulkan, bahwa kinerja
adalah hasil yang dicapai seseorang
menurut ukuran yang berlaku untuk
pekerjaan yang bersangkutan.
Berdasarkan pemikiran tersebut,
maka peningkatan kinerja aparatur
merupakan hal yang mendesak untuk melaksanakan demi tercapainya
pemerintahan yang lebih baik dalam
menjalankan tugas negara dan melayani kepentingan masyarakat.
Setiap kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang yang menggambarkan kinerjanya didorong oleh suatu
kekuasaan dalam diri, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi.
Menurut Luthans (2006) motivasi
adalah proses sebagai langkah awal
seseorang melakukan tindakan akibat
kekurangan secara fisik dan psikis
atau dengan kata lain adalah suatu
dorongan yang ditunjukkan untuk
memenuhi tujuan tertentu.
Selain motivasi, faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah
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disiplin kerja, bahwa motivasi dan
disiplin kerja mempunyai pengaruh
terhadap peningkatan kinerja pegawai.
Oleh karena itu kedua hal tersebut
perlu diperhatikan oleh pimpinan
organisasi dalam rangka peningkatan
kinerja bagi para setiap pegawai.
Kedisiplinan merupakan kesadaran
dan kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan organisasi dan
norma sosial yang berlaku (Hasibuan,
2003). Selain itu, berbagai aturan yang
ditetapkan oleh suatu lembaga memiliki
peran yang sangat penting dalam menciptakan kedisiplinan agar para pegawai
dapat mematuhi dan melaksanakan
peraturan yang berlaku. Peraturan itu
biasanya diikuti sanksi yang diberikan
bila terjadi pelanggaran.
Sanksi tersebut bisa berupa teguran
baik lisan maupun tertulis, skorsing,
penurunan pangkat bahkan sampai
pemecatan kerja tergantung dari besarnya pelanggaran yang dilakukan
oleh pegawai yang bersangkutan.
Hal tersebut dimaksudkan agar para
pegawai bekerja dengan disiplin dan
bertanggungjawab atas pekerjaannya.
Ukuran yang dipakai dalam menilai
apakah pegawai tersebut disiplin atau
tidak, dapat terlihat dari ketepatan
waktu dalam bekerja, etika berpakaian, serta penggunaan sarana kantor
secara efektif dan efisien.
Melalui disiplin yang tinggi kinerja pegawai pada dasarnya dapat
ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu
penegasan disiplin kerja kepada setiap pegawai demi tercapainya tujuan
organisasi.
Motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai,
karena motivasi merupakan faktor
dominan yang mempengaruhi kinerja
pegawai. Hubungan antara motivasi
dan kinerja berbanding lurus, artinya
bahwa semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja, maka kinerja
yang dihasilkannya juga tinggi.
Penulis adalah ASN Kankemenag Kab. Pati

Artikel

Menulis itu Gampang
“Mohon maaf pak, saya
tak punya bakat menulis,”
demikian keluh seorang
sahabat ketika diminta
untuk menyusun artikel
yang akan dipublikasikan
di media internal. Padahal
salah satu hal yang
menurut penulis mudah
untuk dilakukan adalah
menulis, maka ketika salah
seorang sahabat penulis
menyampaikan hal seperti
itu, penulis sama sekali
tidak bisa mempercayainya.

A

rgumentasinya cukup jelas.
Seseorang yang kerap facebook, chatting, BBM-an,
atau bahkan menulis surat
cinta sebenarnya memiliki kemampuan menulis, hanya saja kurang
terasah dan terlatih hingga belum
dapat melahirkan sebuah karya tulis.
Yang terpenting adalah memunculkan keberanian untuk menulis, baru
kemudian pendalaman teknik dan
teori menulis agar tulisan semakin
lebih baik dan berkualitas.
Terkait kemampuan menulis, akan
cukup menarik menyimak perjalanan
JK Rowling, penulis novel best seller
Harry Potter. Jangan ditanya berapa
eksemplar novel-novelnya yang telah
dibeli. Jangan ditanya pula berapa
miliar royalti yang telah diterimanya.
Yang harus ditanya adalah bagaimana
dia menulis novel tersebut, benarkah
dia tidak sibuk ? Benarkah fasilitasnya
lengkap ? Benarkah dia sudah pintar
menulis sejak lahirnya ?.
Sekelumit kisah tentang perempuan
penulis itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia adalah wanita miskin.
Untuk menulis, dia tidak punya banyak
modal. Dia tidak punya laptop yang

