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Salam Kerja
Edisi kedua Majalah Ikhlas Beramal dengan verdi digital
kembali hadir disela semakin mengikisnya majalah dengan
sistem cetak. IB berupaya selalu hadir dan menghadirkan
sejumlah informasi yang dinilai bisa memberi sisi lain sebuah
informasi tentang Kementerian Agama yang berserak di
berbagai lini media, baik cetak, online, elektronik, media sosial
resmi Kementerian Agama atau bahkan menyusup melalui
jejaring media sosial individu dan grup para netizen.
Di antara belantara media dengan berjuta informasi, di
antara kebutuhan menyajikan informasi yang lebih cepat,
dan di antara hirup pikuk perubahan yang masif, keberadaan
media cetak terlebih majalah kementerian/lembaga, tentu
harus diakui saat ini berada dalam ruang yang sempit di antara
medium informasi yang maha luas.
Cara penulisan, penyajian, pemilihan materi, tata letak
dan aspek kreatif lainnya harus menjadi ruang dialektika
para pengelola majalah agar jangan ditinggalkan atau
bahkan dihapus dalam program satuan kerja, termasuk mata
anggarannya. Bila itu terjadi, maka sebuah ruang untuk
berkreasi akan hilang, bahkan sebuah sejarah telah lenyap.
Sekali lagi, selain keberpihakan agar majalah dinas tetap
ada, para pengelola majalah dinas harus cerdas dan peka
merespons dinamika kekinian dan kebutuhan pembaca.
Sejumlah persoalan klasik menjadi diskursus bersama,
di antaranya yang signifikan adalah keterbatasan SDM dari
segi kuantitas dan kualitas tentunya, selain anggaran. Namun,
sejauh ini sejatinya masih ada insan-insan yang memiliki
ghirah untuk bagaimana meningkatkan kompetensi, kapasitas
dan kualitas bagaimana menulis dengan baik. Mereka adalah
para pengelola informasi di setiap kantor Kementerian Agama
baik provinsi, kabupaten/kota, dan satker lainnya. Ini adalah
aset dan modal yang bisa dieksplorasi untuk menjadi tenaga
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kreatif menyampaik an informasi tentang Kementerian Agama
kepada publik.
Pada edisi 101 ini, sebagai Laporan Utama, kami
menyajikan laporan 3 tahun kerja bersama Kementerian
Agama dalam upaya meningkatkan layanannya. Laporan yang
ditulis singkat laiknya highlight, diharapkan memberikan
gambaran ringkas tentang capaian besar kinerja dalam dua
tahun, meski ada ribuan program dan ribuah satuan kerja
di kementerian ini. Di edisi ini, disajikan juga sejumlah
penghargaan dan apresiasi atas kinerja Kementerian Agama
dalam sejumlah bidang, selain berita lain yang dianggap layak
untuk dijadikan laporan utama.
Untuk rubrik lain, sejumlah laporan tersaji dalam Fokus
Berita, seperti laporan penyelenggaraan paduan Suara bagi
perguruan tinggi Agama Katolik. Dan di edisi 101 ini, kami
sajikan puisi-puisi Menteri Agama di Taman Ismail Marzuki
Dalam edisi ini, secara panjang kami tuliskan perjuangan
dan dedikasi para penyuluh yang berkhidmat di daerah
perbatasan, di pular terluar serta upaya para penyluh memberi
bimbingan keagamaan di kampung para pemulung. Tulisan
khazanah ini diharapkan bisa memberi indpirasi bagi kita
smeua bawa berjuang itu tiada batasnya.
Tulisan lain, bisa disimak dalam rubrik Kolom dnegan
tulisan dari Sekjen Kemenag Nur Syam dan penulis
produkti Fuad Nassar tentang Halal , Warta Internasional
yang mengulas hasil pertemuan SOM Mabims ke-42 serta
kungjungan kerja Menag ke Uni Emirat Arab. Walhasil, kami
berharap semoga ikhtiar kami menyajikan informasi dalam
edisi ini, dapat memenuhi sebagian kebutuhan informasi yang
dibutuhkan pembaca khususnya tentang Kementerian Agama.
Selamat membaca
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SURAT PEMBACA
Salam hormat,

Salam,
Assalamu Alaikum...
Pada tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu Menteri Agama menyatakan bahwa per tanggal 1 Januari 2018 seluruh transaksi
pembayaran di setiap satuan kerja Kementerian Agama akan
dilaksanakan secara non tunai.
Sebagai pegawai Kementerian Agama, ada dua hal yang ingin
saya sampaikan.
Pertama, pada dasarnya saya setuju dengan kebijakan transaksi
non tunai karena dapat meminimalisir praktek-praktek yang
mengarah pada tindak pidana korupsi. Dengan diterapkannya
transaksi non tunai, saya optimis Kementerian Agama perlahan
tapi pasti dapat bersih dari korupsi sehingga tag line ‘Bersih
Melayani’ dapat tercapai.
Kedua, Saya berharap pelaksananaan transasksi non tunai ini
tidak memberatkan ASN akan tetapi dapat mempermudah
dan memperlancar kinerja ASN itu sendiri. Bravo Kementerian
Agama, semoga tahun ini bisa meraih predikat WTP!
Dira
Bandung

Puji Syukur, Alhamdulillah....
Sebagai salah satu pegawai Kementerian Agama, saya
sungguh merasa bersyukur dengan pencapaian yang
baru saja diraih Kementerian Agama. Belum lama ini,
Kementerian Agama mendapat penghargaan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017.
Ada dua penghargaan yang diperoleh Kemenag, yaitu:
Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Terbaik
dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi
Terbaik tahun 2017.
Penghargaan ini adalah bukti bahwa saat ini kinerja
Kemenag tengah menuju ke arah yang lebih baik. Saya
bangga, di tengah gencarnya pemberantasan tindak
korupsi oleh KPK, eh...Kemenag dan Menag dapat
penghargaan...
Saya bangga karena semboyan Bersih Melayani itu
perlahan mulai terbukti.
Ridwan
Banjarmasin

Salam hangat,
Tiga tahun sudah Pak Jokowi dan Pak JK pimpin negeri
ini. Salah satunya adalah dengan didistribusikannya
Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebagai tenaga pendidik
pada madrasah di daerah yang nota bene jauh dari pusat
pemerintahan, saya mengucapkan banyak terima kasih.
Karena terus terang saja, dengan Program Indonesia
Pintar (PIP) ini, sangat membantu bagi siswa-siswi didik
kami terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga
kurang mampu.
Saya bahagia melihat mereka kembali bersemangat untuk
bersekolah, karena mereka tidak lagi harus memikirkan
bagaimana melunasi biaya sekolah, bagaimana membeli
perlengkapan sekolah. Meski sebenarnya hal tersebut
adalah tugas para orang tua mereka, namun saya tahu,
di hati kecil mereka, tidak ingin membebani orang tua
dengan memilih untuk meninggalkan bangku sekolah.
Berkat KIP, kini mereka kembali ke sekolah dengan lebih
bersemangat tentunya!
Semoga program-program serupa dapat lebih
ditingkatkan lagi 2 tahun ke depan!
Ghani
Aceh
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menerima sumbangan tulisan yang
sesuai dengan visi dan misi Kementerian
Agama. Setiap Tulisan atau artikel harap
disertai identitas lengkap (nama, alamat,
nomor
telepon/ponsel/faksimili),
foto
penulis, dan foto-foto penunjang tulisan.
Naskah yang
dimuat akan mendapat
imbalan. Setiap naskah yang sudah dikirim
ke redaksi tidak dikembalikan.
Naskah dapat dikirim melalui e-mail atau
surat elektronik redaksi Majalah

redaksi_ib@kemenag.go.id

:

daftar isi
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OKTOBER 2017, GENAP TIGA TAHUN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO
WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA (JOKOWI-JK). DALAM SATU PERIODE
PEMERINTAHAN, TIGA TAHUN MENUNJUKAN USIA MATANG KARENA SUDAH
MELEWATI PARUH WAKTU MASA KEPEMIMPINAN.
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Menolong Itu Indah

Foto: Ditjen Pendidikan Islam
Teks: Dodo Murtado
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RREFLEKSI

Kehilangan
Malam itu bulan warnanya pucat, gugusan hitam diseparuh
lingkarannya menghalangi terangnya. Angin seperti berhenti
bergerak, enggan menepikan gugusan hitam itu, sementara
derai-derai hujan masih menyisakan bulir air yang tertambat di
ranting pohon depan asrama, warnanya tidak memantul, karena
sinaran rembulan yang kembali menyelinap dibalik pohon yang
menjulang seperti ingin menembus cakrawala.
Malam, seperti sajak itu menghadirkan sebuah kamar
dengan luas yang terbatas, hingga terlalu sempit buat
menghadirkan mimpi-mimpi. Penghuninya hampir 30 orang,
kamar pun terasa kerdil dan sesak, ketika sebuah jendela yang
tidak tertutup rapat menghubungkannya dengan dunia luar
yang begitu perkasa. Sahabat saya tertidur dalam sedu, di sisi
lain teman-teman terbaring jemu namun lelap. Malam itu, mata
saya tidak terpejam, ditengah keheningan saya mengharap
cahayaNya meski terbatas. Cahaya yang bisa menjadi pelita
menemukan buku catatan saya yang hilang. Kehilangan buku
catatan itu, menjadikan malam dan hari-hari selanjutnya selalu
terselip doa untuk menemukannya.
Buku catatan itu, tebalnya 5 cm, hasil kumpulan kertas yang
dijilid tebal. Saya mengumpulkannya dari remah-remah kertas
kosong sisa buku-buku teman yang berserak di sudut-sudut
kelas, asrama, atau tempat lainnya tempat santri-santri merapal
bait-bait Mahfudzat dan kosakata bahasa asing. Di buku itu
saya menuliskan banyak hal tentang cerita dan kejadian, puisi,
bahkan satu judul cerita yang ditulis panjang. Namun, tulisan
itu menjadi kisah yang tidak pernah selesai, sejak buku itu raib
entah dimana. Berhari, berbulan dan di setiap sunyi, saya selalu
berharap buku itu ditemukan. Sejak itu, saya seperti menjadi
jumud, kehilangan buku itu “menghentikan” saya mencari
kertas-kertas lain agar bisa dijilid jadi buku tebal, menghentikan
saya menuliskan sebuah peristiwa, menorehkan keriangan
dalam cerita saya yang terpenggal itu. Saya menuliskan duka
dan sedu kepada Tuhan, dan harapan agar cahayaNya tiba-tiba
hadir dan menemukan buku itu. Tahun 1990, waktu yang tertera
di kalender dinding kamar itu.
Dalam halaman ini, saya bukan “curhat”, namun saya yakin,
kita semua pernah mengalami “kehilangan”, apalagi yang hilang
itu memiliki nilai berarti dalam hidupnya. Ketika seorang ibu
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kehilangan anaknya karena berbagai hal, sedu sedan, pilu dan
tangis menjadi metafor merefleksikan kehilangannya. Seorang
tentara akan menghamburkan peluru-peluru tajamnya ke
arah musuh ketika melihat sahabatnya bergelimang darah di
sebuah palagan. Seekor harimau-pun melinangkan air matanya
ketika anaknya terbujur kaku di sahara yang kering. Dan kita
pun mungkin membuncahkan air mata merefleksikan rasa
kehilangan akan sesuatu yang berarti bagi kita.
Kita tahu, dalam hidup ini, karena fana dan sementara
selalu ada sesuatu yang mesti dilepas dan diambil - itu karena
sifat kefanaannya - apa yang dimiliki kita bukan mutlak kita
pemiliknya. Ketika dilepas dari haribaan seorang Ibu, anaknya
kembali ke pemilikNya, ketika harta kita diambil, harta itu
kembali menjadi milikNya. Apa yang dimiliki, apa yang dicintai,
dan apa yang diimpikan ternyata tak pernah ditentukan mutlak
oleh kita sendiri dan ditentukan orang lain.
Kehilangan adalah cara Tuhan memberikan ruang lain bagi
kita untuk diisi dan dimaknai lebih intens. Dalam duka karena
kehilangan, manusia cenderung akan mencari Tuhan sebagai
tempat bersandar. Mencari tempat dan waktu agar bisa lebih
dekat denganNya agar bisa berbicara dan curhat lebih pribadi.
Namun, tak jarang juga rasa kehilangan sering menjadi alasan
manusia atau kita tidak lagi men-daras doa, rasa frustasi, marah
menjadi amuk pada dirinya sendiri, orang lain, bahkan Tuhan
menjadi sasaran penyebab kehilangan itu.
Kehilangan mungkin akan menjadi medium menuju ke
arah yang lebih baik, mungkin ke bentuk yang lebih buruk
bila kita gagal memaknai rasa kehilangan itu. Bila kita harus
menangis dan berduka, itulah sisi lain kemanusiaan yang kita
miliki. Kehilangan dalam dimensi kosmis yang fana, karena
manusi memang tidak memiliki otoritas mutlak atas apa yang
dimilikinya sekalipun diperolehnya dengan kerja keras. Yang
esensi, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa Tuhan
Maha Pengasih dan Penyayang selalu ada dan dijadikan
sandaran setiap saat dalam bahagia dan duka. Buku catatan
saya itu tidak pernah ditemukan lagi hingga saat ini, namun
saya selalu ingat bentuk dan warnanya, isi torehan penanya,
dan maknanya.
Dodo Murtado

EDIT

RIAL

3 Tahun Kerja Bersama
Sejak resmi menjadi Presiden dan
Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla
dengan Kabinet Kerjanya merilis capaian
dua tahun pemerintahannya yang
dinyatakan dalam jargon Dua Tahun
Kerja Nyata. Pilihan kalimat kerja nyata
menjadi diksi yang efektif menjelaskan
kepada rakyat bahwa, pemerintahan
ini berjalan dalam semangat yang lebih
fokus untuk nyata memberikan apa yang
sejatinya dibutuhkan dan diharapkan
rakyat.
Pesan yang ingin disampaikan
dalam
kalimat
tersebut
jelas
menegaskan, negara hadir dalam
setiap ruang dialektika rakyat yang
merasakan apa yang dirasakan dan
dibutuhkan, mengharapkan yang nyata
dari pemimpinnya, dan menegaskan
keberpihakan pada sebuah harapan
yang pernah dideklarasikan dalam
narasi janji terdahulu.
Kementerian Agama dengan seluruh
peran dan fungsinya, dalam dua tahun
ini mencatatkan sejumlah penilaian
atas kinerjanya dari sejumlah kalangan
dan stakholders, namun yang paling
esensi, publik (umat) memberi persepsi
positif kepada Kementerian Agama
sebagai kementerian/lembaga dengan
kinerjanya yang baik. Hasil survei
Saiful Mujani Research and Consulting
(SMRC) terkait 2 tahun pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan Wapres
Jusuf Kalla, menempatkan Kementerian
Agama pada peringkat kedua sebagai
kementerian dengan nilai paling baik
kinerjanya (8,4%), setelah Kementerian

Kelautan dan Perikanan atau KKP (23%),
menyusul Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (5,5%) yang berada di
peringkat ketiga.
Hasil survei tersebut, menambahkan
daftar catatan hasil survei sebelumnya,
di mana dalam dalam dua tahun
tersebut, kinerja kementerian yang
tanggal 3 Januari 2018 berusia 72

tahun selalu berada dalam lima besar
kementerian/lembaga dengan kinerja
baik dari hasil survei kinerja sejumlah
lembaga. Menteri Agama dalam berbagai
kesempatan mengatakan, apa yang telah
dicapai sebagai sebuah raihan positif
dan memperoleh apresiasi dari publik
merupakan kerja nyata seluruh ASN
Kementerian Agama tanpa terkecuali.
Gambaran tentang kinerja Kemenag
dalam dua tahun terakhir selanjutnya
dapat disimak dalam laporan utama
majalah ini.

Persepsi publik yang menilai baik
kinerja Kemenag menjadi refleksi dari
kerja keras yang telah dilakukan, Menteri
Agama dalam kesempatan pertamanya
usai dilantik menjadi Menteri Agama
memulai langkahnya dengan melakukan
penataan ulang terhadap tata nilai
dan tata kerja ASN Kemenag. Sebagai
awal, Lima Nilai Budaya Kerja yaitu,
Integritas, Profesionalitas, Inovatif,
Tanggung Jawab dan Keteladanan
diletakkan sebagai pondasi yang akan
menjadi tata dan perangkat nilai ASN
Kemenag dalam menjalankan tugas
fungsinya. Selanjutnya, mencanangkan
dan menggulirkan program nyata dan
riil serta dibutuhkan, dalam dua tahun
terakhir, perlahan dan nyata program
tersebut berjalan dan dirasakan
manfaatnya oleh publik.
Apresiasi
dan
persepsi
yang
diterima Kemenag merupakan narasi
balik yang disampaikan publik atas
kinerja kementerian yang hadir nyaris
di seluruh pelosok nusantara. Narasi
balik dalam bentuk persepsi baik ini
merupakan pernyataan sekaligus pesan
bahwa seluruh ASN Kemenag harus
tetap konsisten dan berkomitmen
terus memberikan yang terbaik dengan
bekerja yang lebih keras lagi. Bila tidak,
publik akan memberikan narasi balik
dengan persepsi negatif karena turunnya
kinerja yang dihasilkan. Dirgahayu Hari
Amal Bakti ke-72, semoga lebih baik,
lebih bersih dan lebih melayani.
Dodo Murtado
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LAPORAN UTAMA

OKTOBER 2017, GENAP TIGA TAHUN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO
WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA (JOKOWI-JK). DALAM SATU
PERIODE PEMERINTAHAN, TIGA TAHUN MENUNJUKAN USIA MATANG KARENA
SUDAH MELEWATI PARUH WAKTU MASA KEPEMIMPINAN.
KARENANYA, WAJAR JIKA MOMEN TIGA TAHUN ITU KEMUDIAN DIGUNAKAN
UNTUK MENILIK CAPAIAN; MERUNUT KEMBALI JEJAK PRESTASI SEBAGAI
BAHAN EVALUASI SEKALIGUS MERENCANAKAN LOMPATAN KINERJA YANG
LEBIH BAIK LAGI. MASIH ADA DUA TAHUN KE DEPAN UNTUK PERBAIKAN DAN
MENYELESAIKAN TARGET-TARGET YANG TELAH DICANANGKAN. PUN DEMIKIAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA RI
MAJALAH IKHLAS BERAMAL EDISI 101 INI SELANJUTNYA AKAN MELAPORJAN
KINERJA 3 TAHUN KEMENTERIAN AGAMA
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LAPORAN UTAMA

3 TAHUN
KERJA BERSAMA

MELAYANI
UMAT
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LAPORAN UTAMA

“

OPINI WTP INI
MERUPAKAN
PERSISTIWA
BERSEJARAH KARENA
UNTUK PERTAMA
KALINYA

S

ejumlah pretasi berhasil diukir
Kementerian Agama. Berbekal
perubahan paradigma birokrasi
melalui internalisasi nilai budaya kerja
dan pembenahan tata kelola, Kemenag
berhasil
melakukan
transformasi
lembaga.
Mengawali tugas sebagai Menteri
Agama Kabinet Jokowi-JK, Lukman
mencanangkan lima nilai budaya kerja;
integritas,
profesionalitas,
inovasi,
tanggung jawab, dan keteladanan. Ide
merancang lima nilai ini bermula dari
keinginannya mengembalikan citra dan
kepercayaan Kemenag di mata publik.
Untuk itu, selain pelayanan publik
berbasis akuntabilitas dan transparansi,
harus ada nilai yang menjadi norma
bersama seluruh aparatur Kementerian
Agama.
“Nilai-nilai yang kita rumuskan,
bukanlah datang begitu saja, tapi
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prosesnya bottom up. Jadi melalui
pemetaan dengan melibatkan, tidak
hanya eselon, tapi juga guru-guru,
beberapa kanwil di daerah, dan juga
proses diskusi, sehingga terjadilah
perumusan lima nilai itu,” jelas saat
peluncuran lima nilai budaya kerja
Kementerian Agama, November 2014
silam.
Tiga tahun berselang, internalisasi
nilai dan transformasi kelembagaan
mulai berdampak. Penilaian Reformasi
Birokrasi Kementerian Agama naik dari
peringkat C pada 2014 menjadi B pada
2016.
Capaian ini terkonfirmasi dengan
opini
atas
Laporan
Keuangan
Kementerian Agama (LKKA) yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Untuk LKKA tahun 2016,
Kementerian Agama mendapatkan
opini Wajar Tanpa Pengecualian atau

WTP. Capaian yang membanggakan
mengingat menjadi kali pertama dalam
12 tahun terakhir. Kebanggaan yang
mesti dijaga dengan kerja dan kinerja.
“Opini WTP ini merupakan persistiwa
bersejarah karena untuk pertama
kalinya. Sejak 12 tahun Kemenag bekerja
keras untuk mendapatkan opini WTP
ini, dan tahun ini kita memperoleh
opini terbaik tersebut,” ujar Menag saat
penyerahan hasil pemeriksaaan LKKA di
Kantor BPK, Senin, 29 Mei 2017. Bahkan,
selain LKKA, opini yang sama diberikan
BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Keuangan Dana Abadi Umat (DAU)
dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH).
Pemberian opini merupakan bentuk
apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan
laporan keuangan. Laporan keuangan
yang disusun kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah merupakan media
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TRASFORMASI
KELEMBAGAAN
akuntabilitas keuangan yang disajikan
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Ada empat jenis opini, yaitu:
Pertama,
tidak
menyatakan
pendapat (disclaimer of opinion)/TMP.
Auditor tidak yakin, apakah laporan
keuangan wajar atau tidak. Auditor tidak
mendapat bukti yang dibutuhkan untuk
menyimpulkan dan menyatakan laporan
sudah disajikan dengan wajar.
Kedua, tidak wajar (adversed
opinion)/TW. Auditor meyakini laporan
keuangan diragukan kebenarannya,
sehingga bisa menyesatkan pengguna
laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan.
Ketiga, wajar dengan pengecualian
(qualified opinion)/WDP. Sebagian
besar informasi dalam laporan keuangan
bebas dari salah saji material, kecuali
item tertentu yang jadi pengecualian,
namun itu tidak mempengaruhi

kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.
Keempat, wajar tanpa pengecualian
(unqualified opinion)/WTP.
Auditor
yakin
berdasarkan
bukti
audit,
kementerin telah menyelenggarakan
prinsip akuntansi yang berlaku umum
dengan baik. Kalaupun ada kesalahan,
itu dianggap tidak material dan tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
pengambilan keputusan.
Pada tingkat ini, ada pula opini WTP
Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP). Auditor harus menambahkan
suatu paragraf penjelasan, meskipun
tidak mempengaruhi pendapat wajar
tanpa pengecualian atas laporannya.
Ini misalnya disebebkan, adanya
ketidakkonsistenan penerapan prinsip
akuntansi.
Opini BPK kali pertama diberikan
atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) tahun 2004. Lima tahun
pertama, opini BPK terhadap LKPP
adalah disclaimer (tidak memberikan
pendapat). Baru pada tahun 2009 LKPP
memperoleh predikat WDP.
Opini BPK atas LK Kementerian/
Lembaga diberikan pada 2008. Saat
itu, Kementerian Agama memperoleh
opini disclaimer. Dua tahun berikutnya
berturut-turut
mendapat
WDP.
Kementerian Agama bertahan pada
opini Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelasan (WTP
DPP) pada rentang 2011 - 2014. Capaian
ini turun satu peringkat pada 2015,
LKKA mendapat opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) seiring awal
penerapan akuntansi berbasis akrual.
Dengan lebih dari 4.557 satuan kerja,
Kemenag saat itu dituntut membenahi
seluruh laporan keuangan.
M. Khoeron
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INDEKS KEPUASAN JEMAAH
MENINGKAT DARI 81.52
PADA 2014, MENJADI 82.67
PADA 2015, DAN 83.83
PADA 2016.

C

apaian kinerja Kementerian Agama
juga terkonfirmasi dengan apresiasi
publik. Pada layanan haji misalnya,
indeks kepuasan jemaah meningkat dari
81.52 pada 2014, menjadi 82.67 pada
2015, dan 83.83 pada 2016.
Terbaru,
Kementerian
Agama
diganjar dengan indeks kepuasan
jemaah haji 84.85 hasil survei Badan
Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Capaian
yang membanggakan, mengingat diraih
justru pada saat kuota haji Indonesia
kembali normal, bahkan bertambah
10ribu, hingga totalnya 221.000.
Kuota jemaah haji Indonesia dari
2014-2016 mengalami pemotongan
sebesar 20% dari kuota normal. Total
kuota Indonesia adalah 168.800, terdiri
dari 155.200 kuota jemaah reguler dan
13.600 kuota jemaah haji khusus. Kuota
jamaah haji Indonesia kembali normal
pada musim haji tahun ini, menjadi
211.000. Hasil lobby Presiden Jokowi,
Indonesia tahun ini mendapatkan
tambahan sebesar 10.000, sehingga total
kuotanya menjadi 221.000.
Biaya
Penyelenggaraan
Ibadah
Haji (BPIH) juga relatif stabil, di bawah
Rp35juta sejak pertama kali mengalami
penurunan pada tahun 2015. BPIH 2014
yang rata-rata mencapai Rp40.225.000,
menurun secara konstan dalam tiga
tahun terakhir di bawah Rp35.000.000.
Angka-angka
ini
menjadi
bukti,
Kementerian Agama berhasil menaikan
layanan tanpa menambah beban bagi
jemaah, bahkan sebaliknya sanggup
menurunkan biaya haji.
Peningkatan
kualitas
layanan
terjadi pada layanan dalam dan luar
negeri. Saat meresmikan Gedung Jabal
Rahmah
Embarkasi
Banjarmasin,
April 2017, Abdul Djamil yang ketika
itu masih menjabat sebagai Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
mengatakan, setidaknya ada tiga
pilar utama peningkatan layanan
haji. Pertama, meningkatnya layanan
terhadap jemaah haji selama mereka
berada di Saudi Arabia, baik dari sisi
layanan
transportasi,
akomodasi,
maupun katering.
Akomodasi Jemaah haji di Makkah
dan Madinah sekarang setara hotel
bintang 3 dengan kapasitas maksimal
4 orang per kamar. Tahun ini, tenda
jemaah haji di Arafah juga diganti
dengan tenda baru berbahan PVC yang
tahan air dan tahan api. Bahan PVC itu
dapat menginsulator panas sehingga

hawa dingin yang ada di dalam tenda
tidak mudah keluar. Tenda ini juga
dilengkapi lampu LED dan karpet.
Transportasi antarkota perhajian
yang digunakan jemaah haji Indonesia
juga bagus. Rata-rata bus yang digunakan
diproduksi tahun 2014 ke atas yang
dilengkapi AC dan reclining seat. Bus
shalawat yang mengantar jemaah dari
hotel ke Masjidil Haram juga tersedia 24
jam.
Peningkatan layanan juga terjadi
pada penyediaan katering. Tahun 2015,
kali pertama jemaah haji Indonesia
menerima catering di Makkah sebanyak
15 kali. Layanan ini meningkat pada
2016 menjadi 24 kali dan 25 kali pada
tahun ini. Layanan ini tidak mengurangi
living cost jemaah senilai SAR1500
yang mereka terima saat di embarkasi
Tanah Air sebalum bertolak ke Tanah
Suci. Selain itu, layanan katering juga
diberikan di Madinah sebanyak 18 kali
makan dan di Arafah-Muzdalifah-Mina
(Armina) sebanyak 15x.
Kedua, peningkatan tata kelola
seiring terbitnya regulasi yang berkenaan
dengan penertiban administrasi haji,
baik reguler maupun khusus. Salah
satunya
adalah
penyederhanaan
pendaftaran haji reguler dengan
mengubah alur dari semula BankKankemenag-Bank-Kankemenag
menjadi Bank-Kankemenag sejak April
2016. Dengan demikian, pendaftar haji
tidak perlu bolak-balik dari bank menuju
Kankemenag.
Kebijakan
lainnya
terkait
pemberlakuan
skema
cadangan
pada
tahap
pelunasan
Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Untuk mengoptimalkan pengisian kuota
jemaah haji, Kementerian Agama sejak
2015 memberlakukan skema cadangan
porsi 5% dari kuota. Kebijakan ini
terbukti dapat menekan sisa kuota.
Ketiga, peningkatan fasilitasi asrama
haji yang ada di seluruh Indonesia.
Sejak tiga tahun terakhir, Kementerian
Agama memang terus menggalakan
revitalisasi gedung asrama haji hingga
minimal setara hotel bintang tiga. Ini
dimaksudkan untuk mengoptimalkan
fungsi asrama haji, selain memberi
kenyamanan kepada jemaah. Sejak
2014, revitalisasi telah dilakukan pada
30 Gedung Asrama Haji dengan total
anggaran mencapai Rp1,37 triliun.
M Khoeron
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Memasuki Tahun Politik,
Presiden Ingatkan Jajaran Fokus Bekerja

P

residen
Joko
Widodo
mengingatkan jajarannya untuk
fokus bekerja guna mewujudkan
target yang telah ditentukan. Ia pun
mewanti-wanti agar konsentrasi bekerja
jajarannya jangan sampai terganggu
menjelang datangnya tahun politik
pada 2018 mendatang. Pernyataan
tersebut disampaikan Presiden di Istana
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada
Rabu, 6 Desember 2017, saat memimpin
Sidang Kabinet Paripurna tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
dan Persiapan Pilkada Serentak 171
Daerah.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga
meminta jajarannya untuk memeriksa
dengan
sungguh-sungguh
terkait
program yang telah direncanakan
agar dapat berjalan dengan baik di
lapangan. Apalagi pemerintah memiliki
target pertumbuhan ekonomi tahun
2018 sebesar 5,4 persen. “Saya optimis
ini akan tercapai apabila kita mampu
menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi dengan meningkatkan iklim
kemudahan berusaha dan investasi,”
kata Kepala Negara.

Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan iklim
kemudahan berinvestasi adalah dengan
membentuk unit khusus pengawal
investasi berskala besar atau _Single
Submission_ pada awal tahun 2018.
Unit tersebut nantinya akan bertugas
mengawal proses investasi mulai dari
awal hingga akhir. “Agar betul-betul ada
sebuah satuan tugas yang mengawal
investasi ke negara kita,” tutur Presiden
di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.
Di awal pengantarnya, Presiden
mengingatkan bahwa tahun 2018 bukan
hanya menjadi tahun politik tapi juga
tahun dimulainya tahapan pemilihan
umum (Pemilu) 2019. Selain itu,
Indonesia juga akan menjadi tuan rumah
dua perhelatan besar tingkat dunia, yaitu
Asian Games 2018 dan IMF World Bank
Annual Meeting.
Presiden
juga
mengingatkan
kepada jajarannya untuk terus menjaga
stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga,
keuangan, maupun neraca pembayaran.
“Mengenai stabilitas harga, saya ingatkan
hati-hati dengan inflasi, harus kita
kendalikan,” ujarnya. Hal lain yang juga

harus diawasi adalah perubahan cuaca
ekstrem yang melanda sejumlah daerah
di Tanah Air. “Hati-hati juga dengan
bencana di beberapa daerah karena ini
akan berpengaruh pada stabilitas harga,”
ucap Presiden.
Pada tahun 2018 pula program padat
karya atau _cash for work_ yang terdapat
di Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,
Kementerian
Perhubungan,
serta
Kementerian Kelautan dan Perikanan
mulai dilaksanakan. “Saya minta Januari
(2018) sudah bisa kita lihat di lapangan,
sudah dimulai. Kita harapkan dengan
(program) ini akan ada peningkatan daya
beli masyarakat di desa,” ujar Presiden.
Tak lupa, Presiden juga kembali
mengingatkan agar program beras
sejahtera (rastra) dan bantuan pangan
non tunai berjalan tepat sasaran, tepat
waktu, dan tepat jumlah. “Sehingga kita
bisa membantu keluarga pra sejahtera,”
ucap Kepala Negara.
Romadanyl
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PIP, BOS, TPG, DAN TRANSFORMASI

KIP: 5 TRILIUN UNTUK 36
JUTA SISWA MADRASAH

P

rogram Indonesia Pintar (PIP)
menjadi salah satu agenda prioritas
Pemerintahan Joko Widodo dan
Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Program ini
penting dalam rangka perluasan akses
dan peningkatan mutu pendidikan.
Kementerian Agama adalah salah
satu kementerian yang mengemban
tugas memajukan pendidikan, utamanya
pendidikan keagamaan. Karenanya,
Kemenag ikut juga mensukseskan PIP
melalui penyaluran Kartu Indonesia
Pintar (KIP).
Bagian Data Biro Humas mencatat
Kementerian Agama telah menyalurkan
sekitar Rp5 triliun anggaran KIP.
Sebanyak Rp1.3 triliun disalurkan
kepada 1.902.405 Siswa pada tahun 2014.
Jumlah yang hampir sama disalurkan
kepada 1.956.387 Siswa pada 2015.
Sementara pada 2016, sekitar Rp1.2
triliuan anggaran KIP disalurkan kepada
1.613.387 Siswa. “Tahun ini, kami sudah
menyalurkan Rp1.2 triliun kepada
1.788.512 Siswa. Total tidak kurang tujuh
juta siswa madrasah telah mendapatkan
haknya sebagai sasaran Program
Indonesia Pintar dalam tiga tahun
terakhir,” tutur Kepala Biro Humas, Data,
dan Informasi Mastuki, Oktober lalu.
Selain itu, lebih dari Rp30 triliun
anggaran Bantuan Operasional Sekolah
juga telah disalurkan (dengan rincian
sebagaimana tersebut dalam tabel).
“Total lebih dari 36 juta siswa madrasah
telah menerima manfaat Bantuan
Operasional Sekolah (BOS),” tegas
Mastuki.
Selain itu, lebih dari 300ribu
guru madrasah juga telah menerima
tunjangan profesi. Benar bahwa
Kementerian
Agama
masih
ada
Tunjangan Profesi Guru (TPG), namun

18

itu juga kini dalam proses penyelesaian
pembayaran. Tidak kurang anggaran
sebesar Rp4.6 triliun telah disiapkan
untuk melunasi pembayaran TPG dan
Inpassing yang terhutang sejak tahun
2014 bagi lebih dari 349ribu guru.
“Sebanyak RP4.6 triliun dana TPG dan
Inpassing untuk 349.561 guru sudah
siap dicairkan,” kata Kepala Biro Humas,
Data, dan Informasi Setjen Kemenag
Mastuki, Selasa 24 Oktober 2017.
Dari anggaran sebesar itu, Rp1,4
triliun sudah selesai proses verifikasi oleh
Itjen Kemenag maupun Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP )
sehingga sudah bisa dicairkan. “Sisanya
masih tahap review
dan verifikasi
BPKP. Semoga segera selesai sehingga
bisa langsung diproses pencairannya
oleh masing-masing kantor wilayah.
Petunjuk teknis pencairan juga sudah
didistribusikan,” ujarnya.
Mastuki
menambahkan,
Itjen
Kemenag telah membentuk tim khusus
untuk mengawal pembayaran Tunjangan
Profesi Guru (TPG) dan Inpassing
terhutang. Tim ini bertugas mengawal,
mengamankan, dan menjamin seluruh
prosesnya on the right track dan on the
right man.
PTKIN
Capaian
Kementerian
Agama
di bidang pendidikan agama dan
keagamaan juga tampak kasat mata pada
transformasi kelembagaan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN). Sejak 2014, tercatat 16 Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
telah bertransformasi menjadi Institut
Agama Islam Negeri (IAIN), dan 10 IAIN
berubah menjadi Universitas Islam
Negeri (UIN).

NO.

TAHUN

ANGARAN

SISWA

1

2014

Rp5.6 triliun

8.082.000

2

2015

Rp7.7 triliun

9.436.900

3

2016

Rp8.4 triliun

9.454.870

4

2017

Rp8.7 triliun

9.737.400

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA

“Transformasi
PTKIN
sangat
fundamental
dalam
meneguhkan
dan meningkatkan mutu dan peran
PTKIN sebagai lembaga penyedia
SDM bermutu dan lembaga penjaga
keimanan umat,” kata Dirjen Pendidikan
Islam Kamaruddin Amin saat peresmian
alih status 12 PTKIN dan peluncuran
program 5.000 doktor tahun 2015 – 2019
di Istana Negara, 19 Desember 2014.
Peningkatan mutu tentu menjadi
tugas dan tanggung jawab segenap
civitas akademika kampus yang
bertransformasi. Karenanya, Sekjen
Kemenag Nur Syam
pada Raker
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017
di Samarinda, pertengahan Januari
2017, mengingatkan bahwa tantangan
PTKIN bukan sekedar transformasi
tapi bagaimana mengisi ruang kosong
akademis dalam pengembangan ilmu
pengetahuan. “Jadi jangan berhenti
menjadi IAIN tetapi bagaimana mengisi
IAIN ini dengan kajian akademik yang
unggul di dalam lingkungan akademik
yang hebat,” tambahnya. IAIN Samarinda
sendiri adalah salah satu PTKIN yang
telah bertransformasi pada tahun 2014
dari status sebelumnya sebagai STAIN.
Terkait dengan itu, sejak 2017
Kementerian Agama memberlakukan
moratorium alih status PTKIN. Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin
mengatakan
bahwa
moratorium
diberlakukan
untuk
memberi
kesempatan kepada PTKIN melakukan
evaluasi dan penataan kelembagaan.
Menurut
Dirjen
Pendidikan
Islam Kamaruddin Amin, penataan

LAPORAN UTAMA
kelembagaan
antara lain dilakukan
dengan menyusun langkah strategis
pengembangan kelembagaan, termasuk
menyiapkan anggaran dan koordinasi
dengan pihak terkait. PTKIN diminta
menyiapkan tenaga pendidikan dan
kependidikan
untuk
mendukung
pengembangan mutu administrasi dan
akademik.
Ma’had Aly
Tidak hanya pada PTKIN, langkah
afirmatif juga dilakukan Kementerian
Agama
pada
perguruan
tinggi
keagamaan khas pesantren yang dikenal
dengan Ma’had Aly. Ma’had Aly adalah
perguruan tinggi keagamaan Islam

NO.

PTKIN

Nomor 71/2015 tentang Ma’had Aly.
Kebijakan ini menandai formalisasi
Ma’had Aly sebagai pendidikan tinggi
khas pesantren sehingga lulusannya
berhak
mendapat
gelar
sarjana
sebagaimana perguruan tinggi lainnya.
Tahap pertama, sebanyak
13
Mahad Aly mendapat SK Pengakuan
dari Dirjen Pendidikan Islam. SK ini
diberikan Menag Lukman Hakim

TAHUN TRANSFORMASI

NO.

PTKIN

TAHUN TRANSFORMASI

1

UIN Ar-Raniry Aceh

2014

14

IAIN Jember

2014

2

UIN Sumut Medan

2014

15

IAIN Samarinda

2014

3

UIN Raden Fatah
Palembang

2014

16

IAIN Palangkaraya

2014

4

UIN Walisongo Semarang

2014

17

IAIN Manado

2014

5

UIN Mataram

2017

18

IAIN Palopo

2014

6

UIN Imam Bonjol
Padang

2017

19

IAIN Kendari

2014

7

UIN Antasari Banjarmasin

2017

20

IAIN Bukittinggi

2014

8

UIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi

2017

21

IAIN Batusangkar

2015

9

UIN Raden Intan
Lampung

2017

22

IAIN Pekalongan

2016

10

UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

2017

23

IAIN Jurai Siwo Metro

2016

11

IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa

2014

24

IAIN Ponorogo

2016

12

IAIN Salatiga

2014

25

IAIN Kerinci

2016

26

IAIN Malikussaleh Lhokseumawe

2016

13

IAIN Purwokerto

2014

yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dalam bidang penguasaan ilmu
agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis
kitab kuning yang diselenggarakan
oleh pondok pesantren. Kitab kuning
yang dimaksud adalah kitab keislaman
berbahasa Arab yang menjadi rujukan
tradisi keilmuan Islam di pesantren.
Adapun tujuan Mahad Aly adalah
menciptakan lulusan yang ahli dalam
bidang ilmu agama Islam (mutafaqqih
fiddin), dan mengembangkan ilmu
agama Islam berbasis kitab kuning.
Tahun
2016,
Menag
telah
menerbitkan Peraturan Menteri Agama

Saifuddin bersamaan
Wisuda ke-3
Mahasantri Mahad Aly Hasyim Asyari
Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang,
Senin, 30 Mei 2016. “Ini tentu sejarah
tersendiri, setelah sekian lama keinginan
ini berlangsung. Sebenarnya saya hanya
di ujungnya saja. Yang jauh lebih berjasa
tentu Menteri Agama terdahulu yang
telah memperjuangkan ini sejak lama,”
kata Menag.
Menurutnya, Mahad Aly adalah
wujud pelembagaan sistemik tradisi
intelektual pesantren tingkat tinggi yang
keberadaannya melekat pada pendidikan
pesantren. Secara kelembagaan, posisi

Mahad Aly adalah jenjang Pendidikan
Tinggi Keagamaan pada jalur Pendidikan
Diniyah Formal.
Untuk membangun keunggulan
dengan integritas akademik yang tinggi,
Menag memastikan setiap Mahad Aly
hanya diberikan izin penyelenggaraan
untuk satu Program Studi. Lebih
dari itu,
program studi dimaksud
juga akan dikembangkan menjadi
pusat kajian keilmuan ke-Islaman
dan ke-pesantrenan secara sekaligus.
“Kementerian
Agama
memiliki
komitmen kuat membangun pusatpusat unggulan ini. Dengan posisi ini,
maka Mahad Aly akan tetap ditempatkan
sebagai lembaga khusus (khushushulkhushush) yang ada pada pesantren,
sebagai lembaga kaderisasi ulama yang
mumpuni dan berintegritas,” tegasnya.
Agustus 2017, Kementerian Agama
kembali meresmikan 14 Ma’had Aly,
ditandai penyerahan Surat Keputusan
(SK) Dirjen Pendidikan Islam No 3844
tahun 2017 tentang Izin pendirian
Ma’had Aly pada Pondok Pesantren.
Dengan demikian, saat ini sudah
ada 27 Ma’had Aly di Indonesia dengan
delapan program takhasus, yaitu: 1)
Sejarah dan Peradaban Islam (Tarikh
Islami wa Tsaqafatuhu); 2) Fiqh dan
Ushul Fiqh (Fiqh wa Ushuluhu); 3) Tafsir
dan Ilmu Tafsir (Tafsir wa Ulumuhu); 4)
Aqidah dan Filsafat Islam (Aqidah wa
Falsafatuhu); 5) Fiqh dan Ushul Fiqh
(Fiqh wa Ushuluhu); 6) Hadits dan
Ilmu Hadits (Hadits wa Ulumuhu); 7)
Tasawwuf dan Tarekat (Tashawwuf wa
Thariqatuhu); dan 8) Bahasa dan Sastra
Arab (lughoh ‘arabiyyah wa adabuha).
“Dengan jumlah yang ada, ke depan
kita akan lakukan pendampingan
sekaligus kira-kira menyusun program
aksi dalam rangka percepatan dalam
sisi kualitas penyelenggaraan Ma’had
Aly,” ujar Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi, 1
Agustus 2017.
Zayadi berharap, Ma’had Aly
menjadi lembaga pendidikan tinggi
keagamaan Islam yang menghasilkan
lulusan sebagai kader Kyai-Ulama yang
Mutafaqqih Fiddin wa Mutafaqqih fi
Mashalihil Khalqi, yakni menguasai
secara
mendalam
khazanah
keislaman yang spesifik dan mampu
mentransformasikannya
dalam
kehidupan Indonesia yang kontemporer
untuk mewujudkan keadilan dan
kemaslahatan umat manusia.
M Khoeron
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K

ementerian
Agama
menerima
penghargaan
sebagai
Kementerian/
Lembaga pemrakarsa proyek
infrakstruktur yang dibiayai
dengan Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN). Penghargaan ini diberikan
kepada Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani disaksikan Presiden Joko
Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat
24 Desember 2016.
Selain itu, Kementerian Agama
juga menerima penghargaan sebagai
Investor Utama Sukuk Negara Domestik.
Penghargaan yang juga diberikan oleh
Menteri Keuangan ini diterima oleh
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin
Amin.
Memperingati Sewindu (8 Tahun)
Sukuk, di Istana Negara Jakarta, Jumat 24
Desember 2016, Presiden Joko Widodo
memberikan sejumlah penghargaan
kepada pelaku Sukuk atau stakeholders
yang dianggap memiliki peran serta
dalam upaya mengembangankan pasar
Sukuk Negara.
Dalam
sambutannya,
Presiden
berharap penghargaan yang diberikan
dapat meningkatkan peran serta
Kementerian/Lembaga dan industri
keuangan untuk terus bersinergi dalam
pengembangan pasar Sukuk Negara. Hal
ini penting dalam rangka mewujudkan
pasar keuangan yang inklusif dan likuid.
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Menurut Presiden, keberhasilan
Sukuk bukan dari nilai yang dihimpun
melainkan dari kegunaan dan manfaat
yang dirasakan masyarakat. Karenanya,
proyek infrastruktur ini digunakan
untuk pembangunan jalur kereta
api, pembangunan jembatan, sarana
prasarana gedung Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri, dan balai nikah.
“Dengan gotong royong, Insya Allah
Sukuk dapat mensejahterakan rakyat,”
ujar Presiden.
Dalam rangka memenuhi beragam
kebutuhan
terhadap
instrumen
likuiditas dan investasi, Kemenkeu
telah menerbitkan Sukuk Negara dalam
berbagai variasi instrumen, antara
lain: project based sukuk (PBs), Surat
Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-s),
Sukuk Negara Ritel (SUKRI dan Sukuk
Tabungan), Sukuk Dana Haji Indonesia
(sDH), dan Sukuk Global.
Sukuk diterbitkan pertama kali pada
tahun 2008. Sejak itu, Kementerian
Keuangan mengklaim perkembangan
Sukuk Negara sangat menggembirakan.
Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan hingga
secara total terakumulasi penerbitan
Sukuk Negara dari 2008 - 2016 mencapai
Rp565,7 triliun, dengan outstanding saat
ini sebesar Rp 411,7 triliun.
M Hoeron

LAPORAN UTAMA

Ikhtisar Laporan Kinerja
3 Tahun Kementerian Agama

EDISI 101 29

tahun XIX l JULI-DES 2017

LAPORAN UTAMA

30

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN UTAMA

SELAMAT
TINGGAL TUNAI,
SAATNYA
NON TUNAI
MULAI 1 JANUARI 2018, TRANSAKSI PEMBAYARAN DI SELURUH
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DILAKUKAN
SECARA NON TUNAI

M

enteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin
menyampaikan
kebijakannya tentang sistem
pembayaran di lingkungan Kementerian
Agama agar dilakukan secara non tunai.
“Saya minta semua satuan kerja dalam
Kementerian Agama, mulai 1 Januari
2018, semua transaksi kita lakukan
secara non tunai,” ujar saat membuka
resmi serta memberi arahan pada
Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran
Triwulan III Kementerian Agama
Tahun 2017 sekaligus Peluncuran
Transaksi Pembayaran Non Tunai pada
Kementerian Agama di Jakarta, Senin 30
Oktober 2017.
Menurut Menag, peluncuran transaksi
non tunai, ini merupakan tonggak dalam
sejarah Kementerian Agama, khususnya
pada pada Sekretariat Jenderal yang
sudah dimulai tahun ini. “Transaksi
non tunai itu manfaatnya sangatlah
besar, tidak hanya sebagai efisiensi,
mempercepat dan mempermudah, tapi
tidak kalah pentingnya, transaksi non
tunai dapat membentengi kita untuk
tidak melakukan hal-hal yang tidak
diinginkan dan tidak semestinya, ini cara
yang dilakukan secara sistematis dan
akuntabel,” ujarnya.
Ditegaskan Menag, perilaku tidak

terpuji di masa lalu, agar menjadi kisahkisah di masa lalu dan tidak terulang
kembali. Ditandaskannya, kita mau
semua ke depan untuk bekerja dengan
nilai-nilai semestinya, dengan lima
nilai budaya kerja kita, yaitu; integritas,
profesionalitas, inovasi, tanggung jawab
dan keteladanan. “Saya minta kepada
Sekjen, para pejabat eselon 1 untuk
mampu mengawal pelaksanan transaksi
non tunai ini. Sehingga mulai 1 Januari
kita mampu melaksanakannya, kita
masih ada waktu untuk mempersiapkan
transaksi ini,” kata Menag.
Apresiasi BI
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi
dan mendukung transaksi pembayaran
non tunai di Kementerian Agama.
“Apresiasi kami Bank Indonesia,
menunjukan dukungan kami terhadap
komitmen Kementerian Agama dalam
mendukung
inisiatif
pembayaraan
non tunai,” ujar Deputi Gubernur
BI Perry Warjiyo saat Peluncuran
Transaksi Pembayaran Non Tunai pada
Kementerian Agama di Jakarta, Senin 30
Oktober 2017.
Bagi BI, ujarnya, itu juga menandai
kerja sama pelaksanaan kerja lebih lanjut
dari nota kesepahaman yang sudah
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ditandatangani antara Kementerian
Agama dengan Bank Indonesia yang
terkait dengan peningkatan akses
keuangan, elektronifikasi penyaluran
bantuan
serta
pengembangan
perekonomian pondok pesantren yang
sudah kita tandatangani 26 Mei tahun
lalu.
Menurutnya,
Bank Indonesia
merasa senang karena bagaimana upaya
dan juga komitmen Kementerian Agama
dalam berkontribusi meningkatkan
efesinsi dan tata kelolah keuangan
negara. “Kami sangat mendukung
transaksi non tunai untuk meningkatkan
akuntabilitas, efesinsi dan transparansi
keuangan negara,” katanya.
Selain
peluncuran
transaksi
pembayaran non tunai ini, dikatakan
Perry, dukungan BI kepada Kementerian
Agama ialah pemberdayaan ekonomi
dan keuangan syariah. Menurutnya, itu
bagian dari Bank Indonesia berkerja
sama dengan Kementerian Agama.
Dijelaskannya,
perkembangan
ekonomi syariah ke depan akan timbul
pada tiga pilar. Pertama, pemberdayaan
ekonomi syariah baik yang berbasis
pesantren maupun berbagai asosiasi
yang ada. Kedua, pendalaman pasar
syariah, dan ketiga; edukasi dan kampaye
halal (sebagai) gaya hidup di Indonesia.
“Kami mendukung kinerja Bank
Indonesia dan juga Kementerian Agama
semakin kuat tidak hanya implementasi
pembayaraan non tunai, tapi juga dalam
mengembangkan ekonomi keuangan
syariah,” ucapnya.
Kebutuhan Era Modern
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
menegaskan bahwa transaksi non tunai
merupakan kebutuhan di era modern.
Selain itu, transaksi non tunai juga
kebutuhan perbaikan governance. “Jadi
tidak hanya sekedar tren, tidak sekedar
ikut-ikutan, tapi suatu kebutuhan,” kata
Mardiasmo saat memberikan sambutan
pada Launching Transaksi Pembayaran
Non Tunai pada Kementerian Agama
dan Evaluasi Penyerapan Anggaran
Triwulan III Tahun 2017 di Jakarta
Mardiasmo menjelaskan bahwa
ada 5 (lima) alasan mengapa transaksi
non tunai menjadi kebutuhan di era
modern saat ini. Pertama, meningkatkan
transparansi. Transaksi non tunai dapat
dimonitor setiap saat dan dari mana saja
menggunakan sistem TI modern. “Dalam
rangka WTP, ini akan mendukung, karena
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semua transaksi akan tercatat tidak ada
yang unrecorded, semua terlacak, visible
dan audited, sehingga transparansi akan
terwujud,” ujar Mardiasmo.
Kedua, meningkatkan keamanan.
Tidak terdapat risiko keamanan atas
penyimpanan uang tunai serta dapat
meminimalisir terjadinya moral hazard.
Ketiga, meningkatkan literasi keuangan.
Hal ini sesuai dengan kebijakan
Pemerintah
untuk
mewujudkan
keuangan inklusif.
Keempat, meningkatkan kecepatan.
Transaksi non tunai dapat dilakukan
di mana saja dan kapan saja, tidak
terbatas pada ruang dan waktu. Kelima,
meningkatkan akuntabilitas. Setiap
transaksi non tunai otomatis akan
tercatat dalam sistem sehingga akan
menghasilkan informasi yang lebih

akuntabel.
Wamenkeu
menambahkan
bahwa transaksi non tunai untuk
Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran
sudah difasilitasi melalui PMK 230/
PMK.05/2016, baik untuk transaksi yang
menyebabkan Pengeluaran Negara
maupun Penerimaan Negara.
Tampak hadir dalam kegiatan ini,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor
Ahmad, Wakil Menteri Keuangan
Mardiasmo, Anggota BPK V Isma Yatun,
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo,
Deputi Kemenpan RB, seluruh pejabat
Eselon I dan II, pimpinan Bank mitra
kerja, pimpinan Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri, dan Kakanwil
Kemenag Provinsi.
Didah Kholidah

LAPORAN UTAMA

Tujuh Arahan Presiden
Tentang Anggaran 2018

P

residen Joko Widodo (Jokowi)
menyerahkan
Daftar
Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2018 kepada kementerian, lembaga,
daerah. Selain itu, Presiden Jokowi juga
memberikan Anugerah Dana Rakca
tahun 2017 kepada 9 daerah berkinerja
baik di Istana Bogor, Rabu 6 Desember
2017. “Dalam kesempatan yang baik
ini, saya ingin menyampaikan beberapa
hal
kepada
kementerian/lembaga,
gubernur, bupati, walikota,” ungkap
Presiden Jokowi.
Hal pertama yang diminta oleh
Presiden Jokowi adalah penguatan
sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi
antarkegiatan yang didanai oleh belanja
pusat dan daerah. Presiden Jokowi
mencontohkan perlunya hal ini, seraya
mengingatkan agar tidak terjadi lagi,
membangun waduk/bendungan tetapi
tidak ada irigasi, atau membangun
pelabuhan tetapi tidak ada akses
jalan menujunya. “Ini tidak satu-dua.
Jangan kita ulangi seperti ini. Lakukan
perencanaan dan penganggaran yang
fokus,” lanjutnya menjelaskan hal kedua.
Ketiga, Presiden meminta agar
meningkatkan belanja publik dan
pemenuhan mandatory. “Yakni yang
berkaitan dengan anggaran pendidikan,

kesehatan, alokasi dana desa, termasuk
alokasi belanja infrastruktur,” ungkap
Jokowi.
Hal keempat, Presiden Jokowi
berharap Peraturan Daerah mengenai
APBD harus disahkan tepat waktu.
Menurutnya, hal ini dimaksudkan untuk
mempercepat pelaksanaan program
dan anggaran. “Hindari penumpukan
anggaran di akhir tahun,” tegasnya
Pada poin kelima, Presiden Jokowi
menyampaikan agar kementerian/
lembaga, dan daerah melakukan
efisiensi anggaran. Presiden Jokowi
meminta kepada seluruh menteri,
kepala lembaga, gubernur, walikota,
bupati, agar mencermati Rencana Kerja
& Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L), termasuk RKA dinas di
daerah, sejak dari penyusunan rencana,
pelaksanaan, hingga pelaporan.
Keenam, Presiden Jokowi, berharap
penggunaan dana desa melalui kegiatan
swakelola melalui kegiatan padat karya.
“Akan ada 14 juta (orang) akan kerja, jika
ini dilakukan secara benar,” paparnya.
Terakhir sebagai poin Ketujuh,
Presiden Jokowi meminta kepada
peserta yang hadir, untuk fokus bekerja.
“Saya minta supaya terus meningkatkan
koordinasi di seluruh jajaran, sehingga

APBN dapat menjadi katalisator
pembangunan. “Juga, jangan lupa
menggandeng sektor swasta untuk
berpartisipasi dalam pembangunan
nasional, khususnya di infrastruktur. Kita
jaga kita tingkatkan iklim investasi yang
sudah membaik,” pungkasnya.
Anugerah Dana Rakca diberikan
kepada Sembilan daerah berkinerja
baik, yaitu: Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Kabupaten Badung, Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Karanganyar,
Kota Depok, Kota Semarang, dan Kota
Surabaya.
Presiden
meminta
seluruh
kementerian/lembaga, serta pemerintah
daerah secara bersama-sama menjaga
dari mulai perencanaan, penganggaran,
serta pelaksanaan anggaran. “Tahun
2018, belanja negara mencapai 2220,7
triliun rupiah. Ini angka yg sangat besar.
Oleh sebab itu, ini kita harus jaga
bersama-sama, dari sisi perencanaan,
penganggaran, maupun implementasi
pelaksanaannya,” kata PresidenPresiden
juga berharap pelaksanaan anggaran
berorientasi
pada
hasil,
bukan
prosedur. “Segera sederhanakan proses
administrasi,” ungkap Jokowi
Rusdy
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IKHTIAR PENDIDIKAN
ISLAM INDONESIA
UNTUK DUNIA
International Islamic Student Expo (IIEE) 2017 merupakan ikhtiar

komunitas Pendidikan Islam Indonesia untuk mempromosikan
dan meyakinkan masyarakat dunia bahwa pendidikan Islam
Indonesia layak menjadi destinasi pendidikan Islam dunia.