bisa dijinjingnya ke mana-mana, dia
juga tidak punya asisten yang siap
menulis semua ide-idenya. Tulisantulisannya justru banyak dihasilkan
dan dituangkan di kertas bekas/tisue.
Saat menulis pun dia kerap hanya
ditemani oleh secangkir kopi, karena hanya itulah yang mampu dibelinya waktu itu. Masalah transportasi
? Jangan dibayangkan keadaannya
seperti sekarang, waktu itu wanita luar
biasa itu hanyalah salah satu pengguna transportasi umum, sama seperti
kebanyakan orang. Namun semua
keterbatasan itu tidak menghalanginya
dan bahkan membuktikan bahwa JK
Rowling bisa menulis.
Apakah menjadi penulis harus memiliki bakat ? Berbakat memang perlu,
tetapi tidak mutlak. Sebab menulis
itu bisa dipelajari baik melalui buku
panduan, belajar sendiri, dan yang
paling mudah adalah dengan banyak
membaca sebagai bagian awal dari
proses belajar menulis.
Tulisan ini akan mencoba untuk
meyakinkan semuanya bahwa merangkai dan menyulam huruf demi huruf
dengan memijit tuts komputer untuk
membuat suatu karya tulisan, akan
sama memuaskan dan menariknya
jika kita ingin membandingkannya
dengan aktivitas/hobi yang lain.
Langkah-langkah penulisan
Secara umum menulis dapat di artikan
sebagai kemampuan seseorang dalam
mengemukakan gagasan-pikirannya
kepada orang atau pihak lain dengan dengan media tulisan. Dalam
pengertian yang lain, menulis adalah
kegiatan untuk menyatakan pikiran
dan perasaan dalam bentuk tulisan
yang diharapkan dapat dipahami oleh
pembaca dan berfungsi sebagai alat
komunikasi secara tidak langsung.
Terkait dengan hal tersebut, menurut
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
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.
Beberapa pakar juga turut andil
untuk memberikan definisi terkait
menulis. Menurut Tarigan (1995)
menulis berarti mengekspresikan
secara tertulis gagasan, ide, pendapat,
atau pikiran dan perasaan. Sarana
mewujudkan hal itu adalah bahasa.
Isi ekspresi melalui bahasa itu akan
dimengerti orang lain atau pembaca
bila dituangkan dalam bahasa yang
teratur, sistematis, sederhana, dan
mudah dimengerti. Sedangkan Byrne
(1988) berpendapat bahwa menulis
tidak hanya membuat satu kalimat
atau hanya beberapa hal yang tidak
berhubungan, tetapi menghasilkan
serangkaian hal yang teratur, yang
berhubungan satu dengan yang lain,
dan dalam gaya tertentu. Rangkaian
kalimat itu bisa pendek, mungkin
hanya dua atau tiga kalimat, tetapi
kalimat itu diletakkan secara teratur
dan berhubungan satu dengan yang
lain, dan membentuk kesatuan yang
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masuk akal.
Tidak berbeda halnya dengan aktivitas
lainnya, kegiatan menulis juga memiliki
tujuan. Menurut Syafi’e (1988:), tujuan
menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) mengubah keyakinan
pembaca; 2) menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca; 3)
merangsang proses berpikir pembaca;
4) menyenangkan atau menghibur
pembaca; 5) memberitahu pembaca;
dan 6) memotivasi pembaca.
Cukup banyak tips dan kiat praktis untuk memulai menulis yang
bisa dijadikan referensi. Salah satu
referensi yang cukup layak untuk
dijadikan rujukan adalah yang bersumber pada http: // idkf.bogor.net/
yuesbi/e-DU.KU/edukasi.net/Peng.
Pop/Kiat.Belajar/Menulis.Mudah/
all.htm. Berikut beberapa langkah
praktis untuk membuat tulisan.
Menentukan topik
Sebelum melangkah ke tahap menulis, pertama-tama tentukan topik
apa yang akan ditulis. Topik adalah
pokok bahasan yang akan menjadi ide
utama sebuah tulisan. Apa saja bisa
menjadi topik tulisan. Yang penting
seorang calon penulis harus menguasai masalah dan topiknya menarik
bagi yang bersangkutan. Jika topik
tulisan sudah ditentukan, langkah
selanjutnya adalah membuat batasan
terhadap topik tersebut agar tulisan
yang akan dikembangkan menjadi
lebih jelas dan fokus dari sudut pandang calon penulis yang membuat
tulisan tersebut.
Beberapa tips praktis dalam memilih
topik adalah sebagai berikut.
- Pilihah topik yang menyangkut
masalah yang tengah dihadapi
masyarakat luas. Misalnya, ketika
masyarakat saat ini sedang kesulitan
mendapatkan bahan bakar murah
maka dengan membuat tulisan tentang ”bahan bakar alternatif murah
untuk rumah tangga” akan menarik
banyak pembaca.
- Pilihlah topik yang bersifat how to.
Ketika memilih menulis tentang
bahan bakar alternatif, maka isinya
sebagainya tidak hanya tentang apa
itu bahan bakar murah, namun juga
bagaimana membuatnya untuk skala
rumah tangga.
- Pilihlah topik yang terkait orang-