T

idak kurang 200 stand pemeran
dibuka
untuk
mengenalkan
dinamika kemajuan pendidikan
Islam, mulai dari madrasah, Pendidikan
Agama Islam di Sekolah, dan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
pada sektor formal, serta santri, pondok
pesantren dan ormas keagamaan pada
sektor non formal. Sejumlah lembaga
mitra perguruan tingga dunia juga ikut
terlibat, mengenalkan program-program
strategis yang ada di kampus.
Dari madrasah misalnya, inovasi dan
hasil penelitian para siswa dipajang agar
bisa disaksikan masyarakat luas. Mulai
dari Kontrol Bak Air Otomatis karya siswa
MAN 2 Kulonprogo, temuan Pepaya
Jantan sebagai Obat Malaria karya siswa
MAN 3 Malang, hingga robotik madrasah
dipentaskan.
Kincir air Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) karya mahasiswa IAIN
Palangkaraya juga dipamerkan. Ada juga
Quadcore Drone yang dibuat dari bahan
bekas oleh mahasiswa IAIN Kendari.
Bagi mereka yang menekuni ilmu falaq,
bisa “nongkrong” di stand pameran UIN
Walisongo, Semarang. Di situ, dikenalkan
dinamika perkembangan alat rukyah,
dari yang tradisional hingga yang paling
canggih. Ada teleskop robotik yang
khusus untuk rukyatul hilal. Ada juga alat
hisab rukyat, antara lain: rubu mujayyab,
mizwala, qibla locator, peta langit.
Dinamika kemajuan pendidikan
Islam itu dipemerkan pada ajang
Pameran Pendidikan Islam Internasional
atau International Islamic Student Expo
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(IIEE) 2017. Pameran ini berlangsung
selama empat hari, 21-24 November, di
ICE BSD City, Tangerang. Data mencatat
kalau lebih dari 20 ribu pengunjung hadir
pada event yang dibuka oleh Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin.
“Ini pertama kalinya digelar dan saya
memberikan apresiasi yang sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang
telah menyukseskan IIEE 201 ,” ujarnya,
Selasa 21 November 2017.
Menag berharap, forum IIEE
dapat
dimanfaatkan
pemangku
kepentingan untuk berbagi pengalaman
dan saling menegaskan komitmen
dalam
mewujudkan
pendidikan
Islam berkualitas di Indonesia. Usai
pembukaan, Menag meninjau lokasi
pameran yang berjarak sekitar 500meter.
Keluar Hall Nusantara, tampak mobil
golf sudah terparkir untuk mengantar
Menag beserta rombongan pejabat
Kementerian Agama. Alih-alih duduk
di kursi mobil yang disiapkan, Menag
justru memilih untuk menyetirnya.
“Sudah, biar saya saja yang menyetir
sendiri kendaraan ini,” kata Menag.
Sampai di Arena Pameran, Menag
mengunjungi sejumlah stand pameran
dan berdialog dengan para petugas
penjaganya. Saat berkunjung ke stand
UIN Ar-Raniry Banda Aceh misalnya,
Menag mendapat penjelasan mengenai
manuskrip manuskrip kuno dari
mahasiswa yang bertugas, Maskur.
Menag juga mendapat penjelasan
tentang alat pendeteksi bau saat
berkunjung ke stand pameran UIN

Malang. Menag berharap, forum
IIEE dapat dimanfaatkan pemangku
kepentingan untuk berbagi pengalaman
dan saling menegaskan komitmen
dalam mewujudkan pendidikan Islam
berkualitas di Indonesia.
Signifikansi
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin
Amin mengatakan, IIEE digelar karena
masyarakat Islam dunia mendambakan
adanya pendidikan Islam yang damai
seperti yang ada di Indonesia. IIEE
menjadi bagian dari gerakan Islam
moderat dan toleran melalui etalase
pendidikan Islam Indonesia yang
dipamerkan.
Event kali pertama ini mengusung
tema “Pendidikan Islam Indonesia
untuk Perdamaian Dunia”. Menurut
Kamaruddin, IIEE2017 merupakan
ikhtiar komunitas Pendidikan Islam
Indonesia untuk mempromosikan dan
meyakinkan masyarakat dunia bahwa
pendidikan Islam Indonesia layak
menjadi destinasi pendidikan Islam
dunia.
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Ada beberapa alasan mengapa IIEE
2017 penting diselenggarakan. Pertama,
Indonesia adalah negara demokratis yang
menempati peringkat tinggi di dunia.
“Prestasi ini sangat membanggakan, di
satu sisi, dan menjadi tantangan di sisi
yang lain,” ujar Kamaruddin. “Bangga
akan jatidiri bangsa yang meski demikian
beragam agama, budaya, bahasa,
etnis, dan lainnya, namun tetap kokoh
dan menyatu dalam bingkai NKRI,”
imbuhnya.
Menurut Kamaruddin, pendidikan
Islam mengawal dan menekadkan diri
untuk menjadi garda terdepan dalam
menjaga keharmonisan antar sesama.
“Pendidikan
Islam
berkomitmen
untuk setia mengamalkan sekaligus
menggaungkan nilai-nilai moderasi
Islam yang rahmatan lil alamin,” katanya.
Alasan kedua, lanjut Kamaruddin,
dalam situasi sosial-politik yang kurang
baik di beberapa negara muslim,
masyarakat muslim dunia, saat ini,
tengah mencari kiblat pendidikan
Islam. Dan Pendidikan Islam Indonesia
dikenal mengajarkan kedamaian dan

menghargai perbedaan. “Pendidikan
Islam Indonesia mengajarkan bahwa
di samping kebenaran yang kita yakini,
kita patut menghargai akan kebenaran
yang diyakini orang lain. Pendidikan
Islam Indonesia adalah pendidikan
yang mengajarkan untuk meneguhkan
nasionalisme keindonesiaan,” tegas
Guru Besar UIN Alaudin Makasar.
Alasan ketiga, even ini menjadi ajang
silaturahim dan pengenalan secara
lebih mendalam, baik dengan curah
gagasan pengembangan pendidikan
dan keilmuan Islam, tukar menukar
kreasi dan keunggulan masing-masing,
serta menawarkan sejumlah inovasi
dan pengembangan kebijakan publik
yang layak dikonsumsi masyarakat luas.
“Yang hadir di tempat ini, bukan hanya
masyarakat dalam negeri, tetapi juga
sejumlah tokoh dunia turut mewarnai
dalam even ini,” imbuhnya.
Sarana Strategis
Hal sama disampaikan Sesditjen
Pendidikan Islam, Moh. Isom Yusqi.
Menurutnya, IIEE menjadi sarana

strategis
mempertemukan
antara
penyelenggara pendidikan Islam dan
pasarnya. Selain itu substansi acara ini
sangat positif mendukung kampanye
Islam rahmatan lil’alamin yang tengah
ditekankan di Indonesia.
Menurutnya, IIEE memberikan
beragam informasi mengenai khazanah
pendidikan Islam di Indonesia kepada
pengunjung asing dan sebaliknya. Acara
yang diselenggarakan oleh Kemenag ini
menjadi bagian rencana besar untuk
menjadikan Indonesia menjadi sentra
pendidikan islam dunia.
Ishom menilai, dalam jangka pendek,
pameran ini akan membuat Indonesia
lebih dikenal masyarakat luas secara
nasional maupun internasional sebagai
tujuan studi Islam yang menarik. Banyak
tokoh Islam dunia yang hadir, seperti
Dr. Aisha Fathi dari Jinan University,
Lebanon dan Dr. Lyn Parker dari The
University Of Westrn Australia.
Dunia Internasional selama ini
banyak
mengagumi
keberhasilan
muslim Indonesia mengintegrasikan
antara demokrasi dengan Islam secara
harmonis. Saat ini, di Indonesia terdapat
600 pendidikan tinggi Islam, 75.000
madrasah tingkat menengah. Mayoritas
penduduk Indonesia (87,2%) adalah
muslim.
Selain pameran, sejumlah acara
menjadi bagian dalam expo ini, antara
lain: Seminar Internasional Tahunan
tentang Studi Islam (Annual International
Conference on Islamic Studies, AICIS),
Deklarasi Serpong, Apresiasi Pendidikan
Islam (API), Seminar Internasional
tentang Studi Pesantren, dan Kompetisi
Robotik Madrasah.
M Khoeron
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P

erhelatan International Islamic
Education Expo (IIEE) tahun 2017
selain menampilkan produkproduk pendidikan Islam dari Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
dalam pameran, pagelaran seni dan
forum ilmiah lainnya. Kegiatan yang
pertamakali dihelat ini menghasilkan
sebuah deklarasi tentang pentingnya
pemahaman Islam moderat, islam yang
rahmatan lil’alamin.
Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifuddin, mengungkapkan, Deklarasi
Serpong merupakan upaya untuk
mewujudkan peradaban yang lebih
baik. Mengingat saat ini dunia tengah
dihadapkan pada persoalan globalisasi.
Selain itu, Lukman menilai deklarasi
tersebut dapat digunakan untuk
menyebarkan pemahaman Islam yang
moderat, toleransi, dan berdemokrasi.
“Salah satu isi dari Deklarasi Serpong
bagaimana kita menjadikan Islam
yang wasatiyah, Islam yang rahmatan
lil alamin sebagai pedoman untuk
menyebarkan Islam yang moderat,”
ujarnya.
Deklarasi ini dibacakan oleh Dirjen
Pendidikan Islam Kamaruddin Amin,
yang diikuti perwakilan ormas dari
NU, Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar,
dan Al Khairat, serta Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Rektor UIN
Sunan Ampel Surabaya mewakili
pimpinan Perguruan Tinggi Keagaman
Islam (PTKI).
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DARI SERPONG UNTUK
ISLAM YANG RAHMATAN
LIL ‘ALAMIN
Deklarasi Serpong
Dengan rahmat Allah SWT, kami insan pendidikan Islam
meyakini bahwa:
Pendidikan Islam ditujukan untuk menciptakan manusia
paripurna (insan kamil) yang bercirikan sehat jiwa dan raga,
berakhlak mulia, luhur dalam berbudaya, bermanfaat bagi
sesama, dan senantiasa menebarkan kemaslahatan bersama.
Pendidikan Islam turut membentuk harmoni keberagamaan
dalam keberagaman masyarakat dunia, serta turut memajukan
ilmu pengetahuan dan peradaban semesta.
Pendidikan Islam adalah sarana melahirkan generasi yang
berkeadaban dan berkemajuan, serta memuliakan agama
sebagai nilai suci yang memanusiakan manusia.
Berdasarkan itu, kami menyatakan:
1. 		Setia mengamalkan sekaligus menggaungkan nilai
		nilaiIslam wasatiyyah yang rahmatan lil alamin.
2. 		Menjunjung tinggi nilai ketuhanan, mengedepankan
		martabat kemanusiaan, merajut persatuan, merawat
		kebersamaan, dan mempedulikan keadilan sosial dalam
		membangun peradaban.
3. 		Menolak setiap penyalahgunaan agama untuk
		kepentingan yang tidak sesuai dengan watak dasar dan
		tujuan agama itu sendiri.
4. 		Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memajukan
		pendidikan Islam sebagai solusi bagi tantangan zaman,
		sarana mewujudkan perdamaian dunia, dan upaya
		meningkatkan maslahat bagi umat manusia.
Serpong, 21 November 2017
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KADO INDAH
DI PENGHUJUNG
TAHUN
KEMENTERIAN AGAMA MENDAPAT PENGHARGAAN DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM RANGKAIAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
(HAKORDIA) 2017. ADA DUA PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KEMENAG,
YAITU: LEMBAGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN LHKPN (LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA) TERBAIK DAN LEMBAGA DENGAN
SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERBAIK TAHUN 2017
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LHKPN merupakan
kewajiban penyelenggara
Negara (pejabat) untuk
melaporkan harta
kekayaannya saat
pertama kali menjabat,
mutasi, promosi dan
pensiun

D

ua
penghargaan
tersebut
masing-masing diberikan oleh
Pimpinan KPK Basaria Panjaitan
dan Saut Situmorang kepada Sekjen
Kemenag Nur Syam, Selasa 12 Desember
2017di Jakarta bersamaan dengan
Pameran Hari Anti Korupsi Sedunia
(Hakordia) Tahun 2017.
Hakordia yang dibuka oleh Presiden
Joko Widodo ini berlangsung dua hari,
11 – 12 Desember 2017. “Ini merupakan
kado akhir tahun yang sangat baik bagi
Kemenag di tengah masih semerbaknya
masalah korupsi, kolusi, nepotisme
(KKN) yang dihadapi Bangsa Indonesia,”
terang Nur Syam di Jakarta, Selasa 12
Desember 2017.
Menurut Nur Syam, Kemenag akan
terus memperkuat pemahaman Aparatur
Sipil Negara (ASN) Kemenag tentang
pentingnya kepatuhan dalam LHKPN.
Nantinya, hal itu tidak hanya untuk
eselon I dan II, tapi juga III dan IV, serta
para pelaksana strategis. “Penghargaan
KPK ini juga sekaligus sebagai bukti
bahwa Kemenag itu semakin bersih
dan berhasil mengelola pengendalian
gratifikasi. Itu menjelaskan kepada
publik bahwa Kemenag sudah sangat
berbeda. Kemenag sangat peduli
terhadap kepatuhan LHKPN dan
pengendalian gratifikasi,” katanya.
Selain dua apresiasi institusional,
kata Nur Syam, Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin juga menerima
penghargaan pribadi sebagai pelapor
gratifikasi dengan nilai terbesar yang
ditetapkan menjadi milik Negara.
Menurut Nur Syam, hanya ada tiga orang
yang mendapat penghargaan ini, yaitu:
Presiden, Wapres, dan Menag Lukman
Hakim Saifuddin. “Ini harus kita syukuri
karena merupakan bentuk keteladanan
bagi kita semua untuk terus memperkuat
integritas
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,” tuturnya.
Pameran Hakordia 2017 ditutup
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hari ini oleh Wapres Jusuf Kalla. Stand
Pameran Kementerian Agama didaulat
sebagai stand terfavorit kedua pada
ajang tahunan yang digelar KPK ini.
LHKPN Kemenag
LHKPN
merupakan
kewajiban
penyelenggara Negara (pejabat) untuk
melaporkan harta kekayaannya saat
pertama kali menjabat, mutasi, promosi
dan pensiun. Irjen Kemenag M Nur
Kholis Setiawan mengatakan, sebagai
kementerian dengan satker terbanyak,
lebih dari empat ribu, total ada 2.616
pejabat (607 pusat dan 2009 daerah)
yang wajib melaporkan LHKPN.
Menurutnya, Itjen Kemenag yang
bertugas meminta dan mengumpulkan
laporan LHKPN mereka. Dari jumlah
itu, sampai saat ini, hanya 2% pejabat
yang belum melaporkan LHKPN. Itupun
disebabkan karena adanya proses mutasi
sehingga pelaporan LHKPN masih dalam
proses persiapan. “Tingkat kepatuhan
pelaporan LHKPN Kementerian Agama
mencapai 98 persen. Ini menandai

keseriusan pengelola dan kesadaran dari
wajib lapor,” ujarnya.
Hal ini, kata M Nur Kholis, tidak
terlepas dari upaya Itjen untuk terus
meningkatkan
layanan
LHKPN.
Beberapa langkah yang sudah dilakukan.
Pertama,
menyediakan
Layanan
LHKPN baik via call center di nomor
081318227762 maupun dengan datang
langsung ke kantor Itjen.
Kedua,
menyediakan
layanan
konsultasi dengan narasumber auditor
yang sudah mengikuti Training of
Trainers (ToT) langsung dari KPK.
“Keikutsertaan peserta ToT dari Itjen
Kemenag terus ditambah untuk
meningkatkan layanan konsultasi,”
ujarnya. Ketiga, menyelenggarakan
sosialisasi E-LHKPN dengan melibatkan
penyelenggara sebagai wajib lapor. M.
Nur Kholis berharap penghargaan ini
menjadi motivasi seluruh ASN Kemenag
untuk terus berupaya mewujudkan clean
goverment dan good governance.
M Khoeron

LAPORAN UTAMA

Predikat WBK

bagi UIN Antasari dan
Kankemenag Musi Banyuasin

Stan Terfavorit
Selain memberikan penghargaan
bagi Kemenag tentang LHKPN dan
Gratifikasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mengganjar stan
Kementerian Agama sebagai stan
terfavorit kedua pada ajang pameran
Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia)
Tahun 2017 yang digelar dari tanggal 1112 Desember 2017 di Jakarta.
Penghargaan tersebut diterima oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Nur Syam saat penutupan kegiatan
Hakordia yang ditutup resmi oleh Wakil
Presiden Jusuf Kalla. Apresiasi tersebut
melengkapi penghargaan serupa yang
diterima stan Kemenag pada ajang
Anugrah Media Humas Tahun 2017
di Palembang yang mengganjar stan
Kemenag sebagai stan dengan Pelayanan
Terbaik.
Sekjen
Kemenag
Nur
Syam
menyampaikan apresiasinya kepada
seluruh tim pameran yang berasal unit
eselon I atas raihan penghargaan bagi
stan Kemenag dalam pameran tersebut.

U

niversitas
Islam
Negeri
(UIN) Antasari Banjarmasin
dan Kankemenag Kab Musi
Banyuasin meraih predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dari Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK).
Penghargaan diberikan bersamaan
pameran Hari Anti Korupsi se-Dunia
(Hakordia) yang digelar KPK di Jakarta,
11-12 Desember 2017.
“Saya merasa bersyukur dan turut
bangga bahwa ada satker Kementerian
Agama yang menerima penghargaan
unit kerja dengan predikat WBK,”
ujar Sekretaris Itjen M Thambrin usai
menghadiri pemberian penghargaan
KPK di Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.
Menurutnya, ada 109 Unit Kerja di
instansi pemerintah yang memperoleh
predikat WBK. Dua di antaranya
adalah UIN Antasari Banjarmasin
dan Kantor Kemenag Kab. Musi
Banyuasin. “Ini berkat kerja bersama.
Koordinasi program yang intensif,
terutama komitmen unit kerja penerima
penghargaan dalam mewujudkan WBK
sehingga memperoleh penghargaan.
Kita semua warga kemenag patut
bersyukur atas raihan ini,” katanya.
Thambrin menambahkan, dalam
beberapa tahun terakhir, Itjen Kemenag
terus melakukan sosialisasi program
strategis pencegahan tindak pidana

korupsi. Di samping itu, Itjen juga
melakukan
pendampingan
dalam
pencanangan Zona Integritas Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (ZI WBK dan WBBM)
kepada
satker-satker
Kementerian
Agama.
“Kita
sudah
melakukan
sosialisasi
dan
pendampingan,
bagaimana cara menyiapkan zona
integritas berikut sistem dan evidennya
sekaligus
penyadaran
mental
pegawainya,” tuturnya.
Ke depan,
Thambrin berharap
penghargaan predikat WBK yang
diperoleh UIN Antasari Banjarmasin dan
Kankemenag Kab Musi Banyuasin dapat
dipertahankan dan diikuti satker lainnya.

“Selamat,
kepada
kawan-kawan
semuanya, mudah-mudahan tahun
depan semakin baik,” ujar Nur Syam
yang kesempatan berkunjung ke stan
Kemenag dan memberi souvenir Mushaf
Al-Quran kepada Direktur Pembinaan
Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi
dan Instansi Dedie A. Rachim saat
berkunjung ke stan Kemenag.
Selama gelaran pameran, stan
Kemenag tercatat dikunjungi oleh 1.230
tamu yang mengisi buku tamu. Selain
Dedi A. Rachim, awak stan Kemenag
berkesempatan berfoto bersama dengan
jubir KPK Febriansyah saat berkunjung
ke stan Kemenag.
			
Asnawi
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elataran Candi Agung Borobudur,
Kamis 02 November 2017 lalu
dipenuhi oleh 1.600 peserta
Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) dari
32 provinsi di Indonesia. Ketua Lembaga
Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG),
Arief Harsono mengatakan bahwa
Candi Agung Borobudur sebagai simbol
kejayaan agama dan umat Buddha di
Indonesia juga warisan budaya dunia
dipilih sebagai tempat pembukaan
Swayamvara Tripitaka Gatha (STG)
X Tahun 2017 agar dapat terasa lebih
khidmat.
Swayamvara Tripitaka Gatha X
tahun 2017 merupakan agenda rutin
yang dilaksanakan setiap tiga tahun
sekali secara nasional. Para peserta
STG ini berlomba hingga tanggal 5
November 2017 untuk memperebutkan
Piala Presiden dengan mengikuti 12
macam perlombaan, antara lain :
membaca Dhammapada, membaca
Parita,
membaca
Sutra/Mantra/
Liam Keng/membaca Dokyo Syodai,
Dhammadesana Bahasa Indonesia,
Dhammadesana Bahasa Mandarin,
Dhammadesana Bahasa Inggris, Seni
Kaligrafi, Solo Vokal Putri, Solo Vokal
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Putra, Paduan Suara, Cipta Tari Kreasi
Buddhis dan Barongsai.
Tripitaka adalah kitab suci yang
menjadi tuntunan dan pegangan umat
Buddha agar memperoleh kebahagiaan.
Susunan kata serta gaya bahasa yang
indah serta kalimat yang jelas, Tripitaka
menjadi sumber inspirasi yang tidak
pernah kering. Tripitaka sebagai sumber
inspirasi dan ilmu pengetahuan tidak
pernah habis untuk dikaji dan didalami.
Di dalamnya terdapat kisah-kisah
sejarah, falsafah hidup, kemuliaan,
keteladanan dan pesan-pesan luhur
dalam kitab suci yang dapat memberikan
pencerahan bagi yang membacanya.
Mengamalkan Tripitaka
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin mengatakan bahwa STG
adalah ajang bagi umat Buddha untuk
tidak hanya sekedar berlomba membaca
kitab suci Tripitaka, akan tetapi juga
ajang menghayati dan mengamalkan
apa yang mereka pahami dari Tripitaka
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Menurutnya, tujuan dan makna STG
bukan hanya prestasi semata. Namun,
yang lebih utama lagi adalah tentang

bagaimana membumikan Dharma
ajaran Buddha. “Jadikan Buddha
Dharma sebagai nafas saudara-saudara
sebagai pegangan hidup yang hakiki
dan sebagai kepribadian umat Buddha,”
ujar Menag saat membuka secara resmi
STG Tingkat Nasional X Tahun 2017, di
Pelataran Candi Borobudur, Kamis 02
November 2017.
Menag juga berharap agar STG yang
telah membudaya di tengah masyarakat
Buddha, selain berkembang dari segi
syiar dan kualitas penyelenggaraannya,
juga dapat mewarnai wajah umat
Buddha dan bangsa Indonesia. Menag
juga menekankan agar hakikat, makna
dan tujuan STG dapat dipegang teguh
sehingga Buddha Dharma benar-benar
dapat diresapi, dihayati dan diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari.
Senada dengan Menag, Ketua LPTG
lembaga yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun
2016, juga menyampaikan sambutannya.
Menurutnya, sasaran yang ingin dicapai
dalam kegiatan ini adalah mewujudkan
hidup rukun umat Buddha Indonesia
yang harmonis, dinamis, saling mengerti
dan memahami kajian nilai-nilai etika
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Swayamvara Tripitaka Gatha X Tahun 2017