orang ternama atau peristiwa yang
menjadi perbincangan. Usahakan
apa yang diulas adalah sesuatu yang
spektakuler yang belum pernah
diulas sebelumnya. Seperti menjelang pelantikan Barack Obama, di
Indonesia terjadi demam Obama.
Apalagi yang bersangkutan sempat
tinggal di Jakarta. Maka tulisan yang
berjudul “ Masa Kecil Obama di
Menteng” , akan menarik apresiasi
orang untuk membaca.
Mengumpulkan bahan topik
Setelah topik sudah ditentukan dan
sudut pandang sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan
bahan sesuai dengan topik tersebut.
Pengumpulan bahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya
merunut buku-buku yang membicarakan masalah tersebut, membaca
jurnal atau tulisan ilmiah yang pernah
diterbitkan, melakukan pengamatan,
melakukan wawancara dengan nara
sumber, mencari informasi dari surat
kabar atau internet.
Menuangkan ide yang berhubungan dengan topik
Ketika seorang calon penulis akan
memulai menulis, biasanya akan terbersit pertanyaan : harus memulai dari
mana ?. Itu pertanyaan yang selalu
dilontarkan orang, dan memang itulah
masalah yang pertama kali muncul
ketika akan menulis. Jawabannya gampang : bisa dari mana saja. Saat ingin
memulai untuk menulis, sebaiknya
calon penulis tidak terkungkung oleh
struktur, sistematika, metodologi, dan
rambu-rambu. Pokoknya yang ada
di pikiran saat itu apa ? kemudian
yang betul-betul dipahami itulah yang
pertama dituliskan. Menulislah apa
yang terlintas di pikiran, dan biarkan
mengalir begitu saja yang diketahui
sampai semuanya tuntas. Intinya jangan dipusingkan oleh urutannya.
Setelah semua tertulis, langkah selanjutnya adalah menata ulang tulisan sesuai
dengan urutan yang diinginkan. Adapun
caranya adalah dengan membaca kembali
semua yang sudah dituliskan, kemudian
setiap paragraf diberi tanda misalnya
diberi garis bawah, diberi warna lain, atau
dicatat di sebelah kiri atau kanan tulisan,
yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Setelah semua paragraf ditemukan
intinya, selanjutnya dilakukan pengurutan

dengan cara memberi nomor unit paragraf atau urutan inti paragraf. Urutan
inilah yang biasa disebut orang sebagai
suatu outline atau kerangka karangan/
tulisan. Cara menulis dengan model
ini secara sederhana disebut dengan
gaya bebas.
Sementara itu cara menulis dengan
membuat kerangka karangan/tulisan
terlebih dahulu disebut secara konvensional. Proses penulisannya dilakukan
dengan cara menuliskan pembukaan
terlebih dahulu, dilanjutkan dengan
penjelasan awal masalah, dilanjutkan
analisis-analisis yang diperlukan, dan
susunan kalimat akhir sebagai kesimpulan atau penutup. Proses penulisan
dengan model ini biasa terlihat pada
penulisan buku atau karya ilmiah lain.
Sementara itu untuk proses penulisan
yang lebih sederhana cukup mencakup
: pendahuluan, isi, dan penutup.
Mengembangkan kerangka
Proses penulisan baik yang konvensional maupun gaya bebas, pada
akhirnya tetap sama-sama membuat
outline tulisan. Titik perbedaannya
gaya konvensional membuat outline
dulu baru dikembangkan dalam bentuk kalimat dan paragraf, sedangkan
gaya bebas menulis dulu apa yang
diketahui secara mengalir, baru kemudian ditentukan inti kalimatnya dan
diurutkan sehingga menjadi outline.
Adanya kerangka akan bermanfaat
untuk memandu tulisan agar tetap
konsisten pada topik dan sudut pandang calon penulis serta memberikan
kemudahan saat mengembangkan
dan menyelesaikan tulisan.
Selanjutnya outline tersebut dikembangkan menjadi kalimat yang runtut
dan dalam bentuk paragraf. Inti kalimat
bisa ada di awal, di akhir, atau bisa di
awal dan diakhir, bahkan ada juga
yang ada diseluruh bagian paragraf.
Kadang-kadang setelah outline tersebut dikembangkan, urutan sajiannya
juga dapat berubah sesuai tuntutan
suatu tulisan.
Setelah yang dipahami dan diinginkan
calon penulis sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, langkah selanjutnya yaitu membaca kembali tulisan
sekaligus mengedit dan merapikan
sajian agar urutannya lebih runtut
dan logis. (sumber: bppk.kemenkeu.
go.id/unggul kusalawan)
djp
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Bahaya
Mie tanpa kandungan
Formalin hanya dapat
bertahan 12 jam,
sedangkan mie dengan
Formalin bisa bertahan
sampai tiga hari tanpa
perubahan tekstur.

F

ormalin adalah larutan yang
tidak berwarna dan baunya
sangat menusuk. Di dalam
formalin terkandung sekitar
37% formaldehid dalam air. Biasanya
ditambahkan metanol hingga 15%
sebagai pengawet.
Formalin biasanya diperdagangkan
di pasaran dengan nama berbedabeda antara lain: Formol, Morbicid,
Methanal, Formic aldehyde, Methyl oxide,
Oxymethylene, Methylene aldehyde,
Oxomethane, Formoform, Formalith,
Karsan, Methylene glycol, Paraforin,
Polyoxymethylene glycols, Superlysoform,
Tetraoxymethylene, Trioxane.
Mengapa Perlu diwaspadai?
Formalin merupakan bahan beracun
dan berbahaya bagi kesehatan manusia.
Jika kandungannya dalam tubuh tinggi,
akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga
menekan fungsi sel dan menyebabkan
kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh.
Selain itu, kandungan formalin yang
tinggi dalam tubuh juga menyebabkan
iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat
mutagen (menyebabkan perubahan
fungsi sel/jaringan), serta orang yang
mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah,
dan kematian yang disebabkan adanya
kegagalan peredaran darah.Formalin
bila menguap di udara, berupa gas yang
tidak berwarna, dengan bau yang tajam

menyesakkan, sehingga merangsang
hidung, tenggorokan, dan mata.
Dampak Formalin
Akut : efek pada kesehatan manusia
langsung terlihat : seperti iritasi, alergi,
kemerahan, mata berair, mual, muntah,
rasa terbakar, sakit perut dan pusing
Kronik : efek pada kesehatan manusia
terlihat setelah terkena dalam jangka waktu
yang lama dan berulang : iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada
pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system
saraf pusat, menstruasi dan pada hewan
percobaan dapat menyebabkan kanker
sedangkan pada manusia diduga bersifat
karsinogen (menyebabkan kanker).
Mengkonsumsi bahan makanan yang
mengandung formalin, efek sampingnya
terlihat setelah jangka panjang, karena
terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. Jika dikonsumsi manusia, formalin
bisa menyebabkan iritasi pada saluran
pernapasan, mengganggu fungsi hati,
ginjal, dan sistem reproduksi
Menurut Winarno dan Rahayu (1994),
pemakaian formalin pada makanan dapat
menyebabkan keracunan pada tubuh
manusia. Gejala yang biasa timbut antara
lain sukar menelan, sakit perut akut di-

sertai muntah-muntah, mencret berdarah,
timbulnya depresi susunan saraf, atau
gangguan peredaran darah.
Konsumsi formalin pada dosis sangat
tinggi dapat mengakibatkan konvulsi
(kejang-kejang), haematuri (kencing
darah), dan haimatomesis (muntah darah)
yang berakhir dengan kematian
Formalin atau larutan formaldehida
(HCHO) yang biasanya untuk bahan
pengawet mayat, penggunaannya pada
makanan dalam dosis tinggi akan menyebabkan iritasi lambung, menyebabkan kanker, gagal ginjal, lever, limpa
dan merusak jaringan tubuh.
Cara Mendeteksi
Deteksi formalin dan boraks secara akurat
hanya dapat dilakukan di laboratorium
dengan menggunakan bahan-bahan kimia,
yaitu melalui uji formalin dan uji boraks.
Ambang batas kadar Formalin yang dapat
ditolerir oleh tubuh adalah 0,2 miligram
per kilogram berat badan. Ciri-ciri produk
pangan yang mengandung formalin di
antaranya tahu yang bentuknya sangat
bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet
beberapa hari dan tidak mudah busuk.
(sumber : artikel kesehatan anda.com)
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Kesadaran Beragama
Oleh Zaimatul Chasanah

Agama dalam bahasa Barat disebut dengan religion yang berasal dari bahasa
Latin religio. Maknanya adalah “penghormatan terhadap apa yang sakral,
pemuliaan terhadap Tuhan atau para dewa” menurut devinisi Douglas Harper
dalam “Religion”. Online Etymology Dictionary. Agama kemudian berkembang
menjadi sistem budaya yang menciptakan makna yang kuat dan abadi, dengan
mengukuhkan simbol-simbol yang menghubungkan manusia dengan kebenaran
dan nilai-nilai suci.