PESAN BHINNEKA
DARI SWAYAMVARA
TRIPITAKA GATHA

moral dan spiritual dalam kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara.
Swayamvara Tripitaka Gatha X tahun
2017 diselenggarakan bertujuan untuk
meningkatkan Bhakti (penghormatan),
dan
Saddha
(Keyakinan)
serta
kecintaan umat Buddha terhadap kitab
suci Tripitaka dengan memahami,
menghayati dan mengamalkan isi yang
tersurat dan tersirat di dalamnya, serta
menanamkan dan meningkatkan gairah
umat Buddha dalam membaca dan
menjalankan Hyang Buddha yang ada
dalam kitab suci Tripitaka.
Sedangkan
Sekretaris
Jenderal
Nur Syam ketika menutup STG X
mengapresiasipenyelenggaraankegiatan
ini.
Menurutnya,
STG
Nasional
bisa menjadi ajang saling bertemu,
berkenalan, dan memadu persahabatan
umat Buddha. “Swayamvara Tripitaka
Gatha bisa menjadi arena berkompetisi
tetapi berbasis pada persahabatan
atau perkawanan. Dalam ajang ini,
peserta sayembara dari Aceh bisa
bertemu dengan peserta dari Papua
dan seterusnya. Semua tentu akan
menggambarkan betapa di antara

mereka memiliki kesepahaman tentang
arti pentingnya sahabat dan kawan,”
ujarnya di Magelang, Sabtu 05 November
2017.
STG Nasional juga menjadi ajang
membangun kebersamaan. Seluruh
peserta kumpul dalam semangat
kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan
kerjasama. Terpenting, kata Nur Syam,
STG Nasional juga bisa menjadi sarana
mengetahui kualitas pembelajaran dan
pemahaman kitab suci dari seluruh
daerah di Indonesia. “Kita akan tahu
sejauh mana kualitas pembacaan dan
pemahaman tentang Tripitaka di antara
kita. Melalui Swayamvara Tripitaka
Gatha ini, akan diketahui sampai sejauh
mana pembinaan agama yang kita
lakukan,” tuturnya.
Nur Syam mengajak umat Buddha
untuk menciptakan kerukunan intern
dan antar umat beragama. Menurutnya,
dalam setiap ajaran agama dan antar
agama dipastikan ada persamaan dan
perbedaan. Untuk itu, diperlukan sikap
saling memahami, toleransi, dan kerja
sama. “Jangan jadikan perbedaan
sebagai kelemahan tetapi kita jadikan
sebagai kekuatan,” katanya.
Revolusi Mental
Swayamvara Tripitaka Gatha X tahun
2017 kali ini mengambil tema “Melalui
Swayamvara Tripitaka Gatha kita
wujudkan revolusi mental umat Buddha
Indonesia yang Bhinneka”. Arief Harsono
menyampaikan keresahannya mengenai
tantangan era globalisasi yang membuat
umat semakin larut dalam sekulerisme
arus jaman yang begitu dahsyat.
“Anak-anak
muda
kita
perlu
dibimbing dan diarahkan sehingga

mereka tidak terbawa arus yang
menyesatkan, mereka harus memiliki
karakter sebagai umat beragama yang
taat dan berakhlak mulia, sekaligus
sebagai anak bangsa yang memiliki
kepribadian, kecerdasan, intelektual,
tangguh dan kompetitif serta toleran,”
ujar Arief.
Oleh karena itu, Arief menjelaskan
bahwa salah satu tujuan utama dari
penyelenggaraan STG tidak hanya untuk
memberikan kesadaran kepada generasi
muda akan pentingnya memahami
kitab suci sebagai pegangan hidup,
tetapi juga agar generasi muda memiliki
pegangan dan arah yang jelas di tengah
arus dan tantangan jaman saat ini dan
ke depan sehingga bisa menjadi agenagen perubahan untuk meneruskan
kelangsungan agama Budhha di
Indonesia.
Menurutnya, kehadiran para peserta
lomba di Candi Agung Borobudur ini
diharapkan dapat lebih menjalin rasa
persaudaraan kita, memiliki iman yang
kuat dan keyakinan diri yang kokoh,
suara hati yang jernih, teguh dan tangguh
dalam hidup berdampingan, berdialog
dan berintegrasi dengan sesama umat
Buddha dan umat beragama lainnya.
Ia menambahkan bahwa STG
diselenggarakan sebagai upaya umat
Buddha untuk berkontribusi terhadap
negara
Indonesia
dalam
rangka
mewujudkan gerakan Revolusi Mental
untuk bersama-sama menuju Indonesia
yang lebih baik. Tampil sebagai juara
umum pada ajang ini, diraih oleh
Provinsi Banten.
Didah Kholidah
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Presiden

PERAN GURU
TAK TERGANTIKAN

P

residen Joko Widodo menegaskan
pentingnya peran guru dalam
menentukan
masa
depan
bangsa Indonesia. Meskipun saat ini
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi begitu sangat cepatnya, namun
peran guru tetap tak tergantikan.
Hal ini disampaikan Kepala Negara
di hadapan 38 ribu guru dari seluruh
Indonesia yang hadir saat memperingati
Hari Guru Nasional sekaligus Hari
Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) yang
ke-72, di Lapangan Stadion Patriot
Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada
Sabtu, 2 Desember 2017. “Guru tidak
akan tergantikan untuk mengemban
tugas profetik, menjalankan misi
kemanusiaan, dan keberadaban dengan
menggali, menyadarkan, dan mengajak
serta menggerakan jiwa anak didik pada
kebenaran dan kebaikan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyatakan
bahwa
pendidikan
merupakan
jalan panjang sebuah bangsa dalam
menghadapi tantangan membangun
identitas, karakter, dan martabat
negara Indonesia. Oleh karena itu,
Presiden mengajak seluruh guru untuk
berbenah diri menghadapi persaingan
dan tantangan di masa mendatang.
“Peringatan Hari Guru Nasional ini
harus kita jadikan momentum untuk
berbenah menyiapkan generasi muda
yang tanggap dan tangguh,” ungkapnya.
Presiden juga menitipkan pesan
kepada para guru untuk terus
mendedikasikan
pengabdiannya
dalam mendidik generasi muda
Indonesia. Salah satunya adalah dengan
memerdekakan jiwa anak didik dalam
pembelajaran yang inklusif sehingga
terbuka ruang untuk munculnya
kreativitas dan inovasi yang sangat
dibutuhkan dalam era disrupsi saat
ini. “Kepada guru bangsa ini (saya)
menitipkan amanat untuk memupuk,
memelihara, mengembangkan jati diri,
dan membentuk karakter kita sebagai
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bangsa yang tangguh, berdaulat,
mandiri, dan penuh toleransi,” kata
Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden
tak lupa menyampaikan apresiasi dan
penghargaan kepada para guru yang
tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Presiden sadar betul peran besar seorang
guru yang menghasilkan anak-anak didik
yang berkualitas di bidangnya masingmasing.“Saya sampaikan penghargaan,
apresiasi yang tinggi kepada seluruh guru
di Tanah Air, guru-guru yang berada di
desa-desa, pulau-pulau terpencil, pulau
terluar, dan di daerah perbatasan,” ucap
Presiden seraya membungkukkan badan
sebagai tanda salam hormat takzim.
Pangkas Administrasi
Dalam
kesempatan
tersebut,
Presiden juga memberikan jawaban
terkait
sejumlah
harapan
yang
dilontarkan para guru melalui Ketua
Umum Pengurus Besar PGRI Dr.
Unifah Rosyidi, M.Pd. Salah satunya
adalah komitmen pemerintah untuk
melaksanakan undang-undang guru
dan dosen dengan baik serta mendorong
terlaksananya sertifikasi yang tepat
waktu dan tepat jumlah.“Saya percaya
peningkatan mutu guru perlu dibarengi
dengan kebaikan kesejahteraan yang
tentu harus disesuaikan dengan
kemampuan negara,” ujar Presiden.
Selain
itu,
berbagai
urusan
administrasi yang menjadi keluhan
para guru juga disinggung oleh Kepala
Negara. Ia segera memerintahkan
jajarannya untuk membenahi sistem
layanan tata kelola guru agar lebih
cepat, efektif, efisien, dan transparan.
“Jangan lagi _ruwet-ruwet_, jangan lagi
_mbulet-mbulet_ semuanya harus dapat
disederhanakan. Ini saya titip kepada
Mendikbud, Menpan, Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota,” kata Presiden.
Terakhir, Presiden juga akan
memastikan kekurangan guru di seluruh
Tanah Air akan diisi dengan baik tanpa

Mahasiswa UIN Malang
sedang berdiskusi

F
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meninggalkan kesempatan bagi guru
yang telah mengabdi dengan gigih.
Utamanya guru-guru yang berada pada
posisi terdepan, terluar, dan tertinggal
yang telah mengabdi puluhan tahun
untuk membangun negeri. “Kekurangan
guru akan diisi secara bertahap sesuai
kemampuan
pemerintah
dengan
mengedepankan
meritocracy
dan
guru-guru yang telah mengabdi lama,
sepanjang memiliki kualifikasi dan
kompetensi akan diberikan kesempatan
terlebih dahulu,” ucap Presiden.
Tingkatkan Kesejahteraan
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin saat melepas peserta gerak
jalan sehat dalam rangka Hari Guru
ke-71 Tahun 2017 bersama guru-guru
madrasah se Jabodetabek di Lapangan
Upacara Kantor Kementerian Agama
Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta,
Sabtu 18 November 2017 mengatakan,
Kementerian Agama (Kemenag) terus
berupaya agar bagaimana kesejahteraan
guru, bagaimana agar sarana dan
prasarana dalam rangka memperlancar
fungsi dan tugas para guru dalam
mendidik semua anak bangsa senantiasa
ditingkatkan.
“Kami menyampaikan
permohonan maaf khususnya kepada
guru, karena kami merasa masih banyak
yang belum bisa kami penuhi dari
sejumlah harapan guru-guru kita di
Indonesia, di Tanah Air tercinta ini,” ujar
Menag.
Menurutnya, Kementerian Agama
terus
berupaya
agar
bagaimana
kesejahteraan
guru,
bagaimana
agar sarana prasarana dalam rangka
memperlancar fungsi dan tugas para
guru dalam mendidik anak bangsa, ini
senantiasa terus kita tingkatkan. Menag
menyampaikan, guru adalah profesi
yang hebat, semua orang hebat dari
tangan-tangan para guru.
Ia kembali menegaskan, Kemenag
terus berupaya agar berbagai hal terkait
dengan guru baik langsung maupun
tidak langsung senantiasa bisa kita
tingkatkan di masa yang akan datang.
Dodo Murtado
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residen
Joko
Widodo
mengapresiasi
kiprah
para
tokoh agama dalam membantu
pemerintah memelihara persatuan
antarumat beragama di Tanah Air. Hal
ini disampaikan Kepala Negara saat
bersilaturahmi dengan peserta Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
di Istana Negara Jakarta. “Saya ingin
berterima kasih kepada para tokoh
agama, FKUB, yang turut merawat
persaudaraan dan sering memfasilitasi
dialog antarumat beragama,” ujar
Presiden sebagaimana dikutip dari
rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan
Media Sekretariat Presiden, Selasa 28
November 2017.
Ikut mendampingi Presiden, Menteri
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Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menko
Polhukam Wiranto, dan Mensesneg
Pratikno. Meski demikian, Presiden
menyatakan masih banyak tugas dan
tanggung jawab para tokoh agama untuk
memelihara perdamaian di Indonesia.
Salah satunya dengan menanamkan
nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta
Tanah Air agar tidak terjadi konflik di
masyarakat. “Ini tugas FKUB yang riil dan
konkret untuk mengingatkan semuanya
kepada rakyat agar jangan main-main
dengan hal yang sudah final dengan
kebangsaan kita,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut Presiden, menjelang
tahun politik 2018 mendatang, di
mana masyarakat memiliki perbedaan
pendapat, pilihan, dan pandangan
politik yang berpotensi menimbulkan

kegaduhan dan konflik di masyarakat.
Presiden mengajak para tokoh agama
yang tergabung dalam FKUB untuk
bersama-sama dengan pemerintah
menjaga kerukunan, persaudaraan, dan
persatuan bangsa Indonesia. “Ingatkan
umat yang namanya Pilkada hanya
sebatas pilihan politik. Di situ perbedaan
pendapat pasti ada. Demokrasi memang
begitu namanya. Ingatkan setelah
memilih ya rukun kembali,” ucap
Presiden.
Kehadiran peserta Rakornas FKUB
dan Silatnas Tokoh Agama ke Istana
guna
mendengarkan
pengarahan
langsung Presiden Jokowi terkait
kebijakan pemeliharaan dan penguatan
kerukunan umat beragama secara
nasional. Rakornas FKUB dan Silatnas
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Presiden:

TERUS
TANAMKAN
KERUKUNAN
KEPADA
UMAT

Tokoh Agama diselenggarakan di
Jakarta, pada 27 - 29 November 2017.
Acara ini dihadiri 372 peserta yang terdiri
dari perwakilan kabupaten/kota, ketua
dan sekretaris FKUB tingkat provinsi seIndonesia, Kasubbag Hukum dan KUB
Kanwil Kemenag, serta representasi dari
6 agama.
Tantangan Kerukunan
Sekjen
Kemenag
Nur
Syam
mengatakan kalau tantangan kerukunan
umat beragama ke depan semakin
kompleks. Selain faktor keagamaan
itu sendiri, mulai dari perbedaan
penafsiran, penodaan, aliran hingga
rumah ibadah, juga ada faktor-faktor non
keagamaan, baik sosial, ekonomi, juga
politik. “Apalagi, tahun 2018 dan 2019

adalah tahun politik. Indonesia akan
menyelenggarakan Pemilihan Kepala
Daerah dan Pemilihan Presiden. Ini
tentu harus menjadi perhatian bersama
dalam menjaga kerukunan warga
bangsa,” terang Nur Syam saat menjadi
narasumber pada Rakornas Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di
Jakarta, Selasa (28/11).
Untuk itu, Nur Syam mengajak
FKUB untuk berbagi peran dengan
Kementerian Agama dalam menjaga
kerukunan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Menurut Nur Syam, ada
sejumlah peran yang bisa dilakukan
oleh FKUB, antara lain: memelihara
dan memperkuat prinsip kerukunan di
tengah-tengah masyarakat, membangun
harmoni sosial, menciptakan situasi
kehidupan keagamaan yang kondusif,
serta
mengeksplorasi
nilai-nilai
kemanusiaan dari teologi masing-masing
agama.“FKUB juga dapat berperan
dalam pendalaman nilai spiritual
yang implementatif, menjauhkan rasa
saling curiga antar pemeluk agama,
serta meningkatkan pemahaman umat
bahwa perbedaan adalah keniscayaan,”
tuturnya.
Sementara Kemenag, lanjut Nur
Syam, akan terus melakukan sosialisasi
regulasi, kebijakan dan program

terkait kerukunan umat beragama.
Kemenag juga akan lebih intensif dalam
melakukan dialog dengan para aktor
kerukunan, muali dari (tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh
pemuda, tokoh perempuan, hingga
akademisi dan insan pers.“Koordinasi
dengan majelis-majelis agama dan lintas
kementerian/lembaga terkait juga akan
kami perankan secara optimal dalam
waktu-waktu mendatang,” ujarnya.
Di samping itu, Kementerian
Agama juga akan terus membangun
jaringan dengan lembaga/organisasi/
LSM yang memiliki concern terhadap
program kerukunan. Kemenag juga
akan
melakukan
pemberdayaan
tokoh agama dan FKUB, baik melalui
kebijakan maupun dukungan anggaran.
“Kami berusaha mengalokasikan dana
operasional bagi FKUB di 34 Provinsi
dan 514 Kab/Kota. Juga akan melakukan
pembangunan kantor sekretariat FKUB,”
katanya.
Berbagi peran antara FKUB dan
Kemenag, kata Sekjen, penting dalam
rangka
mendorong
sikap-sikap
keberagamaan umat beragama yang
menjunjung tinggi toleransi, moderasi
dan infklusif.
Zemi
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isambut tarian tradisional Batak
Sumatera Utara, Tortor, Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin
membuka lomba atau Pagelaran Paduan
Suara Tingkat Nasional Perguruan
Tinggi Agama (PTA) Katolik di Jakarta,
Minggu 5 November 2017. Pagelaran
paduan suara tingkat nasional yang
digelar setiap 3 tahun ini diikuti 20
Perguruan Tinggi Agama Katolik seluruh
Indonesia, dengan jumlah kontingen 440
orang bersama official masing-masing
kontingen.
Menag menyampaikan, lomba atau
pagelaran paduan suara ini tidak hanya
semata bisa kita lihat dari perspektif seni
semata, tapi banyak hal positf yang bisa
didapatkan, di antaranya agar bagaimana
kita generasi muda senantiasa terbiasa
mengolah rasa, memiliki sensitifitas.
“Bagaimana rasa hadir dalam kita
menebarkan kasih kepada sesama
sebagai kewajiban kita sebagai manusia
di tengah masyarakat. Agama bisa tidak
hanya bisa didekati dengan nalar, tapi
juga rasa,” ujar Menag.
Dirjen
Bimas Katolik Eusabius
Binsasi mengatakan, pagelaran atau
lomba paduan suara ini memperebutkan
Piala Bergilir Menter Agama, yang tahun
2013 lalu diraih Sekolah Tinggi Pastoral
(STP) Institut Pastoral Indonesia (IPI)
Malang Jawa Timur.
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin menyampaikan, agama tidak
hanya bisa didekati dengan nalar, tapi
juga dengan rasa.Menag menyampaikan,
Pagelaran Paduan Suara Perguruan
Tinggi Agama Katolik ini tidak hanya
semata bisa kita lihat dari perspektif seni
semata, tapi banyak hal positf yang bisa
didapatkan, di antaranya agar bagaimana
generasi muda kita senantiasa terbiasa
mengolah rasa, memiliki sensitifitas.
“Bagaimana rasa hadir dalam kita
menebarkan kasih kepada sesama
sebagai kewajiban kita sebagai manusia
di tengah masyarakat. Agama bisa tidak
hanya bisa didekati dengan nalar, tapi
juga rasa. Dengan lomba ini, rasa itu bisa
hadir dan mengedepan,” ujar Menag.
Menurutnya, terkadang di beberapa
tempat seringkali agama di bawa
dengan cara sama sekali tidak di bawa
dengan rasa. Padahal agama hadir
menebarkan kasih,
membangun
kerukunan, menjunjung tinggi harkat
martabat kemanusiaan kita, bukan
justru sebaliknya.Menag juga terkesan
dengan tema kegiatan ini - Dengan
Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional
Perguruan Tinggi Agama Katolik, Kita
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Disambut Tarian Tortor,
Menag Buka Lomba Paduan
Suara PTA Katolik
Tingkatkan Kualitas Hidup Menggereja,
Berbangsa dan Bernegara - bagaimana
kualitas hidup semakin menggereja.
Disampaikan Menag, ia teringat
ungkapan Mgr. Sugijopranoto SJ yang
menyampaikan ungkapan, bahwa setiap
kita (umat Katolik) 100 persen Katolik,
100 persen Indonesia. “Menggereja
dalam pandangan saya, seluruh aspek
hidup kita ada rujukannya dengan nilainilai agama, dalam menjalani kehidupan
senantiasa tidak tercerabut dari gereja,
tapi juga berbangsa dan bernegara. Ini
sesuatu mendasar, setiap umat beragama
harus 100 persen, tapi juga kita sebagai
warga negara Indonesia, adalah 100
persen Indonesia,” kata Menag.
Senada disampaikan Uskup Uskup
Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo
dalam sambutannya menyampaikan,
tema yang diangkat dalam kegiatan ini
sangat menarik. “Ketika saya membaca
tema ini, yang masuk di dalam diri saya,

suatu istilah dalam kosakata Gereja
Katolik yang dipopulerkan Paus yaitu
Jalan Keindahan, secara sederhana, kita
bisa sampai kepada Tuhan melalui halhal yang indah. Kita tahu yang menyanyi
lagu itu menyuarakan lagu keindahan,”
ujar Uskup Agung.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher,
menilai serupa bahwa aspek yang
dikaji dari paduan suara ini bahwa
seni bisa menyatukan kita, bahagia
dan memberi kepuasan spiritualitas.
Tampak hadir, selain Dirjen Bimas
Katolik Eusabius Binsasi, Dirjen Bimas
Islam Muhammadiyah Amin, Dirjen
Bimas Kristen Thomas Penturry, Ketua
Presidium KWI/Uskup Agung Jakarta
Mgr. Ignatius Suharyo, anggota Komisi
VIII Itet Tridjajati Sumarijanto, pejabat
eslelon II Kemenag, dan pimpinan PTA
Katolik.
Dodo Murtado
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Menag Serahkan Beasiswa Bidikmisi
Pada Mahasiswa STAKN Manado

M

enteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin
menyerahkan
beasiswa Bidikmisi kepada
mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri (STAKN) Manado.
Penyerahan ini dilakukan bersamaan
kunjungan Menag untuk memberikan
Orasi kebangsaan bertajuk “Agama dan
Kebangsaan: Peran Perguruan Tinggi
Keagamaan
dalam
Memperkokoh
Toleransi dan Kebhinekaan” di Kampus
Ungu tersebut.
Ikut menyaksikan, Ketua STAKN
Manado Jaene M Tulung, Rektor IAIN
Manado Rukmina Gonibala, Kakanwil
Kemenag Sulut Abdul Rasyid. Dalam
kesempatan itu, Menag Lukman juga
melakukan penyerahan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) kepada siswa Madrasah dan
SMA Kejuruan Kristen Manado.
Ditemui usai acara, Kamis (26/10),
Ketua STAKN Manado Jaene M Tulung
menyampaikan,
beasiswa bidikmisi
tahun ini diberikan kepada 20
Mahasiswa. “Sejak tahun 2015 sampai
2017 ini, kampus STAKN Manado sudah
menyalurkan beasiswa bidikmisi kepada
90 Mahasiswa,” ujarnya.
Jaene M Tulung berharap, kuota
beasiswa
Bidikmisi
dapat
terus
bertambah untuk mahasiswa STAKN
Manado. Dia mengaku, dengan adanya
beasiswa Bidikmisi, mahasiswa STAKN
Manado yang ekonomi menengah ke
bawah sangat terbantu untuk dapat
terus
melanjutkan
pendidikannya.
“Mahasiswa STAKN Manado sangat
terbantu dengan adanya beasiswa
Bidikmisi ini,” tambah Jaene M Tulung.
Jaene M Tulung juga menyampaikan
bahwa STAKN Manado terus melakukan
upaya perbaikan standar mutu dan
impelentasi budaya peningkatan mutu,
agar akreditasi program studi dan
sekolah tinggi terus meningkat. “Semoga
segera bisa menjadi Institut Agama
Kristen Negeri (IAKN) yang pertama di
Manado,” harapnya.
Arif Efendi
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KONFERENSI INTERNASIONAL
PERDAMAIAN DUNIA DAN ISLAMPHOBIA

SERUAN DARI ABU
DHABI, INDONESIA
BERSAMA PALESTINA
Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi
Konferensi Islam (OKI), dan mendorong OKI untuk mengadakan
sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada
kesempatan pertama, serta meminta PBB untuk segera bersidang
menyikapi pengakuan sepihak AS

M

untada
Ta`ziiz
al-Silm
fi
al-Mujtama`aat
alMuslimah
(Forum
untuk
Mempromosikan
Budaya
Damai
di tengah Masyarakat Muslim) Uni
Emirat Arab menggelar Konferensi
Internasional tentang Perdamaian Dunia
dan Islamphobia. Tidak kurang 700
ulama dan pakar dari berbagai negara
hadir pada event yang berlangsung
selama tiga hari, 11 – 13 Desember 2017.
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin turut diundang untuk menjadi
salah satu pembicara. Tampak hadir
juga, Prof. Quraish Shihab, Prof. Amany
Lubis, dan Prof. Amal Fathullah. Ikut
mendampingi Menag, Sekretaris Menteri
Khoirul Huda Basyir dan Kepala Lajnah
Pentashihan Mushaf Al Quran Muchlis
M Hanafi.
Narasumber lainnya yang juga hadir,
antara lain: Muhammad bin Abdul Karim
Al-Issa dari Rabithah A’lam Al Islami,
Ahmad Taufiq Menteri Wakaf Maroko,
‘Abbas Syauman dari Universitas Al
Azhar Mesir, serta Sardar Muhammad
Yusuf Menteri Wakaf Pakistan.
Konferensi diawali dengan sambutan
dari Menteri Toleransi Uni Emirat Arab
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan,
dilanjutkan sejumlah pembicara dari
beberapa negara, termasuk Menag
Lukman.
Di hadapan ratusan ulama dan
cendekiawan muslim dari berbagai
negara,
Menag menegaskan sikap
Indonesia terkait pengakuan sepihak
Presiden Amerika Serikat Donald
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Trump tentang Yerusalem sebagai
ibukota
Israel.
Menurut
Menag,
Indonesia akan terus bersama rakyat
Palestina
memperjuangkan
hakhaknya. “Pemerintah Indonesia, seperti
disampaikan Presiden Joko Widodo,
pada Kamis, 8 Desember, mengecam
keras pengakuan sepihak AS tersebut
dan meminta AS mempertimbangkan
kembali keputusan tersebut,” tegas
Menag di Abu Dhabi, Senin 11 Desember
2017.
Menurut
Menag,
Pemerintah
Indonesia
berpandangan
bahwa
pengakuan sepihak tersebut telah
melanggar berbagai resolusi Dewan
Keamanan dan Majelis Umum PBB
yang Amerika Serikat menjadi anggota
tetapnya serta bisa mengguncang
stabilitas keamanan dunia. “Rakyat
Indonesia tetap konsisten untuk terus
bersama dengan rakyat Palestina dalam
memperjuangkan kemerdekaan dan
hak-haknya sesuai dengan amanah
Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.
Menag
menilai,
pengakuan
sepihak Donuld Trump bukan hanya
meruntuhkan berbagai upaya damai
sebelumnya
dalam
menyelesaikan
persoalan
Palestina,
tetapi
juga
berpotensi menimbulkan gangguan
stabilitas keamanan dunia di masa
mendatang.
Menurutnya,
keamanan
dan
kedamaian sulit terwujud di tengah
ketidakadilan dan dominasi serta
hegemoni yang kuat terhadap yang
lemah. Kampanye memerangi terorisme

global juga tidak akan membuahkan hasil
jika dunia tetap membiarkan terjadinya
teror oleh sebuah negara terhadap
penduduk pemilik sebuah wilayah yang
sah. “Indonesia telah berkomunikasi
dengan
negara-negara
Organisasi
Konferensi Islam (OKI), dan mendorong
OKI untuk mengadakan sidang khusus
tentang masalah pengakuan sepihak
ini pada kesempatan pertama, serta
meminta PBB untuk segera bersidang
menyikapi pengakuan sepihak AS,”
sambungnya.
Atas nama Pemerintah Indonesia,
Menag
mengapresiasi
Pemerintah
Uni Emirat Arab yang memfasilitasi
penyelenggaraan konferensi tentang
Perdamaian Dunia dan fenomena
Islamophobia. Konferensi ini menjadi
salah satu langkah strategis
untuk
terus mempromosikan budaya damai
di tengah berbagai krisis yang melanda
masyarakat Muslim di berbagai belahan
dunia.
Agama Kedamaian
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin mengajak umat Muslim