S

ebagian besar agama memiliki naratif, simbol, tradisi dan
sejarah yang bertujuan memberi makna tentang manusia,
alam dan kehidupan di dalamnya.
Kata religion juga adakalanya dipakai
dalam pengertian sistem kepercayaan
(faith, ‘aqidah), namun agama selalu
memiliki aspek publik. Sebagian
besar agama juga memiliki serangkaian sistem perilaku, ritus, doa, sistem
pengajaran dan sebagainya.
Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat
secara aktif dalam memecahkan
berbagai masalah yang dihadapi
umat manusia. Agama tidak boleh
sekedar menjadi lambang kesalahan
atau terhenti sekedar disampaikan
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dalam khotbah/ceramah, melainkan secara konseptual menunjukkan
cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Tuntutan
terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis
normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan
pendekatan lain yang secara operasional konseptual dapat memberikan
jawaban terhadap masalah yang timbul.
Negara kita Indonesia dengan mayorias penduduk pemeluk agama
Islam, belum lama ini menyelenggarakan Kongres Umat Islam
Indonesia (KUII) VI dengan mengusung tema “ Penguatan Peran
Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang
Berkeadilan dan Berperadapan”.
Konggres tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 8-11
Februari 2015, dihadiri oleh MUI, perwakilan ormas Islam tingkat
pusat, pondok pesantren, perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam domestik dan mancanegara, kalangan profesional dan tokoh perorangan.
Sebagaimana tema yang diusung, dalam konggres tersebut berfokus
pada 3 isu terkait Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya.

Edisi
E
Ed
Edis
dis
isi4/Tahun
4/Tahun
4/
4
/Ta
Tahu
hunI/I/
I/April
April
Apr
pril
il2015
2015
20
01
15
Edisi

KUB
B

Kongres tersebut
but merupakan
salah satu wujud
d usaha
para pemeluk
agama Islam
dalam perannya untuk
Negara, untuk
turut andil
memecahkan masalahmasalahPolitik,
ekonomi dan
sosial budaya
yang tidak lepass
dari peran agama.
ma.
Maka sudah semestinya Indonesia
nesia
yang telah mendapdapatkan apresiasi dan
prestasi dalam menjamin penduduknya
knya
beragama sesuai
aii
nan
dengan keyakinan
g, dapat
masing- masing,
ntoh
memberikan contoh
le modatau menjadi role
at tolerel dengan tingkat
l l
ansi yang tinggi. Selalu
mengambil jalan tengah dalam
menghadapi masalah, sehingga
tidak ada sebuah ekstrimisme yang
sangat terkait perbedaan keyakinan.
Penyebaran Agama-agama di
Indonesia adalah contoh berhasilnya penyebaran agama yang
berbaur dengan budaya lokal.
Namun demikian masih banyak
sekali tantangan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia. Dikatakan oleh
Ketua Majelis Ulama Indonesia Din
Syamsuddin dalam pra konggres
tersebut,bahwa ancaman bahaya
liberalisasi yang dinilai mengakibatkan situasi yang mengkhawatirkan
seperti potensi pelemahan nilai nilai agamaharus diwaspadai, kondisi ini bisa dilihat dengan adanya
kenyataan bahwa masyarakat
Islam semakin jauh dengan agama
yang dipeluknya,bahwa sebagian
masyarakat muslim telah digandrungi dengan sifat mencintai dunia serta melupakan kecintaan terhadap akherat. Oleh karenanya kini
makinmerebak kejahatan sosial,
korupsi hingga penyalahgunaan
obat terlarang.
Pemahanan keagamaan menjadi

salah
satu kunci
mencegah pelemahan terhadap nilai- nilai agama. karena
dengan memahami agama secara
utuh maka umat akan dapat membentengi diri dari pengaruh - pengaruh faham yang berusaha merusak keyakinan kita, seperti faham
radikalisme, aliran sesat dan lain
sebagainya yang mempunyai misi
melunturkan keberagamaan kita.
Problem kita yang menjadi trend
sekarang ini adalah belajar tanpa
melalui guru, seperti hanya mengakses dari internet, membaca
buku, mengikuti kelompok dll.
Berbeda dengan orang tua jaman
dahulu yang belajar agama secara
sungguh-sungguh melalui guru.
Agama merupakan sesuatu yang
berhubungan dengan keyakinan,
keimanan dan kepercayaan seseorang, sehingga sudah merupakan sebuah keniscayaan ketika
terjadi perbedaan. Tidak ada yang
perlu dipersoalkan atas keragaman agama, etnis, suku, budaya
dan lainnya. Karena esensi agama
adalah untuk memanusiakan
manusia. Maka dari itu dibutuhkan beberapa pendekatan dalam
pemahaman agama.
Penulis adalah Analis Kerukunan Umat

PEMAHANAN
keagamaan menjadi
salah satu kunci
h pelemahan
l
h
mencegah
terhadap nilai- nilai
agama. karena dengan
memahami agama
secara utuh maka
umat akan dapat
membentengi diri dari
pengaruh - pengaruh
faham yang berusaha
merusak keyakinan
kita, seperti faham
radikalisme, aliran sesat
dan lain sebagainya
yang mempunyai
misi melunturkan
keberagamaan kita.
Problem kita yang
menjadi trend sekarang
ini adalah belajar tanpa
melalui guru, seperti
hanya mengakses dari
internet, membaca
buku, mengikuti
kelompok dll.
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Karya umat
Ponpes ‘Alhamdulillah’ Kemadu, Sulang, Rembang

Eksis di Bidang Pertanian,
Berprestasi di Tingkat Nasional
Rembang merupakan
daerah yang terbilang
religius karena terdapat
banyak pesantren yang
tergolong cukup besar.
Sebutlah Ponpes Al-Anwar,
Sarang di bawah asuhan
KH Maimun Zubair, dan
Ponpes Roudlotut Tholibin
di bawah asuhan KH Ahmad
Mustofa Bisri. Selain dua
ponpes tersebut, terdapat
pula pesantren yang terkenal
kesederhanaannya, namun
mempunyai jumlah santri
yang cukup banyak.
Seperti apa?

Y

a, sekitar sepuluh kilo meter dari Kota Rembang, kita
jumpai Kecamatan Sulang.
Di kota kecil yang masih
rimbun ini terdapat beberapa pondok Pesantren, salah satunya adalah
Pesantren Alhamdulillah. Bagi kalangan
ulama-ulama sepuh, pesantren ini
tentulah tidak asing. Sebab, pesantren
yang di bawah asuhan Almarhum KH
Ahmad Syahid bin Sholihun rahimahullah ini sudah termasyhur. Bukan
lain karena kebersahajaan, kerendahhatian, dan kesederhaan yang dimiliki
oleh Kyai Syahid, ponpes ini menjadi
penuh dengan barokah. Dan karena
barokahnya itu lah tokoh-tokoh nasional maupun artis pernah sowan ke
kediaman beliau. Seperti mbak Tutut,
Gus Dur, Megawati Soekarno Putri,
Martin Van Bruinessen, Almarhum
Arifien C, Noor, Amak Baldjun, Dedi
Mizwar, Neno Warisman, dan lainnya.
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Sebagian hasil kerajinan tangan Ponpes Alhamdulillah ditunjukkan santriwati.

Ponpes ini kali pertama berdiri tahun 1950. Konon, pesantren ini tidak
punya nama. Diceritakan oleh istri
kedua beliau, Ny. Hj. Rachmawati,
awal mula mendirikan Mbah Syahid
(demikian beliau biasa dipanggil)
memang sengaja tidak memberi
nama. Pernah suatu ketika ditanya
alasannya Mbah Syahid berujar ‘Anakanak di sini masih banyak yang suka
ghasab, maka belum layak disebut
pesantren. Pesantren itu santrinya
tidak suka ghasab,’ kenang Ny. Hj.
Rochmawati.
Namun pada tahun 1995, timbul
ide dari Gus Mus untuk memberi
nama pesantren ini. Dan tersebutlah Alhamdulillah. Asrof Masruf
Dafaq, salah satu kerabat Gus Mus
mengungkapkan pemberian nama
tersebut tak lain karena Mbah Syahid
selalu berucap dzikir Alhamdulillah
dalam keadaan apa pun. Baik susah
maupun senang, mendapat rezeki
maupun musibah. Hal ini dibenarkan oleh Ny. Hj. Rochmawati, bahwa
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dalam kondisi bagaimana pun, Mbah
Syahid selalu menyebut Alhamdulillah.
Kendati begitu, hingga sekarang tak
satu pun kita jumpai papan nama
pesantren ini.
Dan satu hal unik dari Mbah Syahid
adalah, setiap kali beliau memberikan
amalan do’a, yang bersangkutan tidak
boleh menulis di atas kertas, hingga
dia hapal sendiri kalimatnya. Maka
tak jarang tamu yang meminta amalan
doa tersebut, sowan berkali-kali hingga
hapal di luar kepala.
Ponpes Alhamdulillah ini memiliki lembaga pendidikan diniyyah
tingkat ula, wustho, dan ulya. Bagi
santri yang tidak mengikuti madrasah
diniyyah, maka mereka mengikuti
program takhassus. Di program ini,
para santri mendapatkan pelajaran
seperti di madrasah diniyyah. Para
santri yang mengikuti program ini
adalah mereka yang bersekolah di
MTs An-Nuroniyyah dan SMK AnNuroniyyah, yang lokasinya masih
di sekitar komplek ponpes. Selain