F KUS BERITA
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di berbagai penjuru dunia untuk
menyuarakan Islam sebagai agama
kedamaian. Menurut Menag, tugas
ulama (cerdik cendekia) dan hukama
(orang-orang bijak) semakin berat, di
tengah konflik antar umat Islam sendiri
serta kampanye benturan peradaban,
Islam dan Barat. Apalagi, peristiwa
11 September 2001 di Amerika telah
menimbulkan
ketegangan
dalam
hubungan antara Islam dan Barat
kembali terbuka.
Meski dunia Islam mengecam
dan mengutuk aksi tersebut, tetapi
kencenderungan menjadikan Islam
dan umat Islam sebagai ‘tersangka’
terus semakin meningkat. Setiap aksi
kekerasan (terorisme) yang dilakukan
sekelompok kecil umat Islam dan
mengatasnamakan Islam, padahal Islam
tidak merestuinya, selalu dikaitkan
dengan Islam sebagai agama kekerasan
yang tidak bisa bersanding dengan
komunitas dan peradaban lain.
Kondisi ini diperburuk dengan
kampanye
Islamophobia
yang
disuarakan pihak-pihak tak bertanggung
jawab hingga menyuburkan fenomena

kebencian dan ketakutan terhadap Islam.
Begitu meratanya fenomena tersebut,
sehingga politik identitas di Eropa
kembali menguat belakangan ini. Tebar
kebencian terhadap Islam dan umat
menjadi komoditas politik yang diminati
untuk mendulang suara dalam setiap
pemilihan umum. “Di tengah situasi
seperti ini, kita harus terus menyuarakan
secara lantang Islam sebagai agama
kedamaian. Islam mengajak umat
manusia untuk hidup dengan aman dan
damai,” terang Menag dalam pidato yang
disampaikan dalam Bahasa Arab di Abu
Dhabi, Senin 11 Desember 2017.
Ia menilai, esensi ajaran kedamaian
bisa ditemukan dari nama Islam itu
sendiri yang berasal dari satu akar kata
dengan al-silm yang berarti kedamaian.
Itulah esensi semua ajaran agama yang
disampaikan oleh para nabi, termasuk
Nabi Musa dan Nabi Isa.
Menag
mengatakan,
Islam
mengajarkan umatnya untuk menebar
kedamaian melalui ucapan dan
perbuatan, baik kepada yang dikenal
maupun yang tidak dikenal. Ketika
ditanya, bagaimana cara berislam yang
paling utama, Rasulullah menjawab,
“tuth`imu al-tha`âma wa taqra`u alsalâma `alâ man `arafta wa man lam
ta`rif (memberi makan orang miskin
dan mengucapkan salam kepada
yang dikenal dan yang tidak dikenal).
“Ketika umat Islam diminta untuk saling
menebar salam, itu berarti tidak ada
tempat di dalam Islam bagi kekerasan
dan kebencian. Tebar kedamaian akan
melahirkan cinta dan kasih sayang,
sekaligus membuang jauh-jauh rasa
kebencian dan permusuhan,” tuturnya.
Mengutip hadis, Menag mengatakan
bahwa Rasulullah pernah berpesan,
“Kamu tidak akan masuk surga sampai
kamu beriman, dan kamu tidak
dinyatakan beriman secara benar
sampai kamu bisa saling mencintai.
Maukah kamu aku tunjukkan cara yang
membuatmu bisa saling mencintai?
Tebarkan salam kedamaian di antara
kamu”. “Kita harus bisa membangun
ketahanan dalam tubuh umat Islam agar
tidak terjebak pada pemahaman ekstrem
yang akan merusak citra Islam dan umat
Islam,” ajaknya.
Bangun Dialog
Lantas
bagaimana
menyikapi
fenomena Islamophobia?
Menurut
Menag, tidak ada jalan lain kecuali

membangun dialog antara Islam
dan Barat. Membesar-besarkan tesis
benturan peradaban hanya akan
menciptakan rasa takut dan cemas,
sehingga akan dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak bertanggungjawab
untuk mewujudkan tujuan yang
bertentangan
dengan
upaya
membangun perdamaian. “Sejak awal,
Islam tidak mengenal konsep benturan
antar peradaban. Sebaliknya, Islam
mengajak untuk membangun jembatan
komunikasi melalui dialog,” ucapnya.
Ia menegaskan, perbedaan agama,
budaya dan peradaban bukan untuk
dibenturkan, tetapi untuk didialogkan
dalam kerangka “lita`ârafû” (saling
mengenal). Semua peradaban umat
manusia
bercita-cita
membangun
sistem kehidupan yang menjamin rasa
keadilan, keamanan dan stabilitas.
Konflik dan perang selamanya tidak
akan pernah menyelesaikan masalah.
Menag mengakui bahwa tidak mudah
untuk membangun dialog di tengah
hilangnya kepercayaan dari masingmasing pihak. Jika masyarakat Barat
ada yang memiliki ‘perasaan’ terancam
dari umat Islam, maka umat Muslim
juga merasakan luka mendalam akibat
kolonialisme Barat, terutama dalam
masalah Palestina yang tak kunjung
selesai.
“Untuk itu, masing-masing
pihak harus bisa memahami perasaan
pihak lain, dan menempatkan akal sehat,
sehingga dialog dapat berlangsung
secara obyektif,” harapnya.
Menurut Menag, hegemoni yang
kuat terhadap yang lemah harus
dibuang jauh-jauh, dan sebagai gantinya
harus ada penghormatan terhadap
kekhasan masing-masing peradaban
atas dasar persamaan. Pengambilan
keputusan
secara
sepihak
yang
merampas kewenangan organisasiorganisasi internasional dan melanggar
kesepakatan internasional tidak akan
mendukung terciptanya perdamaian
dunia, bahkan hanya akan membawa
dunia dan kemanusiaan ke dalam jurang
kehancuran.
“Saya percaya, masih
banyak suara-suara hati dan akal sehat
yang akan mencegah kesewenangan dan
hegemoni negara-negara tertentu. Meski
harus menempuh jalan panjang dan
terjal, kita tidak boleh berhenti menyeru
kepada jalan kedamaian,” tandasnya.
Khoirul Huda
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REKOMENDASI
PENTING DARI
SOM MABIMS KE-42
Anggota Mabims sepakat, media informasi memiliki
kontribusi signifikan mengembangkan gerakan
ektrimisme ini, dan keempat negara serumpun ini juga
sepakat bagaimana menanggulangi ekstrimisme ini
melalui teknologi informasi

M

usyawarah Senior Official
Meeting (SOM) Menteri Agama
Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia, dan Singapura (MABIMS) ke42 menghasilkan sejumlah rekomendasi
penting untuk sejumlah isu strategis,
khususnya pada upaya penanggulangan
ekstrimisme dengan mengoptimalkan
platform teknologi informasi. Kegiatan
tahunan dengan peserta para pejabat
setingkat Sekretaris Jenderal dari 4
negara anggota MABIMS tahun ini
berlangsung tanggal 25-28 Oktober 2017.
Keempat
negara
tersebut
sepakat
membentuk
kelompok
kerja (pokja, working group) untuk
menanggulangi gerakan ekstrimisme
berbasis teknologi informasi. “Empat
negara anggota Mabims sepakat dan
akan mengintesifkan pembicaraan
membentuk kelompok kerja (working
group) untuk menanggulangi gerakangerakan ektrimisme berbasis teknologi
informasi,” ujar Sekjen Kementerian
Agama Nur Syam
saat jumpa pers
bersama ketua delegasi setiap negara di
Yogyakarta, Kamis 26 Oktober 2017.
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Senior Official Meeting (SOM)
Menteri Agama Brunei Darussalam,
Indonesia, Malaysia, dan Singapura
(MABIMS) ke-42 Kamis 26 Oktober 2017
menghasilkan sejumlah hal penting
upaya penanggulangan ekstrimisme.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama Nur Syam yang juga ketua
delegasi Indonesia menyampaikan ada
hal empat penting yang disampaikan
keempat delegasi SOM tersebut dalam
menanggulangi ekstrimisme. Pertama,
penegakkan hukum (law enforcement)
dengan menggunakan infrastruktur
regulasi.
“Keempat negara anggota
Mabims ini memiliki regulasi bagaimana
menanggulangi ektrimisme,” ujar Nur
Syam.
Kedua, melalui pendidikan. Menurut
Nur Syam, keempat negara memiliki
pandangan sama, pendidikan adalah
satu instrumen yang sangat baik dalam
kerangka
menanggulangi
gerakan
ekstrimisme. “Pendidikan ditujukan
bagi anak-anak usia sekolah menjadi
instrumen penting penanggulangan
ekstrimisme,” ujar Nur Syam.

Ketiga, mengembangkan literasi
media. Menurutnya, semua anggota
Mabims memiliki program nasional
dalam
kerangka
memberikan
pencerahan kepada seluruh lapisan usia
untuk cerdas bermedia. “Pemerintah
keempat negara mendorong pengguna
media untuk melakukan verifikasi,
cek informasi yang diperoleh sebelum
disebarkan, mencari sumber yang akurat
informasi tersebut agar tidak salah
menyebarkan informasi, dan ini salah
satu syarat utama mengembangkan
literasi media,” ujarnya.
Selanjutnya, lanjut Nur Syam,
keempat negara anggota Mabims
telah melakukan gerakan-gerakan anti
ekstrimisme melalui media dengan
memanfaatkan media sosial. “Hampir
seluruh negara anggota Mabims
memiliki cara sama memanfaatkan
media sosial untuk menanggulangi
gerakan ekstrimisme meski variannya
berbeda, namun memiliki tujuan sama,”
ucapnya.
Terakhir,
dan sangat penting
adalah membangun kerjasama antar
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kementerian,
lembaga
keempat
negara ini, karena disadari, untuk
menanggulangi ekstrimisme tidak bisa
dilakukan sendiri, harus dilakukan
menyeluruh, sistematis, dan masif ,
sehingga dampak dan pengaruhnya
terlihat. “Kerjasama ini dilakukan tidak
hanya dengan lembaga terkait tapi juga
dengan lembaga sosial kemasyarakatan,
ormas dan semua tertuju untuk
menanggulangi ekstrimisme,” tuturnya.
Ketua delegasi Malaysia Tan Sri Dato’
Hj. Othman bin Mustafa dan Brunei
Darussalam Dato Seri Stia haji Abdul
Aziz Bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji
Yussof senada menyampaikan, saat ini
banyak yang terlibat dalam gerakan
ektrimisme mereka yang berusia muda
dan terdidik. “Berbeda dengan era
sebelumnya, yang terlibat dalam gerakan
ektrimisme dilakukan oleh mereka yang
putus asa karena alasan ekonomi, sosial,
budaya, dan karena terpinggirkan, tapi
sekarang justru sudah menyasar anak
muda kita, terbukti banyak generasi
muda kita yang sudah terpapar oleh
paham ektrimisme dan radikal,” ujar Nur

Syam yang juga ketua delegasi Indonesia.
Anggota Mabims juga sepakat bahwa
media informasi memiliki kontribusi
signifikan mengembangkan gerakan
ektrimisme ini, dan keempat negara ini
juga sepakat bagaimana menanggulangi
ekstrimisme ini melalui teknologi
informasi.
Komitmen Halal
Selain berkomitmen menanggulangi
ekstrimisme
dengan
pendekatan
teknologi informasi, empat negara
Musyawarah Menteri-menteri Agama
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
dan Singapura (MABIMS), berkomitmen
memperkuat kerjasama dalam bentuk
Nota Kesepahaman (MoU) antar negara
terkait dengan jaminan produk halal.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama Nur Syam menyampaikan,
rencana penandatanganan MoU itu
sudah diamanatkan dalam pertemuan
SOM ke-41 tahun lalu dan akan
dilaksanakan tahun 2016. Namun
namun karena satu lain hal terutama
kaitannya draft harus dipikirkan
mendalam karena menyangkut empat

negara. “Draftnya sudah diselesaikan
oleh Brunei Darussalam sekarang, kita
sepakat bahwa MoU jaminan produk
halal itu akan dilakukan segera di akhir
bulan Desember tahu ini,” ujarnya.
Menurutnya, kita sudah sampaikan
bahwa proses kerjasama ini di Indonesia
melalui sejumlah tahapan dan institusi.
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
segera akan melihat legal draftingnya,
dan selanjutnya melewati Kementerian
Luar Negeri yang membutuhkan
pembahasan lebih mendalam, begitu
juga negara lainnya yang haru melalui
beberapa instansi atau jawatan di
negaranya masing-masing.
Hadir sebagai delegasi Indonesia
selain Sekjen Kemenag Nur Syam,
Kabalitbangdiklat Abdurrahman Masud,
Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah
Amin, Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal, Kepala Biro
Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Ahmad Gunaryo, Kepala Biro Keuangan
dan BMN M Irfan, dan Kepala Biro
Humas, Data, dan Informasi Mastuki.
Dodo Murtado
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SOM MABIMS 42

UPAYA KEMENAG TANGANI GERAKAN
EKSTRIMISME

K

ementerian
Agama
telah
melakukan upaya-upaya dalam
menangani gerakan ekstrimisme
di antaranya melalui 4 (empat) langkah
strategis program aksi penanganan situs
radikal berbasis paham keagamaan.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi,
Mastuki mewakili delegasi Indonesia
dalam
bentangan
kertas
tema
‘Penanggulangan Ekstrimisme Melalui
Teknologi Informasi’ menyampaikan
empat langkah strategis tersebut.
Pertama, Literasi Internet Sehat
Berbasis Agama, yaitu edukasi publik
yang diprioritaskan pada produsen
dan konsumen konten internet. Ia
menjelaskan, edukasi kepada produsen,
dilakukan dengan cara mendorong untuk
produsen untuk memperbanyak konten
internet berbasis agama yang sehat,
tidak radikal dengan segala ciri minor di
dalamnya. Sedangkan kepada konsumen,
didorong untuk tidak mentah-mentah
menelan konten situs radikal, cerdas
mencerna, cermat memilah dan kreatif
dalam memberi respon balik. “Program
ini dijalankan dengan memaksimalkan
seluruh elemen dan jaringan birokrasi
di lingkungan Kemenag, berkerja sama
dengan berbagai ormas Keagamaan,”
ujar Mastuki.
Ia juga memaparkan bahwa saat
ini ribuan penyuluh agama digerakkan
sebagai juru literasi internet sehat
berbasis agama. “Literasi internet sehat
anti radikal juga bisa dipesankan dalam
taushiyah perkawinan yang banyak
dijalankan ribuan penghulu dan KUA,”
tuturnya.
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Kedua, Gerakan Situs Kontra Radikal.
Dikatakannya, Kementerian Agama
sedang berupaya bersinergi untuk
membuat situs kontra radikal berbasis
agama yang dikelola berbagai pihak:
seluruh kantor Kemenag se-Indonesia,
tingkat pusat, provinsi, kabupaten
sampai kecamatan (KUA), puluhan
Ormas Islam moderat dan sebagian situs
radikal yang berbeda haluan dengan
situs radikal lain.

LITERASI INTERNET SEHAT
BERBASIS AGAMA, YAITU EDUKASI
PUBLIK YANG DIPRIORITASKAN
PADA PRODUSEN DAN
KONSUMEN KONTEN INTERNET
Menurut Mastuki, saat ini telah
dibentuk Tim Cyber Anti Ekstrimisme
dan Radikalisme
yang beranggota
para penyuluh keagamaan di seluruh
Indonesia. Demikian juga di lingkungan
Perguruan tinggi telah melakukan
langkah-langkah berupa kurikulum
anti radikal, begitu pula media massa,
organisasi jurnalis, dan Dewan Pers.
Gerakan ini bisa menjadi kekuatan
dahsyat dalam “perang konten” dunia
maya.
Ketiga, Mainstreaming Opini Kontra
Radikal di Media Sosial. Menurutnya,
tidak terbatas situs, jejaring media sosial,
seperti facebook, twitter, istagram dan
sebagainya, juga peting diperhitungkan
sebagai wadah dalam membangun
gerakan kontra konten situs radikal.

Ciri media sosial, antara lain, berisi
percakapan informal yang spontan dan
interaktif, dan tak kalah efektif dalam
pebentukan opini publik. Agenda
ini melibatkan tokoh, individu dan
komunitas yang aktif menyampaikan
opini di jejaring media sosial. “Ini
penting untuk memperkaya konten
internet berbasis agama yang moderat
dan sehat, sebaga counterterhadap
pengaruh situs radikal,” ujarnya.
Langkah
keempat,
Gerakan
Nasional Ramah di Dunia Maya. Ia
menambahkan bahwa pada akhirnya,
seluruh rekomendasi di atas, bisa
disinergikan sebagai bagian dari sebuah
gerakan berskala nasional, untuk
mengarusutamakan opini, pemahaman
dan informasi tentang
paham
keagamaan yang ramah, moderat,
toleran, dan berbagai karakter nonradikal lainnya, dalam sebuah gerakan
yang bisa disebut sebagai “Gerakan
Nasional Penanggulangan Ekstrimisme
Keagamaan di Dunia Maya”.
Hadir mewakili delegasi Indonesia,
yakni Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama Nur Syam, Kabalitbangdiklat
Abdurrahman
Mas’ud,
Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Muhammadiyah Amin, Kepala Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) Sukoso, Kepala Biro Hukum
dan Kerjasama Luar Negeri Achmad
Gunaryo, Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara Mohamad Ali Irfan,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Data, dan Informasi Mastuki.
Dodo Murtado,
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Seranai Pantun
di SOM MABIMS ke-42
Musyawarah Senior Official Meeting (SOM) Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) ke-42 dihiasi seranai pantun yang menjadi ciri khas Melayu.
Dalam musyawarah yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 25-28 Oktober 2017, para ketua
delegasi empat negara MABIMS tidak lupa menyisipkan pantun ketika memberikan sambutan,
serta pandangan tentang tema dan pelaksanaan SOM dan MABIMS. Berikut petikan pantun
yang disampaikan sejumlah delegasi.

Nur Syam
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Indonesia

Haji Abdul Razak Hassan Maricar
Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura

Yogyakarta pusat Islam masa lalu
Banyak nilai dan kearifan lokal
Kami senang tuan puan bertamu
Nikmatilah kuliner terkenal
Kita jumpa di majelis mulia
Bincang penting soal peran agama
Ekstrimisme di dunia maya
Kerja sama adalah jawabannya
Masak gepuk di dalam gedung
Jangan lupa tepuk tangan dong...

Indonesia tanahnya subur
Semangat patriotik kuat tertanam
Di Yogyakarta langkah diatur
Bagi semarakkan syiar Islam
Jangan berpaut di dahan rapuh
Kalau jatuh binasa badan
Bersatu teguh, bercerai runtuh
Ikatan agama penyuluh jalan
Dato Seri Stia haji Abdul Aziz Bin Orang Kaya
Maharaja Lela Haji Yussof
Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal
Ugama Brunei Darussalam
Dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta
Bertemu lagi menyambung bicara
Mesyuarat SOM MABIMS membuka tirainya
Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya
Rahmat-Nya di pun penuh harapan
Semoga Mesyuarat berjalan aman
Kerja sama MABIMS perlu diteruskan
Bagi kesatuan ummah sepanjang jaman

Tan Sri Dato’ Hj. Othman bin Mustafa
Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia
Dari puterajaya kami ke Indonesia
Meneruskan misi ukhuwah dan dakwah
Usaha yang gigih bukan sia sia
Demi membela negara dan ummah
Pergi ke pasar membeli kopiah
Kopiah di beli dengan wang rupiah
Sekian wabillahi taufik wal hidayah
Semoga mesyuarat mendapat berkah

Didah Kholidah
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Puisi
Berbalut kemeja lengan panjang berwarna biru dongker
dan celana warna khaki, Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin membacakan tiga tulisannya, yang berjudul:
Berduka Dan Bersuka, Kemana Dan Dimana, Haruskah
Atau Harusnya. Ia didaulat membacakan puisi pada
ajang Malam Anugrah Hari Puisi Indonesia (HPI) Tahun
2017 mengusung tema “Puisi Harga Hidup” di Gedung
Graha Budaya (GGB), Taman Ismail Marzuki (TIM), Rabu, 4
Oktober 2017.
Ia merasa, apa yang ditulisnya belum bisa disebut
sebagai puisi. “Ini tulisan, Saya tidak berani
mengatakan puisi. Apalagi ini di tengah-tengah
penyair. Jadi baiknya tulisan, goresan,” kata Lukman.
Selain Lukman, tampak beberapa tokoh publik yang
naik ke atas panggung membacakan puisi, antara
lain Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita,
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Wakil
Ketua DPR RI Fadli Zon, Duta Besar RI Untuk Negara
Republik Azerbaijan Husnan Bey Fanani, serta Duta
Besar Libya Sadegh M.O Bensadegh [Indah]

Berduka Dan Bersuka
Angin bertiup berderu-deru
Berduka berpisah dengan yang dirindu,
Ataukah bersuka bertemu dengan yang
dituju
Ombak berdebur berulang kali ,
Berduka bergulung tinggalkan laut sepi
Ataukah bersuka berlomba menggapai tepi
Ayam berkokok berkumandang
Berduka sesali malam kan menghilang
Atau kah bersuka menyambut pagi
menjelang
Air mata berderai tumpah
Berduka berkabung musibah
Atau kah bersuka bertrima berkah
Bibir bergetar memanjatkan doa
Berduka dengan asa yang tak kunjung nyata
Atau kah bersuka menyatakan cinta pada
Yang Maha Segala
Hati berdzikir khidmat,
Berduka memohon taubat
Ataukah bersuka bersyukur nikmat
Berduka dan bersuka,
Berbeda rasa, bermakna sama
Berduka dan bersuka,
Keduanya dariNya ,
Masihkah perlu tanya
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Ke mana Dan Di mana
Maju tak ke depan ,
Mundur tak ke belakang
Mendaki tak ke atas
Menurun tak ke bawah
Masuk tak ke dalam,
Melesak tak ke luar
Menyerong tak kesamping
Menepi tak ke pinggir
Berputar tak melingkar
Berderak tak bergerak
Berangkat tak pergi
Pulang tak kembali
Wahai ilahi Rabbi ,
Tunjukilah kami
Haruskah Atau Harusnya
Haruskah ku mengejarmu berlari cepat
Tuk sandarkan rinduku yang penat
di haribaanmu yang hangat
Atau
Harusnya ku cukup selami diri sendiri
Karena kau tak kemana pergi
Karena kau tetap ada bersemayam di sanubari
ini

KEBIJAKAN

BANYAK DAN SEDIKIT
Begitu banyak orang hanya
sedikit yang bernama manusia
Begitu banyak manusia
hanya sedikit yang baik tutur
katanya
Begitu banyak yang baik tutur
katanya hanya sedikit yang
sesuai dengan perilakunya
Begitu banyak yang tutur
katanya sesuai dengan
perilakuknya, hanya sedikit
yang meneladaninya
Dan begitu banyak
meneladaninya hanya sedikit
yang ikhlas melakukannya
Wahai Zat yang tak berbilang,
Begitu banyak tapi hanya
sedikit

AGAMA, KONSTITUSI dan KITA
Bagaimana posisi agama dalam
konsttitusi kita,
Mari kita simak bersama
Kemerdekaan kita diraih
berkat rahmat Allah yang
Maha Kuasa,
Penyelenggara negara kita
bersumpah sesuai agamanya
saat memulia kerja
Sistim perdadilan kita,
melingkupi 4 yang salah
satunya peradilan agama,
Pengaturan pelaksanaan
hak azasi manusia bisa
dibatasi undang-undang atas
pertimbangan agama
Tujuan pendidikan nasional

kita meningkatkan iman
takwa dan ahlak mulai dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa,
Ilmu pengetahuan kita dimajukan
dengan menjunjung tinggi nilai
agama
Dan Negara kita, negara kita
berdasar ketuhanan yang maha
esa
Tapi mengapa?
Mengapa prahara masih saja
bersama kita,
Mungkin karena agama masih di
kata-kata,
Mungkin karena agama belum
menjelma nyata menjadi tindak
kita

JIKA DAN MENGAPA
Jika berkata mengapa berdusta,
Jika bertutur mengapa tak
jujur,
Jika di percaya mengapa
memperdaya,
Jika berjanji mengapa tak
ditepati .
Jika memberi mengapa
berharap materi kembali ,
Jika beramal materi mengapa
berharap puji ,
Jika menerima puji mengapa
jadi lupa diri ,
Jika suka lupa diri mengapa
tak fokus saja urus diri sendiri ,
Jika tak diberi amanah
mengapa menjadi marah ,
Jika dikritik mengapa
menghardik ,

Jika tak punya kuasa mengapa
malah jumawa,
Jika mendapat mandat
mengapa merasa paling
berdaulat,
Jika nyatanya kosong, mengapa
kata-katanya sombong,
Jika tak bersisi mengapa
banyak aksi ,
Jika merasa tak bermutu
mengapa tak hendak berguru,
Jika tak berilmu mengapa sok
tau,
Ohoy, jika mau mengukir
sejarah , mengapa hanya mahir
berkeluh kesah ,
Ohoy, Jika mau ubah kondisi
negeri , mengapa cuma aksi
berpuisi .