Karya umatt
madin, para santri juga mengikuti
kegiatan rutin thariqoh Naqsbandiyyah
Kholidiyyah.
Di tengah banyaknya ponpes yang mengalami kemerosotan kualitas maupun
kuantitas santri, Alhamdulillah seolah
tak pernah surut. Masyarakat dari daerah
sekitar seperti Blora, Pati, dan beberapa
dari luar pulau Jawa Jumlah santrinya
cenderung konstan. Kini, jumlah santriwan dan satriwati berkisar 900-an.
Mbah Syahid wafat pada 3 September
2004. Kini para santri berada di bawah
asuhan Ny. Hj. Rochmawati dibantu oleh
kerabat, antara lain KH Mahmud Mansyur;
serta puluhan ustadz/ustadzah.
Kembangkan Pertanian dan
Wirausaha
Pertama kali memasuki area ponpes
ini, masih jauh dari kesan modern.
Sebagian besar komplek yang dimilikinya, merupakan bangunan lama.
Hanya sedikit lokal saja yang telah
direnovasi. Kendati demikian, kualitas
para santri tidak diragukan lagi. Baik
secara keilmuan maupun ketawadlu’an
yang ditunjukkan setiap kali berinteraksi para tamu dan masyarakat.
Sejak awal berdiri, Mbah Syahid telah
mendidik para santrinya untuk ngaji
dan bertani. Dua hal ini seolah-olah
tidak terpisahkan. Kepada para santrinya, Mbah Syahid kerap mengajar di
tengah sawah. Menghapalpun sambil
bertani. Ny. Hj. Rochmawati menuturkan, Mbah Syahid selalu berpesan
kepada santrinya untuk tidak pernah
malu menjadi petani. Karena pada
kenyataannya, petani sangat dibutuhkan masyarakat.
Ponpes ini memang dikenal dengan
pertaniannya. Mbah Syahid memiliki
lahan sawah yang cukup luas, yaitu
sekitar 20 hektar. Dan hingga kini,

Ketrampilan bordir Ponpes Alhamdulillah.

para santrilah yang mengelola sawah
tersebut. Produknya pun bermacammacam, antara lain padi, tebu, kelapa,
teh, mangga, pisang, kacang-kacangan,
sayur-sayuran, dan lainnya. Produkproduk inilah yang menjadikan ponpes
yang berada di area sekitar 2 hektar
ini mampu mencukupi kebutuhan
pangan sehari-hari. Dan tidak heran,
jika setiap tamu yang sowan selalu
dipersilakan makan dengan menu
yang utama, yaitu nasi jagung, sambal
terong, dan sayur bayam.
Selain pertanian, Ny. Hj. Rochmawati juga beberapa tahun terakhir ini mengembangkan wirausaha, salah satunya adalah
pembuatan tahu, jahit bordir, kerajinan
tangan, dan sebagainya. Ibu Nyai yang
masih memilki semangat muda ini memang selalu memberikan motivasi kepada para santri untuk hidup mandiri
dan bermanfaat bagi masyarakat ketika
lulus nanti. “Santri tidak boleh tamak.
Jangan mengharapkan amplop dari
tahlilan dan manaqiban. Santri harus
bisa menunjukkan bahwa ia mandiri,
salah satunya dengan memiliki usaha
sendiri,” tegasnya.
Melihat potensi pertanian yang cukup
besar, beberapa waktu lalu Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan wirausaha bagi pemuda pondok
pesantren se-Karesidenan Pati. Ponpes
Alhamdulillah dijadikan lokasi studi
banding ponpes yang berhasil mengembangkan sektor pertanian, peternakan,
perkebunan, dan wirausaha.
Bahkan oleh Kepala Biro Bina Mental
Setda Pemprov Jateng, Rahardjanto
Pujiantoro, Alhamdulillah digadanggadang menjadi ponpes advokasi untuk usaha pertanian dan wirausaha
lainnya.
Juara III Hadrah Tk. Nasional

Potensi Alhamdulillah tak sebatas di
bidang usaha saja. Ponpes ini juga telah
menorehkan prestasi, yaitu menjadi juara
III Hadrah nasional dalam perhelatan
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok
Pesantren Nasional (Pospenas) ke VI
yang di selenggarakan di Gorontalo,
Juni 2013 lalu.
Tim hadrah di bawah komando Abdul
Jalal ini terdiri atas 14 orang. Kepada penulis, Abdul Jalal mengungkapkan, tim hadrah
ini sebenarnya telah berkali-kali menjuarai
lomba hadrah tingkat kabupaten Rembang.
Namun baru berkesempatan mengikuti
lomba di tingkat nasional. Diutarakannya,
semua itu berkat Kementerian Agama
Kabupaten Rembang yang bersedia
menjemput bola.
Predikat itu tampaknya pantas disandang karena jika kita mendengarkannya, suara vokal sangatlah merdu
didukung oleh keselarasan aransmen
hadrah yang dibawakan. Jalal mengaku
tidak mempunyai trik khusus untuk
mampu menembus kejuaraan nasional.
Hanya saja, dia mempunyai kepiawaian
dalam menyusun aransmen hadrah
dan menciptakan nada-nada sendiri.
“Meskipun sebagian juga merupakan
nada-nada dari lirik-lirik lagu dangdut
maupun lagu india,” tambahnya.
Selain itu, latihan yang rutin juga menjaga keeksisan tim hadrah Alhamdulillah
ini. Dan setiap kami akan mengikuti
lomba, selalu tak lupa meminta doa Bu
Nyai dan juga Kyai-Kyai sepuh, salah
satunya Gus Mus,” imbuhnya.
Santri putri sebenarnya juga memiliki tim hadrah. Hanya saja belum
berkesempatan untuk mengikuti
lomba. Padahal, jika kita mendengarkannya, lantunan shalawatnya
sungguh menggetarkan hati.
Shofatus Shodiqoh

Santriwati menunjukkan lokasi pertanian Ponpes Alhamdulillah.
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Terapan
Cara Mudah Mengedit GAMBAR
“Pak tolong dong editkan foto
saya untuk upload formulir
online, nggak mau terkirim
nih”. Si bapak yang dimintai
tolong menjawab dengan nada
berat. “Wah susah nih, mana
program aplikasinya belum
diinstall di komputer saya ...”

gunakan misalkan Windows, kita dapat
mengoptimalkan program aplikasi
Microsoft Paint atau mspaint.exe. dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Cek file pada windows explorer (Type
dan dimensinya) File : Bayi1.jpg
mempunyai dimensi 300 x 300.
2. Untuk mendapatkan dimensi 250
x 400, maka kita cropping.
3. Sebelum disimpan alangkah baiknya

kita perkecil dimensinya (memperkecil
dimensi bukan berarti dapat memperkecil ukuran /size file), lebih fleksibel kita
pilih pada opsi Resize by pixel.
4. Kita dapat menyimpan dengan pilihan
type PNG, JPG, GIF Atau BMP contoh:
(Bayi1 edit.png). Hasil akhirnya type
file menjadi PNG dan dimensi menjadi
kecil 200 x 243.Selamat mencoba !!!

Langkah-Langkah

D

engan berkembang pesatnya
teknologi informasi, memudahkan kita untuk melakukan
pendataan/ pendaftaran secara online, bisa kita contohkan dengan
pendaftaran pajak online, NUPTK online
ataupun pendaftaran siswa / mahasiswa
baru. Dalam pendataan tersebut seringkali kita diminta untuk mengisi biodata
sampai dengan mengunggah fotodiri
pendaftar. Yang sering terjadi adalah
seperti percakapan di atas, kesulitan
untuk mengunggah foto yang berasal
dari kamera digital maupun dari hasil
jepretan smartphone. Karena rata-rata
besaran data dan pixelnya terlalu besar
untuk diunggah, biasanya tampil batasan
ukuran file dengan contoh maksimal file
yang dapat diunggah adalah file type
JPG, PNG dan GIF dengan ukuranmaksimum 250 x 400 pixel atau 100 kb. Jika
file yang diunggah lebih besar, maka
hasil unggahan akan gagal atau tidak
terkirim.
Seringkali kita bingung dan kurang
jeli menggunakan aplikasi pengolah
gambar bawaan dari system operasi yang
telah ada,baik pada OS Linux, Windows
maupun Macintosh. Kita terpaku dengan
program aplikasi terkenal yang hasilnya
maksimal, sedangkan kebutuhan kita
hanya sederhana. Hanya mengecilkan
Photo atau gambar.
Salah satu OS yang kita
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Menteri Agama, Luqman Hakim Saefuddin memotong pita peresmian asrama putera Ponpes Agro Nuur El-Falah Salatiga
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