Puisi ibarat sahabat, sekaligus obat bagi santri. Dalam segala
keterbatasan di lingkungan pondok pesantren, banyak aturan,
minimya sarana hiburan, padatnya jadwal kegiatan, puisi mendapat
tempat tersendiri bagi santri sebagai pelipur lara, sekaligus
penyemangat asa.
Menag Lukman Hakim | Malam pembacaan Puisi Hari Santri 2017 di Graha Bhakti Budaya
Taman Ismail Marzuk, Senin, 16 Oktober 2017
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enteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin
mengatakan,
portal konsultasi ini tidak
semata untuk keperluan usulan revisi
Terjemahan Al-Quran. Lebih dari
itu, portal juga dihadirkan untuk
membuka kesempatan bagi masyarakat
memberikan masukan.
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin memberikan apresiasi atas
kenerja tim kajian revisi terjemahan AlQuran Kementerian Agama. Apresiasi
ini disampaikan Menag saat Launching
Portal
Konsultasi
Publik
Revisi
Terjemahan Al-Quran Kementerian
Agama di gedung Bayt Al-Quran, TMII,
Jakarta. “Saya mengapresiasi dan
mengucapkan terima kasih kepada
seluruh anggota tim yang telah bekerja
luar biasa,” ungkapnya di hadapan
seluruh anggota tim penerjemah dan
pegawai Lajnah Pentashihan Mushaf
Al-Qur’an (LPMQ), Selasa 28 November
2017.
Ketua Tim Kajian Revisi Terjemah,
KH.
Ahsin
Sakho
Muhammad
menjelaskan komposisi dan tugas tim
kajian revisi terjemah. Menurutnya, tim
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Al-Quran adalah bahasa yang padat makna. Kadang
ungkapannya sedikit, tetapi megandung makna yang
luas. Sulit dicarikan padanan maknanya dari Bahasa
Indonesia. Seringkali Bahasa Indonesia tidak bisa
menampung apa yang dikehendaki oleh Bahas Al-Quran.
Maka kita memilih makna yang paling mendekati

kajian terdiri dari 10 orang ahli ilmu AlQuran, dibantu 4 orang tim pakar Bahasa
Indonesia dan anggota kesekretariatan
dari LPMQ. “Setiap anggota tim diberi
tugas menelaah terjemahan (AlQuran Kemenag) yang lalu. Kemudian
menuliskan usulannya dalam bentuk
makalah
dan
mempresentasikan
apa yang diusulkan di hadapan tim,”
sambungnya menjelaskan.
Menurut Kyai Ahsin, menerjemahkan
Al-Quran merupakan tugas berat karena
terkait firman Allah. Beberapa kendala
yang sering ditemui antara lain luasnya
makna Bahasa Al-Quran. “Bahasa

Al-Quran adalah bahasa yang padat
makna. Kadang ungkapannya sedikit,
tetapi megandung makna yang luas.
Sulit dicarikan padanan maknanya dari
Bahasa Indonesia. Seringkali Bahasa
Indonesia tidak bisa menampung apa
yang dikehendaki oleh Bahas Al-Quran.
Maka kita memilih makna yang paling
mendekati,” ungkap mantan rektor
Institut Ilmu Al-Quran tersebut.
Untuk
menghindari
kesalahan
paham bagi orang awam, tim melakukan
beberapa
langkah
teknis
dalam
penerjemahan. Kalau kata terjemah
yang tidak mudah dipahami orang awam,

KEBIJAKAN

KETIKA PUBLIK BISA
KONSULTASI REVISI
TERJEMAHAN AL-QURAN
Kementerian Agama merilis Portal Konsultasi Publik Revisi
Terjemahan Al-Quran yang dikembangkan oleh Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) di Bayt Al Quran,
Jakarta, Selasa, 28 November 2017.
pada bagian itu ditambahkan penjelasan
dalam kurung. Bila penjelasan itu belum
juga memadai, maka diberi catatan
kaki sehingga terjemah Al-Quran tidak
disalahpahami. “Setelah tim pakar AlQuran setuju secara sebutansi, tim pakar
Bahasa menyesuaikan redaksinya,”
sambungnya menguraikan tugas tim
penerjemah.
Cara Menggunakannya
Lantas
bagaimana
cara
menggunakannya? Ketua Tim IT LPMQ
Zarkasyi Afif menjelaskan bahwa
langkah pertama yang harus dilakukan
adalah dengan mengunjungi portal
konsultasi untuk melakukan registrasi.
(sila
klik:
http://quran.kemenag.
go.id/konsultasipublik/). “Klik login,
kemudian pilih register. Isi semua field
mulai dari pilih foto hingga password.
Aktifkan akun dengan cara mengklik link
aktivasi yang telah dikirim oleh sistem
ke email pendaftar,” jelas Zarkasyi di
Jakarta, Rabu 29 November 2917.
Untuk mengusulkan terjemah,
pengusul harus login dengan akun yang
telah diaktivasi. Setelah itu, pengusul

memilih surah dan menentukan ayat,
lalu klik cari. Setelah muncul surah
dan ayat yang ditentukan, klik usulkan
terjemahan. “Isi semua field usulan
terjemahan, kemudian klik submit.
Pastikan data usulan sudah benar, lalu
tekan oke,” jelasnya. Usulan terjemahan
yang telah masuk ke meja LPMQ akan
direview oleh editor. Sistem akan
mengirimkan email notifikasi terkait
sejauhmana usulan pengusul diproses.
Selain itu, Lajnah Pentashihan Mushaf
Al-Qur’an (LPMQ) menjalin kerjasama
dengan Mitra Netra sebarluaskan Tafsir
dan Terjemah Al-Quran, khusus untuk
komunitas
penyandang
disabilitas
netra. Sejauh ini Kemenag melalui
LPMQ telah menghadirkan Mushaf dan
terjemah Al-Quran disertai pedoman
membaca dan menulis Al-Quran
Braille,” kata Kepala LPMQ Muchlis
M Hanafi usai mendampingi Menag
Lukman melaunching Portal Konsultasi
Publik Revisi Terjemahan Al-Qur’an di
Bayt Al-Quran, TMII, Jakarta, Selasa 28
November 2017.
Disampikan
Muchlis,
yayasan
Mitra Netra sudah mengembangkan

website-nya, LPMQ akan ikut mengisi
kekosongan web itu dengan tafsir
dan terjemah Al-Quran. “Portal ini
bentuknya website dan akan bisa
dibuka pada smart phone,” tambah
Muchlis. Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin menyambut baik kerja sama
antara LPMQ dengan Yayasan Mitra
Netra dalam rangka menyebarluaskan
tafsir dan terjemahan Al-Quran di tengah
komunitas penyandang disabilitas netra.
Sebelum dirilis Menag, Muchlis M
Hanafi menampilkan tutorial registrasi
dan login portal di hadapan ratusan
undangan yang hadir. Menurutnya,
LPMQ selama ini sudah melakukan
sejumlah upaya dalam rangka revisi
terjemah Al-Quran.
Upaya tersebut antara lain menyusun
instrumen revisi, melakukan konsultasi
publik secara offline di beberapa tempat,
membuka portal konsultasi publik,
membentuk tim revisi, melakukan
penelitian lapangan untuk membaca
reapon masyarakat selama ini, serta
melakukan verifikasi dalam forum
nasional mushaf Al-Quran.
Benny Andrios
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halal luar negeri,” jelasnya. Mengkritisi
tentang rancangan ketentuan registrasi
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),
perwakilan UIN Syarif Hidayatullah,
Zilhadia, menyampaikan masukannya
agar regulasinya dibuat terperinci
sehingga memudahkan BPJPH dalam
pemantauan terhadap kinerja LPH.

BPJPH Susun PMA
tentang Registrasi Halal

B

adan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) tengah
menyusun Peraturan Menteri
Agama (PMA) tentang Registrasi Halal.
PMA ini diperlukan sebagai dasar
pelaksanaan kewenangan BPJPH dalam
melakukan registrasi sertifikat halal dan
produk halal luar negeri. Dalam proses
penyusunan PMA tersebut, BPJPH
menggelar focus group discussion (FGD)
Penyusunan Peraturan Menteri tentang
Registrasi Halal. FGD yang berlangsung
29 November hingga 1 Desember 2017 di
Jakarta ini diikuti perwakilan unit eselon
satu Kementerian Agama, auditor halal,
perwakilan Perguruan Tinggi Islam, dan
beberapa stakeholder terkait lainnya.
Selain Kepala BPJPH Sukoso, juga
hadir beberapa narasumber lain dari
praktisi yang ikut berkontribusi terhadap
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rancangan regulasi tersebut. “BPJPH
dapat melakukan kerja sama dengan
lembaga dalam dan luar negeri di bidang
penyelenggaraan JPH,” papar Sukoso
di Jakarta, Rabu 29 November 2017.
Menurutnya, produk halal luar negeri
yang ingin masuk ke Indonesia, tidak
perlu diajukan permohonan sertifikat
halalnya sepanjang sertifikat halal
diterbitkan oleh lembaga halal luar
negeri yang sudah melakukan kerjasama
saling pengakuan sertifikat halal dengan
BPJPH.
Namun
demikian,
sertifikat
halal untuk produk yang masuk ke
dalam negeri,
wajib diregistrasi di
BPJPH sebelum produk diedarkan di
Indonesia. “Rancangan regulasi ini
memuat ketentuan tentang registrasi
sertifikat halal dan lembaga pemeriksa

Lantik Duta Akrual
Sekjen Kementerian Agama Nur
Syam melantik para duta akrual dan duta
pengelola Barang Milik Negara (BMN)
tahun 2017. Pelantikan berlangsung di
Tangerang, Senin 27 November 2017,
dan diikuti dua perwakilan Satker Eselon
Pusat dan Kanwil Kemenag Provinsi seIndonesia.
Sekjen
dalam
amanahnya
mengingatkan empat 4 fungsi duta
akrual dan duta BMN. Menurutnya, para
duta harus dapat memastikan serapan
anggaran on the track, dalam artian tinggi
dan benar. Fungsi kedua, lanjut Nur
Syam, memastikan proses penganggaran
dan implementasinya benar.
Untuk fungsi ketiga, pada duta
harus memastikan Laporan Keuangan
Kementerian Agama (LKKA) tersaji
secara benar. “Para duta juga harus
membangun rasa memiliki terhadap
laporan keuangan kita yang berbasis
akrual, serta membangun koordinasi
yang baik dengan semua unit kerja,”
tegasnya. “Coming together, sharing
together, working together, and sucsiding
together,” imbuhnya.
Pelantikan
ditandai
dengan
penyematan Pin Duta Akrual dan Duta
BMN. Ikut menyaksikan, Kepala Biro
Keuangan Ali Irfan.Dipimpin Sekjen
Kemenag, para duta juga membacakan
Tri Prasetya Duta Akrual dan Duta BMN
sebagai berikut:
Pertama, Kami, Duta Akral dan
Duta BMN berkomitmen mendukung
implementasi Akuntansi Pemerintahan
berbasis Akrual di Kementerian Agama;
Kedua, Kami, Duta Akrual dan Duta
BMN, bersatu pada membangun sinergi
dalam menyusun laporan keuangan
berbasis Akrual dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian; Ketiga, Kami, Duta
Akrual dan Duta BMN, siap menjadi agen
pembaharu dan pemberi solusi dalam
implementasi akuntansi pemerintahan
berbasis akrual.
Ledy , Zemi
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diperoleh data terkait dumas sebagai
berikut:
Dumas total: 804 dumas;
Telah Proses: 494 Aduan; Selesai: 286;
Belum diproses: 24 aduan. “Di luar data
tersebut, ada sebanyak empat puluh
lima dumas yang tidak ditindak lanjuti
karena substansinya tidak jelas,” ujarnya.
“Dumas-dumas yang kami nyatakan
selesai adalah berdasar sampai di mana
kewenangannya. Tinjauannya harus
disesuaikan dengan hal tersebut, jadi tak
bisa disamakan,” ujar Zaki.

Itjen, 804 Dumas
Terselesaikan

D

ifasilitasi
oleh
Subbagian
Hukum Itjen Kemenag, lakukan
pembahasan draft KMA terkait
Pembentukan Unit Pemberantasan
Pungli di Kementerian Agama.
Pembahasan Draft ini sudah
mencapai tahap finalisasi, dengan
mengutamakan output agar segera
dilakukan pengesahan oleh Biro Hukum.
KMA ini dianggap cukup krusial dan
strategis karena menyangkut semangat
perbaikan dan reformasi birokrasi
yang mengutamakan layanan. Layanan
akan baik apabila tidak ditemukan lagi
pungutan-pungutan aregulasi (liar). Hal
ini tentu akan mendorong pemenuhan
outcome terkait kepuasan masyarakat
kepada kinerja Kemenag.
Seperti diutarakan oleh Sekretaris
Itjen, Muhammad Tambrin bahwasannya
masih terdapat titik krusial layanan
Kemenag yang rawan pungli. Seperti
pada layanan haji, KUA, dan pendidikan.
“Saya kira masih ada potensi untuk
terjadinya pungli di Kementerian kita,
draft ini saya pikir harus kita dorong agar
segera disahkan,” tegasnya.
Hal senada juga diungkap Inspektur
Wilayah II, Maman Saepulloh yang
mengatakan bahwa nantinya KMA
ini akan menjadi pangkal acuan guna

dirumuskannya aturan-aturan teknis
penunjang lainnya. “Saya pikir KMA
ini nantinya akan kita jadikan acuan
penyusunan Kep. Irjen yang akan
mengatur lebih rinci, salah satunya
terkait pembentukan tim Addhock untuk
menangani Pungli,” tandasnya.
Dumas Terselesaikan
Hingga akhir tahun 2017 ini, sebanyak
804 aduan masyarakat (dumas) masuk
ke kantung-kantung aduan masyarakat
yang difasilitasi oleh Inspektorat. Baik
melalui website, surat konvensional,
bahkan melalui media teks lewat aplikasi
gawai.
Hal ini dikemukakan oleh Kasubbag
Sistem
Informasi
Pengawasan
dan Dumas, Ali Zakiyudin dalam
kesempatan mengemukakan capaian
kinerja subbagnya di kegiatan evaluasi
kinerja triwulan IV 2017 (8/12).
Menurutnya hasil ini adalah kerja sama
berbagai elemen yang ada di Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama. Menurut
Zaki, 804 aduan yang masuk tersebut
hampir seluruhnya telah ditangani,
dan diidentifikasi mana yang bisa
ditindaklanjuti dan mana yang tidak.
Zaki pun memaparkan bahwasanya
di Tahun 2017 ini hingga 5 Desember,

Pengawasan Intern
Inspektur
Jenderal
Kemenag
Nur Kholis Setiawan saat kegiatan
Pemutakhiran Data Temuan Hasil
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Tahun 2017, yang diselenggarakan
tanggal 4 s.d 6 Oktober 2017 di Yogyakarta
menyampaikan bahwa, Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Agama
mempunyai kewajiban untuk melakukan
pengawasan intern terhadap seluruh
program dan kegiatan Kementerian
Agama.
Pengawasan tersebut dilakukan
melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya. Itjen dalam menjalankan fungsi
pengawasan saat ini mencoba bergerak
ke hulu, maksudnya melihat akar dari
suatu permasalahan Sesuai dengan
yang disampaikan Menteri, bahwa Itjen
sebagai APIP akan lebih berorientasi
sebagai pendamping. “Terkadang kita
mengasumsikan kata pengawasan itu
sesuatu hal yang dipersepsikan tidak
nyaman, paradigma ini yang harus
diubah, bagaimana itjen menjalankan
fungsi pengawasan tetap memberikan
kenyamanan,” jelas Irjen.
Irjen menegaskan, pengawasan
bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan,
tapi justru harus disyukuri sebagai
hal untuk mengingatkan agar kita
menjalankan tugas dan fungsi senantiasa
dalam jalur yang benar. Saat ini Itjen
mengupayakan revitalisasi SOP, untuk
hal tersebut Itjen membuat feeding dari
para stakeholder, semisal perguruan
tinggi, untuk mendapat masukanmasukan yang diperlukan untuk
merumuskan regulasi yang lebih baik.
Fajar Harnanto
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MENJAMIN TRANSPARANSI
DALAM RECRUITMEN JABATAN
Oleh: Prof. Dr. Nur Syam | Sekjen Kementerian Agama RI
Disarikan dari http://nursyam.uinsby.ac.id/

Hari Jum’at, 3/11/2017, saya
harus datang ke UIN Sunan
Ampel Surabaya dalam kerangka
untuk melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan Test
untuk
pengisian
Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang di masa lalu
disebut sebagai Pejabat Eselon Dua. Perubahan
nomenklatur jabatan itu tentu terkait dengan
terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014
tentang Aparat Sipil Negara dan kemudian
diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan UU No 5
Tahun 2014 tentang Manajemen ASN.
Saya menyampaikan beberapa hal terkait
dengan penyelenggaraan uji kompetensi bagi
calon pejabat JPT Pratama, yaitu: pertama,
saya tentu berterima kasih kepada Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang
sudah menjadi mitra Kementerian Agama dalam
rangka uji kompetensi ini. Saya perlu sampaikan
ucapan terima kasih kepada Prof. Abd. A’la
(Rektor UIN Sunan Ampel) atas kerja sama yang
baik ini. Ucapan terima kasih tentu khusus juga
saya sampaikan kepada Prof. Dr. Mohammad
Sholeh, Dekan Fakultas Psikhologi UIN Sunan
Ampel yang sudah melakukan kerja bareng untuk
pelaksanaan uji kompetensi. Kepada semua
anggota Tim Psikhologi, saya sampaikan rasa
hormat saya.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan
kepada seluruh peserta uji kompetensi untuk
jabatan Eselon II atau JPT Pratama. Tanpa
kehadiran saudara tentu pelaksanaan lelang
jabatan ini tidak akan terselenggara. Saya
sebenarnya memiliki keyakinan bahwa semua
peserta uji kompetensi ini adalah pribadi-pribadi
yang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas
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di dalam jabatan ini. Saya kenal, sebab ada yang
pernah menjadi staf saya, baik di saat saya menjadi
rektor di IAIN Sunan Ampel (kini UIN Sunan
Ampel), maupun di kala saya menjadi Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, maupun
sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Kemenag.
Saya tahu tentang kualitas mereka. Makanya,
sesungguhnya semuanya layak untuk mengisi
JPT Partama ini. Hanya saja bahwa regulasi
memastikan bahwa untuk mengisi jabatan ini
harus melalui proses lelang yang “panjang” dan
“melelahkan”.
Kedua, terdapat sejumlah tahapan yang harus
dilalui untuk menduduki jabatan tersebut. Ada
uji kelayakan administrative, yaitu proses untuk
melakukan pengecekan terhadap kelengkapan
administrasi baik melalui system online maupun
pemberkasan. Di tahapan ini, maka ada yang
lulus dan ada yang gagal. Jika gagal dipastikan
ada kelengkapan administrative yang tidak
terpenuhi. Jadi, sama sekali tidak ada unsur
yang bisa mengganggu terhadap kelengkapan
admistrasi ini. Semuanya transparan dan terjaga.
Lalu, ada uji kompetensi, baik melalui assessment
psikholohis maupun wawancara dan rekam jejak.
Di dalam hal ini maka dipilihkan Tim
Psikhologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk
bisa bekerja sama, maka dilakukan uji kelayakan
melalui presentasi yang ketat. Sama halnya ketika
kami memilih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta. Semua dilakukan
dengan transparan dan terukur. Jadi keterpilihan
UIN Sunan Ampel tentu melalui proses yang
relevan dengan maksud diselenggarakan uji
kompetensi.
Untuk menyelenggarakan wawancara dan
menyeleksi semua proses lelang jabatan, maka
juga dilakukan oleh tim yang sangat independen.
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Saya tentu berharap
bahwa melalui berbagai
uji kompetensi ini, maka
akan didapatkan pejabat
yang berkomitmen
terhadap 5 (lima) nilai
budaya kerja Kemenag
sebagaimana sudah kita
sepakati bersama, yaitu:
integritas, profesionalitas,
inovasi, tanggungjawab
dan keteladanan. Budaya
kerja inilah yang nanti
akan memandu terhadap
para pejabat dalam JPT
Pratama dan kemudian
diimplementasikan
di dalam kerjanya
untuk memimpin para
stafnya untuk bersamasama mencapai visi
dan menjalankan misi
Kementerian Agama

2 (dua) dari Kemenag, dan 3 (tiga) orang dari luar
Kemenag, yaitu: Prof. Nur Syam (Sekjen, selaku
Ketua pansel), Prof. Abdurrahman Mas’ud (Kepala
Litbang, sebagai sekretaris pansel), Prof. Hasan
Fauzi (warek bidang Akademik IPDN, sebagai
anggota), Rini Windiantini (Deputi Kelembagaan
Kemenpan-RB, sebagai anggota) dan Koes Priyo
Murdono (Deputi SDM BKN, sebagai anggota). Jadi
dengan komposisi pansel seperti ini, maka dijamin
akan terdapat transparansi dan kemandirian.
Kemudian juga uji kapasitas dan profesionalitas
melalui wawancara yang dilakukan oleh pansel.
Semua ujian ini sesungguhnya untuk menjaring 4
(empat) hal, yaitu: kompetensi dasar, kompetensi
professional,
kompetensi
kepribadian
dan
kompetensi sosial. Keempatnya merupakan
satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika
ada yang sangat profesional tetapi kompetensi
sosialnya rendah, maka juga diragukan karena
yang bersangkutan akan menjadi pemimpin
dengan tingkat kemampuan memahami dunia
sosial yang tinggi, demikian pula pada kompetensi
kepribadian. Harus dicari orang yang benar-benar
memiliki kompetensi kepribadian yang baik.
Makanya rekam jejak menjadi alat ukur yang sangat
penting. Kita tidak boleh memilih “kucing dalam
karung”. Kita harus memilih yang benar-benar kita
ketahui kapasitasnya.
Ketiga, saya tentu berharap bahwa melalui
berbagai uji kompetensi ini, maka akan didapatkan
pejabat yang berkomitmen terhadap 5 (lima) nilai
budaya kerja Kemenag sebagaimana sudah kita
sepakati bersama, yaitu: integritas, profesionalitas,
inovasi, tanggungjawab dan keteladanan. Budaya
kerja inilah yang nanti akan memandu terhadap
para pejabat dalam JPT Pratama dan kemudian
diimplementasikan di dalam kerjanya untuk
memimpin para stafnya untuk bersama-sama
mencapai visi dan menjalankan misi Kementerian
Agama. Harapan saya kepada yang terpilih adalah
agar bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas,
sedangkan yang belum terpilih agar tawakkal
kepada Allah swt. Sebab semua yang berlaku pada
kita sesungguhnya merupakan ketentuan Tuhan
yang azali sifatnya. Jadi jangan berputus asa sebab
masih ada peluang di lain kesempatan dan juga
peluang untuk mengabdi di dalam jabatan dan
posisi yang kita tempati. Wallahu ‘alm bi al shawab
[]
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NEGARA DAN SERTIFIKASI
HALAL INDONESIA
Oleh: M. Fuad Nasar | Plt Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf,
Konsultan The Fatwa Center Jakarta

Badan Penyelenggara Jaminan
Produk
Halal
(BPJPH)
diresmikan
oleh
Menteri
Agama
Lukman
Hakim
Saifuddin pada 11 Oktober
2017. Landasan hukum pembentukan BPJPH
adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH)
boleh dibilang merupakan salah satu undangundang yang terlama pembahasannya di DPR.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang JPH
disusun sejak awal 2006, diajukan ke DPR tahun
2008 dan disahkan menjadi undang-undang pada
tahun 2014.
Kenapa
negara
menangani
jaminan
produk halal? Dalam bahasa regulasi, ialah
untuk memberikan kenyamanan, keamanan,
keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk
Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai
tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi
dan menjual Produk Halal. Jaminan Produk Halal
adalah menyangkut kepentingan masyarakat luas
dan ekonomi nasional.
Sebuah pertanyaan mengemuka, benarkah
pemerintah mencabut Sertifikasi Halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI)?Kehadiran BPJPH
justru memperkuat sertifikasi halal yang telah
puluhan tahun ditangani oleh MUI. Sertifikasi
halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat
voluntary menjadi obligatory, artinya sesuatu
diwajibkan atas dasar undang-undang untuk
kemaslahatan seluruh bangsa.
Dengan kehadiran BPJPH sebagai unit organisasi
struktural setingkat Eselon I di Kementerian
Agama, sebuah perubahan besar khususnya dalam
pengembangan industri halal diharapkan semakin
menggelora di negara kita, seperti harapan Menteri
Agama dalam pidato peresmian BPJPH.
Bangsa ini harus memiliki institusional memory
bahwa Sertifikasi Halal di Indonesia memiliki
sejarah yang panjang dan jalan berliku karena tidak
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semua elemen masyarakat mendukung baik karena
alasan politis maupun alasan teknis.
Sertifikat Halal di Indonesia tidak lahir tibatiba. Setahu saya perjalanan sejarahnya dimulai
dari labelisasi produk nonhalal oleh Departemen
Kesehatan tahun 1976. Kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah saat itu tertuang dalam Surat
Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10
November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan
Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung
Bahan Berasal Dari Babi. Surat Keputusan yang
ditanda-tangani Menteri Kesehatan Prof. Dr. G.A.
Siwabessy mengharuskan semua makanan dan
minuman yang mengandung unsur babi ditempeli
label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi
gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas
dasar putih.
Pada perkembangan selanjutnya, proses
penerbitan Sertifikasi Halal di Indonesia ditangani
oleh MUI setelah
dibentuknya Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
(LPPOM-MUI) tahun 1989. Kelahiran LPPOM-MUI
dilatarbelakangi merebaknya kasus lemak babi
yang pada saat itu meresahkan masyarakat.
Sekitar bulan Oktober 1988, surat-surat kabar
dan majalah di Jakarta menurunkan berita hasil
penelitian Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc., dosen
Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya Malang. Di dalam hasil penelitian yang
dipublikasikan dan ditambah beberapa item
di luar daftar sampling yang diteliti, menyebut
beberapa jenis makanan mengandung lemak babi,
seperti produk susu Dancow, biscuit, coklat, ice
cream, kecap dan lain-lain. Pemerintah, mulai dari
Presiden, Menteri, DPR dan MUI ikut urun rembug
dan turun tangan untuk menenangkan umat Islam
yang tersengat karena isu lemak babi.
Pengujian terhadap makanan dan minuman,
apakah mengandung babi, tidak sederhana dan
mudah. Terknologi yang ada dewasa itu baru bisa
mendeteksi sifat-sifat kimia, fisika, biokimia, dari
lemak dan daging babi murni sebelum tercampur.
Oleh karena itu H.S. Prodjokusumo, Sekretaris
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Umum MUI, menyatakan hasil penelitian Dr. Ir.
H. Tri Susanto merupakan “sedekah” bagi umat
Islam. Hikmahnya menunjukkan kemajuan
teknologi sejalan dengan kemajuan agama. Selain
itu masyarakat semakin tahu membedakan mutu
dan kualitas produksi yang baik dan buruk. Hikmah
lainnya – menurut penggagas KOKAM (Komando
Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) itu
– kesadaran untuk menghayati agama di kalangan
semua lapisan masyarakat semakin meningkat.
Ketua Umum MUI K.H. Hasan Basri waktu
itu menganjurkan kepada umat Islam Indonesia
agar menjauhi makanan dan minuman yang
mengandung bahan-bahan yang haram, seperti
lemak babi. Apabila seorang muslim ragu-ragu
terhadap suatu jenis makanan, lebih baik tidak
memakannya.
Pada 1 Desember 1988 Ketua Umum MUI K.H.
Hasan Basri, Menteri Agama H. Munawir Sjadzali,
MA dan Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH,
mengeluarkan imbauan kepada para produsen
makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel dan
restoran, agar memproduksi, memperdagangkan,
serta menghidangkan makanan dan minuman yang
sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram.
MUI kemudian membentuk tim yang meninjau
pabrik-pabrik yang dicurigai. Media massa
mempublikasikan unsur pimpinan MUI sedang
minum susu Dancow dan makan mie instant untuk
meredam keresahan umat Islam tentang kehalalan
produk yang terkena isu kandungan lemak babi.
LPPOM-MUI berdiri pada 6 Januari 1989
bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H. Fondasi
awal Jaminan Produk Halal di Indonesia digariskan
sejak era kepemimpinan Ketua Umum MUI K.H.
Hasan Basri, dengan Ketua LPPOM MUI periode
yang pertama ialah Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz dan
kemudian Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra.
Undang-Undang Jaminan Produk Halal
mengatur kewenangan penerbitan sertifikat halal
oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.
Sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang
JPH kurang pas apabila ditafsirkan seolah negara
mencampuri wilayah agama. Penetapan fatwa
halal tetap menjadi otoritas MUI. Kewenangan
administratif penerbitan sertifikat halal yang
dialihkan kepada BPJPH.

Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan
kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu
memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu
produk yang kemudian disampaikan kepada
BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat
halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI
selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya
habis. Sinergi dan kerjasama BPJPH dengan MUI
antara lain dalam hal Sertifikasi Auditor Syariah,
Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), menurut hemat
saya ini merupakan substansi yang amat penting.
Setiap muslim diperintahkan dalam ajaran
Islam supaya memilih konsumsi yang halal dan
thayyib (baik) serta menjauhi yang haram demi
untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
Produk halal dewasa ini bukan hanya makanan,
minuman, obat-obatan, melainkan meliputi produk
sandang dan bahkan pariwisata halal. Isu halal telah
menjadi isu ekonomi yang mendapat perhatian luas
dan universal, sama seperti isu ekonomi syariah.
Saya memandang kewenangan penerbitan
sertifikat halal oleh Kementerian Agama adalah
penguatan dari sistem yang sudah berjalan
selama ini. Namun tentu hal itu harus didukung
dengan sistem pelayanan yang profesional, cepat,
transparan dan akuntabel. BPJPH harus bisa
menarik kepercayaan masyarakat dan dunia usaha
yang cukup heterogen.
Menurut penjelasan Kepala Biro Humas, Data
dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, bahwa
BPJPH saat ini tengah mengembangkan registrasi
online dalam pelayanan sertifikasi halal. Saya kira
itu sangat bagus. Soalnya, ketika kehalalan suatu
produk sudah difatwakan MUI, maka dalam waktu
tujuh hari kerja, BPJPH sudah harus menerbitkan
sertifikasi dan label halal.
Dalam pergerakan ekonomi global, industri
halal dewasa ini sudah menjadi trend dunia.
Booming industri halal, termasuk pariwisata halal,
sedang menggelinding. Saya membaca dalam
artikel Irfan Syauqi Beik, Ph.D, “Menanti Paket
Kebijakan Industri Halal” bahwa potensi industri
halal di negara kita cukup besar dengan angka
pertumbuhan rata-rata berada di atas rata-rata
pertumbuhan ekonomi pada umumnya.
Data Global Islamic Economy Indicator 2017
menyebut Indonesia masuk 10 besar negara
konsumen industri halal terbesar di dunia. Untuk
belanja makanan halal, negara kita menempati
peringkat nomor satu di dunia. Begitu pula di
sektor pariwisata halal, Indonesia berada di
urutan nomor lima di dunia. Sementara untuk
obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan
syariah, Indonesia menempati peringkat keenam
dan kesepuluh di dunia. Nah, saya kira ke depan
agenda kita adalah mengupayakan agar Indonesia
jadi negara produsen halal yang masuk peringkat
besar dunia. Pada akhirnya itu semua memerlukan
kolaborasi dan sinergi di antara semua pemangku
kepentingan. []
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Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Prof. Ir. Sukoso., M.Sc., Ph.D

INDONESIA HARUS
JADI PRODUSEN
HALAL INDUSTRY
Hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 lalu menjadi hari yang bersejarah bagi Sukoso beserta
8 orang lainnya. Sukoso dilantik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pria kelahiran Banyuwangi
ini dilantik setelah dinyatakan lulus dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi madya
Kementerian Agama.
Guru Besar Bidang Nutri-Genomic/Bioteknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang
ini dikenal sebagai penggiat kajian halal di Indonesia. Ia telah lama berkiprah sebagai
Ketua Pusat Studi Halal Thoyyib Center, Universitas Brawijaya, Malang, Ketua Jabatan
Fungsional Laboratorium Quality Control dan Halal Science, Lab Sentral Ilmu Hayati –
Universitas Brawijaya, Malang, Koordinator Konsorsium Halal Center Perguruan Tinggi
dan Ketua Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia (APKAHI).

B

adan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
(BPJPH) adalah lembaga
baru yang terlahir sebagai
amanat dari UU Nomor
33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal. Berdasarkan PMA
Nomor 42 Tahun 2014, badan ini
merupakan satuan kerja setingkat
eselon I di Kementerian Agama. Ketika
melaunching badan baru ini pada 11
Oktober lalu, Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin berpesan agar BPJPH
dapat berperan dan berkontribusi
sebagai penggerak perkembangan
industri halal di Tanah Air, serta
membangun masyarakat yang sadar
halal.
Tentu bukan tugas yang mudah
bagi pria yang hobi bernyanyi ini
untuk menakhodai lembaga baru
ini dan melaksanakan apa yang
diamanatkan oleh Menag. Ditemui
tim humas Kemenag, Didah Kholidah,
Romadanyl dan Sandi di ruang kerjanya,
ia mengemukakan proyeksi dan

66

harapannya menjadikan BPJPH sebagai
lembaga kredibel penyelenggara produk
halal di Tanah Air dan dunia.
Apa yang melatarbelakangi Bapak
untuk melamar sebagai Kepala Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH)?
BPJPH ini memang unik, karena
merupakan pertemuan dari empat hal,
yakni kebijakan, ilmu pengetahuan,
teknologi dan hukum Islam. Jadi
desainnya itu, walaupun saya berasal
dari perguruan tinggi umum, tetapi kan
di sana pertama tempat lahir pertama
kali ide untuk melakukan sertifikasi
halal di Indonesia, karena di tahun
1988 itu kan terbukti bahwa hasil
penelitian dari guru besar kami di sana
membuktikan bahwa ada beberapa
produk yang memang bahannya terbuat
dari material atau bahan tambahan
pangannya itu terbuat dari bahan yang
non halal, khususnya teridentifikasi
pada masalah beberapa penggunaan
enzim dan sebagainya. Sehingga

pemerintah mencari solusi dari masalah
itu dengan menyerahkan kepada MUI
pada saat itu, lalu berdirilah LPPOM
MUI dan proses sertifikasi halal
dijalankan.
Tempat itu yang mendidik saya
untuk paham apa itu halal dalam
perspektif tentunya bukan tinjauan
mendalam tentang hukum syariah,
tetapi perspektifnya bagaimana halal itu
diimplementasikan. Bagaimana halal
menjadi bagian yang terefleksi dalam
kehidupan sehari-hari. Sehingga hari
ini saya sudah tidak bicara lagi tentang
halal product tapi lebih pada halal
industry.
Kalau dulu saya berekspresi pada
wilayah yang sangat sempit ya, di
wilayah kampus. Kalau sekarang kan
ada kesempatan untuk memikirkan
sesuatu yang lebih luas, baik itu secara
nasional, maupun secara regional. Ini
kesempatan sepanjang saya masih
hidup.
Saya suka dengan tantangan,
permasalahan yang harus saya

selesaikan, jadi ada perasaan puas ya,
ketika kami melangkah dan mengetahui
jika sudah memenangkan langkah itu.
Ketika kita mendapatkan amanah ini,
menjadi bagian dari semangat hidup
saya.
Artinya, bagaimana kita bisa lebih
berkontribusi, berkiprah di masyarakat.
Saya tahu lembaga ini lembaga baru,
tantangannya luar biasa besar sekali,
tapi apa pun saya selalu mengatakan
bahwa saya ini manusia, masalah
pasti ada, tetapi tidak ada masalah
yang tidak terselesaikan. Mungkin
hanya jeda waktunya saja yang relatif
membutuhkan waktu yang cukup lama,
evolutif, atau mungkin revolutif yang
sangat cepat tergantung pada upaya
kita dan environment yang di setting
bagaimana.
Tadi Bapak menyinggung tentang
halal industry. Halal Industry ini apa
saja cakupannya pak?
Halal industry itu merupakan
satu rangkaian hulu sampai hilir, dari

lapangan (field) sampai siap dikonsumsi
atau digunakan oleh konsumen. Halal
industry itu practical for production,
Halal bukan hanya terbatas pada urusan
makanan dan minuman saja, akan tetapi
juga sampai pada sistem manajemen
produksi, lokasi dan sebagainya yang
menjadi sesuatu yang harus dijelaskan
kepada para stake holder.
Apa tantangan terbesar yang
dihadapi Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat
ini?
Kalau Anda tanyakan apa tantangan
yang paling besar adalah tentu serius
tidak pemerintah ini mendukung
kegiatan kita, itu pertanyaan pertama.
Kalau serius berarti implikasinya
pada anggaran. Kita bicara tentang
internasional visi kalau memang
anggarannya sangat-sangat terbatas,
gimana kita bisa berbuat. Yang jelas
Indonesia itu ditunggu oleh negaranegara OKI, negara-negara Islam dan
negara-negara lainnya menunggu. Satu,

Kita ini pangsa terbesar dalam pasar
halal.
Yang kedua, tentu kita tidak
berharap hanya menjadi pangsa pasar
potensial, tapi harus menjadi pelaku/
produsen utama produk-produk halal.
Contoh di dunia kosmetik, ketika
saya ada di Singapura, orang tidak
menduga potensi kosmetik di Indonesia.
Untuk halal kosmetik itu dikuasai
oleh industri kosmetik dalam negeri,
datanya sudah di atas 60% pangsa
produk halal di Indonesia dikuasai oleh
perusahaan dalam negeri. Tetapi saya
sangat sayangkan ketika bicara tentang
kompetitiveness
BPJPH walaupun sebagai regulator,
juga harus mampu membaca kebutuhan
dari pelaku usaha untuk mendorong
kepercayaan diri mereka. Karena kita
punya potensi besar tapi tidak berani
mendeclare, jadi ini tugas pemerintah.
Mengapa Bapak begitu concern
dengan halal?
Saya belajar halal ini kan bukan hari
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kemarin, jadi mulai tahun 1988, saya
mahasiswa dari profesor yang menjadi
penemu bahan yang terkontaminasi
atau menggunakan bahan tambahan
yang tidak halal. Dengan perjalanan itu
tentu kita kan ada improving pemikiran
dan sebagainya. Kita di BPJPH masih
Starting Point ya, tentunya masih
mimpi-mimpi saja di dalam otak saya.
Apa rencana Bapak untuk
mewujudkan mimpi-mimpi itu?
Kita harus berjuang, tentu tidak
semua memahami halal industry ini,
halal market dan sebagainya. Nanti kan
secara evolutif masyarakat semakin
sadar, banyak sekali saya menghitung
ada 3, 4, 5 seminar tentang halal.
Baik itu di kampus, di asosiasi atau di
tempat secara umum, ini menunjukkan
bahwa mereka concern tentang halal.
Tentu ini yang harus kita dorong, meski
ada beberapa yang harus kita luruskan.
Halal ini sudah menjadi pembicaraan
global dan sudah menjadi standar
global.
Kedua, undang-undangnya sudah
ada dan harus kita implementasikan.
Jika sudah bicara tentang implementasi
saya berharap agar komponen
pemerintahan agar benar-benar
mensupport agar halal industry
Indonesia tidak hanya menjadi market
tapi juga sebagai pelaku utama yang
bisa memberikan kontribusi terhadap
masuknya investasi, meningkatnya
kesejahteraan bagi pelaku-pelaku
usaha dan khususnya pada para pelaku
usaha kecil dan menengah.
Karena misalnya kalau kita
perhatikan, tulang punggung dari
aktifitas ini kan ketika kita bicara
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soal halal industry itu sebenarnya
adalah bagaimana sebanyak mungkin
membawa masyarakat ini terlibat dalam
proses itu, sehingga kita paling tidak
bisa mereduce masalah pengangguran,
memberi prospek ke depan menjadi
sesuatu yang prospektif untuk
dikerjakan dan lain sebagainya.
Dan yang paling optimistik bahwa
pasar halal ini makin berkembang
meningkat, yang kedua juga negaranegara itu memiliki penghasilan yang
terus mencapai tingkat kemakmuran
yang tinggi dan biasanya mereka
mencari produk-produk yang bisa
dipercaya. Kita menempatkan halal itu
kan tidak bisa hanya sekedar “ecekecek” tapi bahkan sebuah kepercayaan
atau draft yang highly trust sehingga
masyarakat itu benar-benar percaya
kalau produk Indonesia pastilah dia
halal, quality nya bagus, nah ini yang
kita dorong.

Apa cita-cita Bapak yang hingga
saat ini belum dapat terealisasikan?
Kalau saya sih ingin realita. Industri
halal di Indonesia berkembang dengan
pesat. Karena kita bicara tentang
industri, industri itu kan dampaknya
sangat besar pada masyarakat, dalam
jumlah yang besar juga. Contoh, para
pelaku industri yang mulai berdatangan
ke BPJPH. Ini membuktikan bahwa
mereka sudah punya komitmen tentang
pentingnya sertifikasi halal walaupun
belum terealisir. Suatu saat kalau
terealisir, itulah mimpi-mimpi yang bagi
saya menjadi sesuatu yang akan sangat
menyenangkan buat saya.
Selanjutnya, tentunya kita ingin
mengantar bangsa ini untuk menjadi
leader dalam industri halal. Itu yang
saya harapkan.
Apa program terdekat yang akan
Bapak laksanakan?
Pertama, BPJPH harus siapkan untuk
regulasi atau peraturan pemerintahnya,
harus sudah siap untuk melakukan
proses sertifikasi halal. Kedua, tulang
punggung yang paling penting itu IT
System, karena kita berharap bahwa
halal ini harus dipraktekkan untuk
apply, atau aplikasi sertifikasi pun
bagaimana menghindari adanya
korupsi, kongkalingkong.
Selain itu, data mengenai sertifikasi
halal terkait dengan komposisi dari
produk itu terkait dengan rahasia
dagang, oleh karenanya penting bagi
kita untuk menjaga kerahasiaan tersebut
dan memperoleh kepercayaan (trust)
dari pelaku usaha. []
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H. Saefuddin

Penggandrung Bang Haji

M

asuk ke ruang kerjanya, mata langsung disuguhi
aneka poster foto Raja Dangdut Rhoma Irama yang
menempel di dinding ruangan dengan gaya khasnya,
memegang gitar “buntung”. Tidak hanya foto-foto dan
potongan koran yang menempel, puluhan keping kaset Rhoma
Irama tertata rapi di lemari kaca di sisi tape warna hitam
sebagai alat pemutarnya. Selain puluhan kaset dengan aneka
gaya sang idola, beberapa keping piringan hitam juga menjadi
tambahan koleksi H. Saefudin Latif yang sehari-hari menjabat
sebagai Kasubbag Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan.
“Saya harus berburu kaset-kaset Bang Haji ini hingga ke
Malaysia dan Thailand,” ujarnya dengan mata berseri melihat
koleksi kasetnya yang juga tersimpan banyak di rumahnya.
Menurutnya, ada beberapa kaset yang harganya bisa mencapai
500 ribu, ia peroleh dari sejumlah lapak penjual kaset lama
dan kolektor kaset di sejumlah daerah, tentu dengan lama
menyisihkan gajinya.
Pria kelahiran Gresik Jawa Timur menggandrungi Raja
Dangdut Rhoma Irama sejak menjalani masa kecilnya di
Gresik, ketika memutuskan melanjutkan kuliahnya di
IAIN Palembang, kegandrungannya semakin bertambah.
Impiannya yang ia pupuk sejak kecil untuk bertemu idolannya
harus dijalani dengan perjuangan berat.
Dengan modal nekat, saat itu masih menjadi mahasiswa,
bekal apa adanya, pria yang berhasil membawa Kanwil Sumsel
memperoleh apresiasi dari Kemenag pusat untuk pengelolaan
website, menyebrang ke Bangka Belitung, daerah yang ia tidak
pernah datangi, tidak ada sanak saudara di sana.
“Alhamdulillah, saya akhirnya bisa menjumpai bang haji,
ia begitu ramah, bahkan mengajak saya ikut sesi check sound
sebelum manggung,” ujarnya mengenang saat ditemui Humas
di ruang kerjanya, Kamis 23 November 2017 malam.
Pertemuan pertama itu, kini berbuah persahabatan manis
antara dirinya dengan Bang Haji, ia kemudian didaulat sebagai
Ketua Fans Of Rhoma And Soneta (Forsa) Sumatera Selatan.
Ditanya apa yang membuat dirinya begitu menggandrungi
penyanyi yang melegenda dengan karya-karya
monumentalnya? Dengan panjang ia menjelaskan, lirik-lirik
lagu bang Haji-begitu kerap ia memanggil Rhoma Iramabernilai pesan dan ada nilai-nilai dakwahnya.
“Nada-nadanya sederhana, lirik-lirik lagunya sarat pesan
dan dakwah,” ujar pria yang berkesempatan memperlihatkan
sorban hijau sebagai hadiah spesial dari Bang Haji yang ia
simpan di lemari kerjanya.
Satu waktu dalam kesempatan ke Sumatera Selatan,
Rhoma Irama berkunjung ke ruangan kerja dirinya, kunjungan
Bang Haji tersebut tak pelak menjadi kesempatan seluruh
pegawai Kanwil Kemenag untuk bertemu Sang Satria Bergitar.
Senandung sebuah lagu Bang Haji mengalun dari kepingan
CD yang ia putar di mobilnya, pria yang selalu antusias bila
diajak berbicara tentang Bang Haji mengaku bisa menemukan
sisi lain ruang tenang bila ia mendendangkan lagu-lagu Bang
Haji.
					Dodo Murtado
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Menengok
Rumah Kreatif Penyuluh
di Perkampungan Pemulung Jakarta

S

elasa, 05 Desember 2017, terik
matahari Jakarta terasa menyengat
kulit. Waktu menunjukkan pukul
11.23 WIB ketika mobil yang membawa
rombongan Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Kementerian Agama berhenti di
pinggir jalan daerah Pondok Labu Jakarta
Selatan. Panasnya udara, ditambah
kepulan asap dan debu pembangunan
jalan langsung menyergap rombongan
usai turun dari mobil.
Hari itu, DWP Kemenag RI
mengadakan kunjungan ke lapak
pemulung yang berada tepat di bawah
jalan Tol Desari (Depok – Antasari)
Jakarta Selatan.
Di perkampungan
ini, para penyuluh agama fungsional
Kemenag yang tergabung dalam Rumah
Penyuluh Kreatif (RPK) memberikan
bimbingan dan penyuluhan dengan
bahasa agama bagi ratusan warga yang
bermukim. “Wah, di sini ya ternyata
perkampungan
pemulung
tempat
penyuluh agama mengajar itu?,” ujar
Pembina DWP Kemenag Trisna Willy
Lukman Hakim Saifuddin.
Trisna Willy mengaku mengetahui
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keberadaan RPK karena membaca
tulisan Rumah Penyuluh Kreatif,
Oase Kehidupan Kaum Miskin Kota.
Trisna Willy tertarik dengan kisah
perjuangan para penyuluh agama
yang menurut beliau banyak bekerja
dalam
senyap.“Sekali-sekali
perlu
tahu bagaimana perjuangan penyuluh
agama,” ujar Willy, begitu ia biasa disapa,
sambil menyusuri jalan setapak menuju
kampung pemulung. Tampak kardus
bekas, botol plastik bekas, dan barang
rongsokan lainnya menumpuk. Rumahrumah di sana berdinding triplek bekas
dan beratap seng.
Tiba di lokasi, Willy memperhatikan
anak-anak pemulung yang sedang
mengaji dengan salah satu Penyuluh
Agama Fungsional, Dzurotun Ghola.
Mereka duduk melingkar dengan alas
terpal tipis yang digelar di atas tanah
yang sebenarny adalah tumpukan puingpuing bangunan. Untuk mengurangi
terik panas, tampak selembar kain
dibentangkan di atas tempat mereka
duduk.
Beberapa buku Iqra, tampak dipakai

bergantian antara anak yang satu dengan
lainnya. “Di sini tidak sama semua
kemampuan bacanya. Ada yang sudah
Iqra 6, sudah bisa baca Quran, tapi juga
ada yang masih Iqra 1 dan 2. Tapi karena
keterbatasan SDM, jadi ya semua saya
yang mengajar Bu,” cerita Ghola kepada
rombongan DWP.
Keterbatasan tempat yang mereka
miliki ternyata tak menyurutkan anakanak ini untuk belajar. Willy tampak
kagum dengang semangat yang mereka
miliki. “Hayo, ngajinya sudah Iqra
berapa? Ibu mau tahu dong sudah ada
yang bisa baca Quran belum?,” tanya
Willy kepada mereka.
Tanpa ragu, salah satu anak
pemulung,
Trisna,
menunjukkan
kecakapannya membaca Al-Quran.
“Wah, sudah bagus ya bacaannya.
Namanya juga sama dengan saya niy,”
ujar Willy sambil tertawa usai menyimak
bacaan Iqra 6 halaman terakhir yang
dibacakan Trisna. Selanjutnya, ia pun
menyimak bacaan bocah lelaki yang
belum genap berusia 7 tahun. Bayu,
bocah tersebut, dengan lancar membaca

tulisan arab yang ada di jilid 2 Buku Iqra.
Hampir satu tahun ini Ghola
beserta rekan yang tergabung di RPK
telah menjadikan kampung pemulung
ini menjadi tempat binaan. Tak
hanya mengajar mengaji, Ghola dan
rekan-rekan
berusaha
mengubah
mindsetwarga di lapak pemulung
ini untuk lebih memiliki kepedulian
terhadap pendidikan. “Awal saya masuk
sini, banyak dari anak-anak ini yang
berkeliaran untuk mengemis bunda.
Alhamdulillah sekarang mereka tidak
mengemis lagi,” lanjut Ghola.
Nisa, salah satu anak binaan RPK pun
menyetujuinya, “Sekarang malu kalau
ngemis bu..,” ujarnya sambil tersipu.
Tak main-main, RPK pun menyusun
program agar anak-anak ini memiliki
masa depan yang lebih baik. Beberapa
anak yang putus sekolah, diikutkan Kejar
Paket A, B, atau C. “Biayanya, ya kami
cari-cari sendiri Bu. Sumbangan dari
donatur, selain untuk perbaikan kelas
juga kami alokasikan untuk membiayai
kejar paket tersebut,” kata alumnus UIN
Jakarta ini.
Menggandeng Mahasiswa
RPK pun menggandeng beberapa
mahasiswa dari universitas Islam, antara
lain: Universitas Islam Negeri (UIN)
Jakarta, Universitas At –Thahiriyah,
dan Universitas Asy Syafiiyah. Mereka
memberikan pembelajaran baca tulis,
berhitung dan pelajaran umum lainnya.
“Ini agar anak-anak bisa lebih mudah
mengikuti ujian kejar paket,” lanjut
Ghola.
Kepada anak-anak pemulung, Willy
berpesan agar mereka tidak pantang
menyerah dalam menuntut ilmu.
“Meskipun misalnya gak sekolah, tetap
harus belajar. Semuanya harus bisa
membaca. Yang sudah bisa, ajarin yang
belum bisa. Karena dengan membaca,
kita gak dibohongi sama orang. Harus
terus mencari ilmu,” pesan Willy.
Di sudut lain pemukiman, Willy dan
rombongan juga menyaksikan ibu-ibu
pemulung yang sedang melaksanakan
taklim dipandu penyuluh agama lainnya,
Ferry. Bersama Ferry, para ibu belajar
ilmu agama. “Kami ajarkan tata cara
ibadah, mulai dari solat, baca Quran, dan
lain sebagainya,” cerita Ferry.
Kunjungan Willy dan rombongan
yang tak disangka-sangka tersebut,
membuat warga amat antusias. “Kirain
tadi bohongan pas dibilang yang
dateng Ibu Menteri, apa iya? Puluhan

tahun tinggal di sini, belon pernah ada
menteri ke sini. Eh ternyata beneran
istri nya menteri agama yang ke sini
ya,” ujar Kartini yang telah tinggal di
perkampungan tersebut lebih dari 20
tahun.
Perempuan berusia 53 tahun yang
sehari-hari bekerja sebagai pemulung
tersebut makin terlihat bahagia saat tahu
rombongan DWP juga membawakan AlQuran, Buku Iqra dan Buku Yasin bagi
warga. “Alhamdulillah... semoga tambah
barokah, semoga Pak Menteri Agama
bisa cepet naik haji,” ujar Kartini polos.
Celetukan polos Kartini ini diikuti derai
tawa semua yang hadir.
Willy pun tak lupa mengingatkan
para ibu pemulung akan pentingya
pendidikan. “Kita sebagai orang tua
kewajibannya
adalah
memberikan
pendidikan, kemampuan baca tulis, dan
lain-lain. Masa depan anak-anak kita
harus punya modal itu,” pesan Willy.
Untuk itu, Willy menuturkan bahwa
DWP Kemenag siap memberikan
dukungan untuk bersama memajukan

pendidikan
anak-anak
kampung
pemulung. “Hari ini kami baru bawa AlQuran dan Iqra. Nanti, kami tampung
kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan
RPK. Kalau tujuannya untuk pendidikan,
tentu akan kami usahakan,” jelas Willy.
Willy
berterimakasih
kepada
penyuluh
agama
yang
telah
mendedikasikan dirinya demi perbaikan
kualitas umat. Menurut Willy, apa
yang dilakukan Ghola dan Ferry
tentunya membutuhkan keikhlasan dan
kesabaran yang luar biasa. Untuk itu
Willy berharap Ghola dan Ferry tetap
istiqamah dan dapat menularkan hal
baik ini kepada penyuluh agama lainnya.
Menutup kunjungan, Willy dan
rombongan menyerahkan bantuan
berupa Al-Quran, Buku Iqra, Buku Yasin,
buku tulis dan alat tulis. “Alhamdulillah
dengan kehadiran ibu-ibu dharma
wanita menjadi penyemangat bagi kami,
sekaligus support yang sangat berarti
bagi RPK dan warga kampung pemulung
ini,” ujar Ghola.
Indah Limy
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“

KENDALA-KENDALA TERSEBUT,
NYATANYA TAK MEMBUAT
FERY SERTA PARA PENYULUH
AGAMA LAINNYA DI KABUPATEN
KEPULAUAN SERIBU BERHENTI
UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN
TERBAIK BAGI MASYARAKAT.
SEMANGAT TAK KENAL LELAH,
SERTA HATI YANG IKHLAS
TERNYATA TELAH MERINGANKAN
LANGKAH-LANGKAH PARA
PENYULUH AGAMA INI

M

enara mercusuar setinggi 48
meter yang dibangun pada
tahun 1869, merupakan salah
satu bangunan yang menjadi simbol
pulau Sebira. Peninggalan masa kolonial,
tepatnya saat pemerintahan Raja Willem
III ini, hingga sekarang masih menjadi
panduan kapal-kapal yang bereda r di
sekitar pulau Sebira.
Lokasinya yang cukup jauh, bahkan
membuat
warga Jakarta sekalipun
tidak mengetahui keberadaan Pulau
Sebira. Dari pesisir teluk Jakarta, Sebira
dipisahkan oleh perairan laut Jawa
sejauh 100 mill atau sekitar 161 km atau
4 kali jarak dari Jakarta ke Kota Bogor.
Secara administratif, Pulau Sebira
merupakan bagian dari Kelurahan Pulau
Harapan, Kecamatan Pulau Seribu Utara,
Kabupaten Administratif Kepulauan
Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
Meski berada di kawasan teritorial
Provinsi DKI Jakarta, nyatanya tak mudah
bagi warga Pulau Sebira bertandang
ke Ibukota Jakarta, dan sebaliknya.
“Kalau dari Ancol ke Sebira pakai kapal
cepat kurang lebih 2 jam. Sementara
kalau dari Angke ke Sebira pakai kapal
nelayan, memakan waktu 7 sampai 8
jam,” cerita Anton, Staf Humas pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepulauan Seribu kepada Inmas DKI
Jakarta melalui pesan singkat, Senin 16
Oktober 2017 lalu.
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Namun, jarak tempuh yang cukup
lama tak menyurutkan Kankemenag
Kabupaten
Kepulauan
Seribu
untuk memberikan layanan kepada
masyarakat. Salah satunya layanan
penyuluhan agama bagi masyarakat
pulau Sebira.
Adalah
Fery
Karim,
yang
mengabdikan dirinya menjadi penyuluh
agama bagi masyarakat di Pulau Sebira.
Fery merupakan salah satu penyuluh
agama yang ada di Kabupaten Kepulauan
Seribu. “Di Pulau Seribu, ada 4 orang
penyuluh PNS, dan 16 penyuluh agama
non-PNS. Fery salah satu penyuluh nonPNS di Kepulauan Seribu,” jelas Anton.
Meski baru dua tahun berstatus
sebagai Penyuluh Agama Non PNS pada
Kankemenag Kabupaten Kepulauan
Seribu, tapi sebenarnya Fery telah
7 tahun mengajar mengaji di pulau
yang sebagian besar dihuni keturunan
suku Bugis ini. “Saat ini ada 40 orang
anak yang belajar mengaji,” tutur Fery.
Menurutnya, 40 orang anak tersebut
terbagi dalam 2 kategori. Pertama,

kategori usia 5 – 10 tahun, berjumlah 20
orang. Kedua, kategori usia 11 – 15 tahun
berjumlah 20 orang.
Setiap hari Sabtu, Fery mengadakan
pengajian bagi anak-anak di Pulau
Sebira. Bertempat di Majelis Taklim
Nurul Hamzah RT 002/003 pimpinan
Hasanudin, selama kurang lebih satu
setengah jam Fery mengajar baca Iqra
dan Al-Quran. “Waktunya dari jam 08.00
WIB – 09.30 WIB,” ujar pria yang masih
berstatus bujangan ini menambahkan.
Tidak hanya mengajar Iqra, Fery juga
mengajar menulis Quran serta tata cara
ibadah lainnya. “Anak –anak juga belajar
bagaimana wudhu,tata cara shalat, dan
berdoa,” kata Fery.
Masyarakat Pulau Sebira yang
mayoritas bermata pencaharian nelayan,
ternyata menyambut baik upaya Fery.
Mereka merasa senang dan mendukung
anak-anaknya bisa baca tulis Quran.
“Mereka menyampaikan kalau anakanaknya sudah bisa membaca suratsurat pendek dalam Al-Quran,” cerita
Fery.
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Jejak Penyuluh
Agama Di Pulau
Jaga Utara
Mungkin tak banyak orang mengenal Pulau Sebira. Pulau yang
berada paling ujung utara dari kota Jakarta ini merupakan salah satu
pulau yang berada dalam gugusan Kepulauan Seribu. Karena itu,
Pulau Sebira dijuluki Pulau Jaga Utara.
Selain orang tua, upaya Fery untuk
mendidik generasi muda di Pulau Sebira
ini juga mendapat dukungan pemerintah
setempat. Kankemenag Kabupaten
Kepulauan Seribu misalnya, bersamasama dengan masyarakat menyediakan
Iqra, Juz ‘Amma, dan Al-Quran. Beda lagi
dengan pemerinta daerah kabupaten
Pulau Seribu. Selama 7 tahun ini, Pemda
Kabupaten Kepulauan Seribu telah
membebaskan pembayaran listrik bagi
Majelis Taklim Nurul Hamzah, tempat
pengajian Fery Karim berlangsung.
Fery
bersyukur,
usaha
yang
dilakukan bersama banyak pihak ini
ternyata membuahkan hasil. Beberapa
anak didiknya berhasil melanjutkan
pendidikan ke pesantren. “Saat mereka
diuji keterampilan baca Quran, selalu
tanggapannya baik. Dan mereka (anak
didik) dipercaya dan diterima dengan
baik di Pesantren Yayasan As Sa’adah di
daerah Jakarta Selatan,”cerita Fery.
Perjuangan Fery menjadi penyuluh
agama di Pulau Jaga Utara ini memang
tak selamanya mulus. Beberapa kendala

pun kerap dia hadapi.
Misalnya,
kendala transportasi. “Jika Kankemang
Kabupaten Kepulauan Seribu atau
Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
mengundang, butuh waktu 2-7 hari
menunggu kapal nelayan yang berangkat
ke Muara Angke,” tuturnya.
Padahal biasanya menurut Fery,
undangan-undangan tersebut adalah
undangan untuk mengikuti pelatihan
ataupun peningkatan kapasitas penyuluh
agama. Hal tersebut juga disertai biaya
transportasi dan akomodasi yang cukup
tinggi.
Tak hanya transportasi, kendala
komunikasi pun ia alami. “Komunikasi
mengandalkan Wifi Sudin Kominfo
Pulau Seribu karena tidak ada signal
yang bagus dari provider jaringan
selluler yang lain,” cerita Fery. Maka
untuk berkomunikasi dengan penyuluhpenyuluh agama lain di Kepulauan
Seribu, Fery mengandalkan komunikasi
melalui aplikasi WhatsApp.
Kendala-kendala tersebut, nyatanya
tak membuat Fery serta para penyuluh

agama lainnya di Kabupaten Kepulauan
Seribu berhenti untuk memberikan
layanan terbaik bagi masyarakat.
Semangat tak kenal lelah, serta hati
yang ikhlas ternyata telah meringankan
langkah-langkah para penyuluh agama
ini. “Jangan sampai ada generasi muda
di Sabira yang buta huruf Quran,” tekad
Fery saat ditanya mengapa ia tak lelah
mengajar Quran pada anak-anak di
Pulau Sebira.
Lebih lanjut, pria 31 tahun ini
berharap,
bahwa
langkah
yang
dilakukannya
dapat
membentuk
generasi muda yang berakhlak mulia di
Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau
Sebira. Penuh harap, ia pun berdoa
semoga anak didiknya dapat menjadi
manusia yang berbakti kepada kedua
orang tua, bangsa dan negara. “Semoga
mereka bisa membaca Al-Quran dengan
benar disertai ilmu tajwid ,memahami isi
dan mengamalkan Al-Quran,” ujar Fery
yang juga merupakan penduduk asli
Pulau Sebira.
Indah Limy

EDISI 101 73

tahun XIX l JuLI-DES 2017

Kisah Kemenag Aceh
Bangun Madrasah
di Kala Wih Ilang

S

iang itu, Minggu ketiga Januari
2017, dihiasi rintik hujan, tidak
deras memang, tapi hujan di harihari musim penghujan membuat jalan
tanah menuju dusun Kala Wih Ilang,
Aceh Tengah rusak berat. Curah hujan
yang sangat tinggi membuat jalanan
berlubang dan membentuk kubangan
bercampur lumpur.
Jalanan yang berubah menjadi
kubangan lumpur itu sulit ditaklukkan
meski rombongan Kanwil Kemenag
Provinsi Aceh yang hendak berkunjung
ke Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
Kala Wih Ilang melintasinya dengan
menaikki kendaraan off road. Setelah
berjibaku dengan sulitnya medan yang
dilalui ditambah dengan kendaraan yang
terperosok, perjalanan yang harusnya
ditempuh tidak lebih dari 1 jam, menjadi
lebih panjang hingga lebih dari 5 jam.
Sebagai gambaran, Wil Ilang
merupakan daerah pedalaman di
Aceh Tengah, jaraknya dari ibu kota
Kabupaten, Takengon sekitar 25
kilometer. Daerah ini pada Agustus 2016
lalu, pernah diusulkan untuk dimekarkan
dari kecamatan Induk, Pegasing. Hal itu
sudah tertuang dalam rancangan qanun
daerah.
Menariknya, Kampung Kala Wih
Ilang yang berpenduduk 389 Jiwa
hanya 15 persen penduduk lokal dari
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Gayo ditambah warga pesisir Aceh.
Selebihnya, mereka adalah pengungsi
dari Sinabung, Sumatera Utara (Sumut).
Mereka mengungsi ke Kala Wih Ilang,
setelah kebun mereka sudah musnah
akibat letusan Gunung Sinabung
beberapa tahun lalu.
Setibanya
rombongan
Kanwil
Kemenang Provinsi Aceh di MIS Kala Wih
Ilang, belum lagi hilang penat mereka,
tampak di hadapan mereka bangunan
MIS yang sangat memprihatinkan.
Bangunan madrasah yang menjadi
dasar awal mendidik generasi masa
depan bangsa itu, masih berlantai
tanah, dinding berbahan papan, serta
kekurangan di sana-sini.
Ia masih ingat, 2 Oktober 2016
menemukan pemberitaan dari media
dan media sosial bahwa kondisi
Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS)
Kala Wih Ilang sangat memprihatinkan.
Lalu is instruksikan kepada bagian
Perencanaan, segera menindaklanjuti
berita tersebut. “Kemudian langsung
disampaikan kondisi ini kepada menteri
Agama, dan diperintahkan agar segera
mencari solusinya,” ujar Pakeh.
Peletakan Batu Pertama
Dua bulan setelah Rombongan
Kanwil Kemenag Aceh menginjakkan
kakinya di Tanoh Air Merah (tonah Wih

Ilang -bahasa Gayo), tepatnya 12 April
2017 akhirnya Kakanwil Daud Pakeh
meletakkan batu pertama pembangunan
Ruang Kelas Belajar (RKB) di Madrasah
Ibtida’iyah Swasta (MIS) Dusun Kala Wih
Ilang, Kampung Wih Ilang, Kecamatan
Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.
Ia memaparkan bahwa rencana
pembangunan 1 RKB ini telah disetujui
pada tahun anggaran 2016 dan pada
tahun 2017 ini kembali akan dibangun
2 RKB.
“Alhamdulillah, Pemkab
Aceh Tengah juga turut membantu
pembangunan 3 unit RKB, patut
disyukuri dengan usaha kita bersama
dan wujud dari sinergisitas semua pihak,
kondisi MIS Kala Wih Ilang akan semakin
baik,” terangnya.
Dengan
dibangunnya
ruangan
belajar bagi siswa MIS Kala Wih Ilang,
Kepala Madrasah, Sulastri mengaku
terharu. Dirinya tak menyangka,
bangunan Madrasah yang telah berdiri
sejak 4 tahun terakhir ini sudah punya
ruang kelas yang layak. “Alhamdulillah,
sebentar lagi anak-anak akan menikmati
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pembelajaran di ruang kelas yang
layak. Sangat terharu, saya tak lagi
bisa berkata-kata,” ungkapnya dengan
mata berkaca.
Kampung Binaan
Kemenag Aceh bertekad untuk
menjadikan Kampung Kala Wih
Ilang sebagai kampung binaan.
Menurut Daud Pakeh, ada beberapa
pertimbangan untuk menjadikan Kala
Wih Ilang sebagai lokasi binaan, antara
lain daerah tersebut karena masih
sangat terisolir. Selain itu, tingkat
pendidikan masyarakat di sana juga
masih tergolong rendah, sedangkan
harapan
untuk
menyekolahkan
anak sangat tinggi.
“Masyarakat
mengharapkan adanya bimbingan
keagamaan secara berkelanjutan,”
ujarnya
Seusai bertemu dengan Sekdakab
Aceh Tengah, pagi menjelang siang,
Sabtu 8 Juli lalu, semilir angin yang
berhembus sayu tak juga mampu
membunuh dingin, meski matahari

mulai hangat menyinari bumi. Di tengah
udara dingin yang menusuk pori-pori,
sejumlah warga terlihat larut dengan
aktivitasnya di kebun mereka. Rombongan
Kakanwil Kemenag Aceh menjejakkan
kaki di sebuah dusun di perkampungan
yang terpencil dan terisolir di pedalaman
Kabupaten Aceh Tengah. Kampung
tersebut bernama Kala Wih Ilang di
Kecamatan Pegasing.
Awalnya, Kala Wih Ilang ini hanya
sebuah dusun dari Kampung Wih Ilang.
Namun, saat ini daerah pergunungan

bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta (MIS) Kala Wih Ilang. Reje
(Kepala Desa-red) Kala Wih Ilang
Mahyuddin Malau juga mengakui, kalau
penduduknya berjumlah 134 Kepala
Keluarga (KK) ini dominan merupakan
warga yang berasal dari sejumlah daerah
di Sumut, terutama Sinabung.
Selain
diwujudkan
lewat
membangun prasarana dan sarana
pendidikan serta pusat ibadah berupa
masjid, juga diperlihatkan Kanwil Aceh
dengan memboyong 11 pelajar MIS Kala

dengan hamparan perkebunan rakyat yang
berbukit itu, dalam proses administrasi
untuk dijadikan kampung defenitif dengan
berpisah dari kampung induk Wih Ilang.
Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari
pusat perkotaan di Takengon. Namun,
guna mencapai kampung penghasil cabe
dan kentang itu membutuhkan waktu
lebih dari satu jam. Bahkan, jika musim
penghujan, jarak tempuh bisa lebih dari
lima jam, karena jalan menuju Kala Wih
Ilang berubah menjadi kubangan.
Menariknya, penduduk Kampung
Kala Wih Ilang sebagian besar adalah
pengungsi dari Sinabung, Sumatera Utara
(Sumut). Pilihan Kala Wih Ilang sebagai
penyambung hidup ini, setelah mendapat
informasi dari mulut ke mulut. “Saya sudah
menetap di sini (Kala Wih Ilang) setahun
lebih dan memiliki satu hektar kebun,” ujar
Wira Barus, yang dulunya warga di kaki
Gunung Sinabung.
Wira mengaku betah tinggal disana dan
saat ini sedang menggarap lahan tambahan
dari lahan yang diberikan pemerintah
daerah. Dan anak-anaknyapun sudah

Wih Ilang ke Banda Aceh. “Beberapa
waktu mendatang Aceh akan menjadi
tuan rumah Pentas PAI seluruh Aceh,
jadi anak-anak kita murid yang kelas V
SD yang di Kala Wih Ilang akan kita bawa
keliling kota Banda Aceh untuk melihat
proses belajar mengajar di dayah-dayah
dan di TPA yang ada di sini,” ungkap
Kepala Bidang Urusan Agama Islam
Dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs.
H. Hamdan, MA, Jum’at 7 Juli 2017.
Sembilan hari di Banda Aceh
sejak 18-26 Juli 2017 mereka diajarkan
keterampilan pidato dan membaca AlQur’an serta menghafal ayat ayat pendek.
Di sela sela kegiatan belajar dan bermain
mereka juga dilatih tata cara shalat yang
benar. Kita berharap, bukan saja Kanwil
Kemenag Aceh yang peduli. Namun,
semua pihak peduli dan membuka Kala
Wih Ilang yang dulu terisolasi. Sebab,
disana ada “mutiara” yang tersembunyi.
Inmas Aceh,
Ditulis ulang Didah Kholidah
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RESENSI FILM

fILM AYAT-AYAT CINTA 2

Di Antara Tiga Cinta
Apa kabar Fahri? Akankah bertemu kembali
dengan istrinya Aisha yang menghilang?
Pertanyaan itu yang terlintas dalam benak saya
ketika melihat Trailer Ayat-ayat Cinta2 usai
menonton sebuah film di bioskop belum lama ini.
Tapi saya tidak menangkap sosok Rianti
Catwright (Aisha) dalam trailer tersebut, malah
Dewi Sandra, Tatjana Saphira dan cukup terkejut
ketika melihat sosok Chelsea Islan bermain biola.
Sayangnya saya harus menunggu film ini tayang
tanggal 21 Desember mendatang. Untuk menebus
rasa penasaran, saya mulai menelusuri resensi film
ini.
Seperti film pertamanya, Ayat-ayat Cinta2
(AAC2) juga diangkat dari novel dengan judul
yang sama karya Habiburrahman El Shirazy yang
biasa disapa Kang Abik. Diceritakan bahwa tokoh
utama film ini Fahri bin Abdullah (Fredi Nuril)
setelah 7 tahun ditinggal pergi oleh istrinya Aisha,
kini tinggal di Edinburgh dan menjadi dosen di
University of Edinburgh. Ia menjalani kehidupan
sehari-hari dengan hanya ditemani oleh Paman
Hulusi (Pandji Pragiwaksono), asisten rumah
tangganya yang berdarah Turki.
Fahri menghabiskan hari-harinya dengan
menenggelamkan diri dalam kesibukan pekerjaan,
penelitian, mengajar, dan bisnis yang dulu
dikelola berdua bersama Aisha. Meski terkadang
ia masih saja menangis saat mengingat kenangankenangannya bersama Aisha. Kenyataan bahwa
istri yang sangat dicintainya itu kini menghilang
entah ke mana, membuatnya nelangsa dan hampir
putus asa.
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Ia berusaha menyingkirkan rasa sedihnya
dengan menyibukkan diri dengan berusaha
membuat citra muslim yang baik dengan cara
berbuat baik pada tetangganya, menyebarkan ilmu
agama pada berbagai pihak, dan membantu orangorang yang butuh bantuannya tanpa memandang
bulu. Bahkan kesantunan dan keramahan sikapnya
membuat Fahri disukai banyak orang, salah
satunya adalah Nenek Catarina (Dewi Irawan).
Namun ada juga seorang wanita pemain biola
berbakat yang membencinya, dia adalah Kiera
McGills (Chelsea Islan). Kiera menganggap Fahri
yang notabene seorang muslim sebagai teroris
yang menyebabkan kematian ayahnya akibat bom
di London.
Dalam film yang berlatar belakang di berbagai
tempat seperti Gaza, Skotlandia, London, Budapest
dan Jakarta ini, diceritakan juga bahwa Aisha
ternyata memiliki keponakan yang telah tumbuh
menjadi gadis cantik yang bernama Hulya (Tatjana
Saphira). Hulya adalah gadis keturunan TurkiJerman yang hendak melanjutkan studi S2nya di
Edinburgh. Hulya adalah seorang perempuan yang
ceria, cerdas, baik hati, dan punya keingintahuan
yang besar. Namun kedatangan Hulya justru
memicu kenangan sedih Fahri. Ia masih berharap,
setiap malamnya, Aisha kembali muncul dalam
hidupnya.
Hulya menunjukkan ketertarikannya pada
Fahri bahkan bersedia menggantikan peran Aisha
dalam kehidupan Fahri. Akan tetapi Fahri ragu,
menurutnya dengan menjadikan Hulya sebagai
istrinya sama saja dia mengakui bahwa Aisha
sudah meninggal.

HULYA ADALAH SEORANG
PEREMPUAN YANG CERIA,
CERDAS, BAIK HATI, DAN
PUNYA KEINGINTAHUAN
YANG BESAR. NAMUN
KEDATANGAN HULYA JUSTRU
MEMICU KENANGAN SEDIH
FAHRI. IA MASIH BERHARAP,
SETIAP MALAMNYA, AISHA
KEMBALI MUNCUL DALAM
HIDUPNYA

Rumah Produksi : MD Pictures
Produser : Manoj Punjabi
Sutradara
: Guntur Soeharjanto
Penulis Skenario : Alim Sudio, Ifan Ismail
Genre 		
: Drama
Pemain		
:
• Fedi Nuril (Fahri bin Abdullah Shiddiq)
• Tatjana Saphira (Hulya)
• Dewi Sandra (Sabrina)
• Chelsea Islan (Keira McGills)
• Pandji Pragiwaksono (Hulusi)
• Dewi Irawan (Catarina)
• Nur Fazura (Brenda)
• Bront Palarae (Baruch)
• Deborah Whyte (Janet)
• Cole Gribble (Jason)
• Arie K. Untung (Misbah)

Meski semua orang mendukungnya
melanjutkan hidup bersama Hulya, termasuk
Sabina (Dewi Sandra) seorang perempuan
terlantar berwajah cacat yang ditampung Fahri
untuk tinggal bersama mereka. Berbanding terbalik
dengan Hulya, karakter Sabina digambarkan
sebagai sosok wanita yang sangat misterius. Sabina
yang sudah dianggap saudara oleh Fahri, tidak
saja membantu mengurusi rumah Fahri, tapi juga
mampu membuat Fahri melanjutkan hidupnya.
Dari resensi yang saya baca, AAC2 masih
seputar cinta yang dibumbui dengan konflik
sosial yang dikemas dengan unsur religi yang
mudah dicerna penonton. AAC2 sebagai sekuel
dari film Ayat-ayat Cinta (2008) yang fenomenal,
tentu bukan pekerjaan mudah bagi sutradara
Guntur Soeharjanto yang pernah meraih sembilan
penghargaan dalam Festival Film Indonesia
2005 melalui FTV Juli di Bulan Juni dan sukses
menyutradarai film Jilbab Traveler, Cinta Laki-laki
Biasa.
Akankah mengulang sukses film Ayat-ayat
Cinta 9 tahun silam?. Tapi yang masih jadi
pertanyaan di benak saya adalah siapa yang akan
dipilih Fahri sebagai istrinya? Atau ia akan memilih
untuk membujang seumur hidupnya? Atau bersiap
dengan kejutan adegan Fahri kembali bertemu
dengan istrinya Aisha yang kepergiannya masih
misterius? Yuk sama-sama kita saksikan di bioskop
terdekat tanggal 21 Desember 2017.
Didah Kholidah,
disarikan dari berbagai sumber
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resensi
Mereka yang Berjuang
di Tengah Himpitan
Keterbatasan
Judul

: Jalan Terjal Meraih Mimpi Kuliah:
Catatan Inspiratif 49 Penerima Beasiswa Bidik Misi
Penulis : Ahmad Fathur Roziqin, dkk
Penerbit : Akademia Pustaka
: Pertama, September 2016
Cet
Tebal
: xiv+325 hlm
Saat mau membuka lembar awal buku ini sontak ingatan saya
langsung bergelayut pada ejekan para ilmuwan Amerika: “Buku
kumpulan tulisan lebih pantas disebut non book alias bukan
benar-benar buku.” Saya diam sejenak dan sejurus kemudian
akhirnya melanjutkan membuka dan melahap halaman demi
halaman buku setebal 325 halaman ini. Anda tahu bagaimana
hasilnya? Ejekan para ilmuwan Amerika itu ternyata tak
sepenuhnya benar. Buku yang ditulis oleh sekumpulan mahasiswa
penerima beasiswa Bidik Misi IAIN Tulungagung ini benar-benar
pantas disebut buku.
Buku ini—meminjam istilah Kafka—benar-benar menghantam
kepala. Bagaimana tidak, catatan pengalaman yang ditulis secara
apa adanya justru memikat ketimbang seonggok teori yang ndakikndakik dan membuat pening. Sebuah tulisan seyogianya memang
harus mampu mengguncang pikiran pembaca dan tak ketinggalan:
mengaduk-aduk emosinya. Dan saya kira parameter buku layak
disebut the real book justru di poin ini, bukan atas dasar bunga
rampai atau bukan.
Ada satu benang merang yang bisa dipetik dari setiap kisah
yang tertuang: antara harapan dan kegamangan. Mereka yang
mendapat beasiswa adalah anak-anak muda berprestasi dari
golongan kurang mampu. Ada banyak gejolak yang mereka
goreskan dari setiap jengkal kata: tentang ketakutan tak
mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Ada
salah satu catatan yang begitu menampar berjudul Rahasia Tuhan,
ditulis oleh Nikmatul Khusna:
Gara-gara uang orang memandangku sebelah mata, garagara uang keluargaku selalu meratap dan gara-gara uang pula
aku tidak bisa seperti yang lainnya. Aku sangat berharap setelah
keluar dari sekolah ini bisa kuliah sambil kerja. Walaupun seorang
perempuan, aku ingin merasakan kesuksesan di dunia dan di
akhirat kelak. Aku ingin mengangkat derajat dan martabat kedua
orangtuaku, aku ingin membahagiakan mereka dan aku juga ingin
mereka merasakan nikmatnya hidup ini (h. 240).
Ya, tulisan betapapun bentuknya adalah penanda. Ia merawat
ingatan dan saksi hidup yang nyata. Selain itu ada banyak “kejutankejutan” yang terjadi dari setiap proses yang mereka lalui. Rata-rata
mereka banyak sekali mengalami tranformasi hidup. Dari yang
tadinya biasa saja menjadi pribadi-pribadi luar biasa. Dari yang
tadinya agak badung menjadi anak-anak muda bertekad baja.
Salah satu kisah tersebut tampak dalam catatan Nur Halimah
bertajuk, Jejak Revolusi. Dalam tulisan itu ia mengaku mengalami
perubahan besar dalam jejak perjalanan proses hidupnya.

Kendati cerdas, perempuan kelahiran Madiun itu awalnya adalah
anak yang lumayan keras kepala lantaran seringkali menentang
keputusan orang tuanya. Tranformasi hidup yang ia alami bermula
ketika dengan berat hati harus menerima keputusan kakaknya
untuk mondok di salah satu pesantren. Lantaran mengalami
gejolak jiwa yang luar biasa, di masa awal-awal mondok ia sudah
membuat ulah dengan menentang para pengurus. Alhasil, ia diberi
sangsi bukan dengan hukuman fisik namun pembiaran; sama
sekali tak dihiraukan oleh pengurus. Mulai saat itulah ia berusaha
mengubah hidup dan kembali semangat belajar. Ia mulai tekun ke
masjid dan selalu berada di barisan nomor satu. Bacaan-bacaan
al-Qur’an-nya juga tak kalah dengan yang lain. Ia juga semakin
banyak membaca: artikel dan novel tepatnya. Dan di sekolah ia
juga membuktikan tak kalah dengan lainnya: dua kali berturutturut memperoleh nilai tertinggi nomor dua (h. 256-257).
Catatan-catatan pengalaman dalam buku ini, kalau boleh
menyebut, bukanah sekadar kenangan masa lalu akan tetapi—kata
Heidegger—adalah upaya memahami masa depan. Saat mereka
memutuskan untuk berjuang merebutkan beasiswa sesungguhnya
ia sedang mewaktu. Mewaktu berarti bahwa dasein atau manusia
mengorientasikan diri kepada kemungkinan-kemungkinan untuk
bereksistensi. Jadi mereka telah lebih dulu “memahami”. Sebab
“memahami” adalah sebuah bentuk pengambilan keputusan
eksistensial atas kehidupan kita, termasuk keputusan untuk
mendapatkan beasiswa.
Membaca kisah-kisah dalam bungai rampai ini, mengingatkan
saya pada sosok Santiago, bocah penggembala sekaligus tokoh
utama yang ingin mewujudkan mimpi-mimpinya dalam novel
kondang Paulo Coelho: The Alchemist. Salah satu quotes yang tak
bisa saya lupakan: “When you want something, all the universe
conspires in helping you to achieve it.” Jadi, tak aneh bila saat
mereka bertekad kuat ingin mendapatkan beasiswa, dengan
berbekal usaha dan doa orang tua maka Tuhan dengan tersenyum
mewujudkannya.
Oleh sebab itu, tanpa bermaksud hiperbolis, buku ini layak
dikonsumsi bukan hanya bagi kalangan akademisi akan tetapi
juga semua orang yang ingin mendulang mimpi. Tanpa ada kesan
menggurui, buku ini ditulis dengan bahasa renyah dan kepolosan
anak-anak muda. Ada banyak sekali canda tawa dan getir upaya
yang tersirat di dalamnya. Terakhir, jika Anda bertanya bagaimana
cara mereka menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidup
dan studi, silakan membaca dan temukan inspirasinya dalam buku
ini.

Saiful Mustofa
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“Kita harus termotivasi untuk
melahirkan kreasi inovasi baru
di bidang kita masing-masing.
Sesuatu yang baru tentu
membawa manfaat yang lebih
banyak, sesuai dengan
konteks situasi dan kondisi
kita,”
Menag
Lukman Hakim Saifuddin

