
Penguatan Moderasi 
Beragama di PTKI

Tradisi Ngopi 
Kaum Santri





PENDiS  Edisi No. 11/VI/ 20182

SALAM REDAKSI

Pada saat dunia memasuki era industri berbasis teknologi informasi, 
manusia di dunia semakin menyatu hingga nyaris tanpa sekat 
teritorial. Semua yang terjadi di muka bumi ini, di belahan dunia 
manapun, dapat langsung diakses oleh manusia lain, bahkan hanya 
dengan alat sesederhana gawai. 

Berbagai jenis informasi semakin marak, meluas dan semakin menyebar 
membuat dunia terasa semakin menyempit. Manusia sebagai individu dan 
komunitas semakin mudah berinteraksi dengan manusia dan komunitas lain di 
belahan dunia berbeda, sehingga terjadi aksi saling memberi pengaruh. 

Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai yang dianut masyarakat 
bertransformasi dari partikular menjadi universal. Pola pikir manusiapun kian 
rasional dan fungsional dan di sisi lain ada yang semakin radikal oleh alasan 
tertentu. 

Tentu saja setiap perkembangan baru akan menimbulkan implikasi, 
termasuk dalam kehidupan sosial dan kehidupan beragama. Manusia modern 
biasanya cenderung menyingkirkan agama dari rung publik dan mengedepankan 
aspek rasional dan hedonisme. Namun di sisi lain terdapat gejala sebaliknya, 
ketika paham agama simbolik menyebar luas dari jazirah arab ke seluruh dunia 
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Maka pada zaman seperti ini, globalisasi menciptakan sepotong tantangan 
bagi negara dan agama. Saat ini Indonesia dan dunia memasuki era revolusi 
industri keempat berbasiskan teknologi informasi yang membuka tantangan 
baru mulai 2020-2030. Indonesia tidak saja memasuki era baru dunia yang harus 
diantisipasi, tetapi juga menghadapi bonus demografi yang menyebabkan 
kekayaan sumber daya manusia produktif naik dalam jumlah fantastis.

Saat itulah indonesia menghadapi masalah globalisasi yang sudah 
semakin nyata sehingga harus ekstra waspada dengan sumberdaya 
manusianya. Beberapa dekade terakhir ini terdapat pemanasan suhu nasional 
terkait berbagai isu panas yang termasuk SARA, gerakan radikal, dan hiruk-
pikuk politik Pilpres. 

Dalam hal agama, hal ini juga memaksa Kementerian Agama untuk 
membuat langkah-langkah yang nyata. Pendidikan Islam, sebagai basis 
penyiapan generasi muslim mendatang harus memahami dan mampu 
menjawab tantangan ini. Arus utama perkembangan industri tentu saja bisa 
dihadapi dengan menggunakan pendekatan ilmu agama Islam, yang sebenarnya 
juga mengakomodir teknologi.

Revitalisasi Universitas Islam Negeri dan Madrasah Negeri (mulai RA 
sampai MA) menjadi slaah satu jawaban agar generasi mendatang lebih sigap 
menghadapi perubahan. Madrasah kini tidak hanya menghadapi tantangan 
perkembangan ilmu keagamaan dan faham-faham yang mengui keislaman, 
tetapi juga harus memiliki daya saing tinggi dalam ilmu kontemporer.

Melalui sekolah-sekolah dilingkup Kemen terian Agama, teknologi 
robotik dan kecerdasan buatan telah dikembangkan guna menjawab 
kebutuhan masa depan. Pada 3-4 November lalu, Kompetisi 
Robotik Madrasah digelar di Depok Town Square 

(Detos). Dari situ terlihat, siswa-siswa Madrasah telah dapat membuat 
Robot Rescue dan Robot Mitigasi Bencana.

Yang terpenting dalam hal ini, generasi muslim mendatang 
telah familiar dengan teknologi informasi dan artificial intelligence 
atau kecerdasan buatan. Bila yang demikian dapat diraih oleh generasi 
kita, maka revolusi Industri 4.0 menjadi peluang tersendiri bagi 
bangsa Indonesia. Bagaimanapun, Iptek harus selalu dilandasi oleh 
nilai-nilai moral-agama agar tidak bersifat destruktif terhadap nilai-
nilai kemanusiaan (dehumanisasi). Sedangkan ajaran agama harus 
didekatkan dengan konteks modernitas, sehingga dapat bersifat 
kompatibel dengan segala waktu dan tempat.

Bila tidak, maka munculnya inovasi disruptif (disruptive 
innovation) adalah inovasi yang memunculkan kondisi baru yang 
kadang tidak banyak yang bisa menduga, mengganggu atau merusak 
kondisi yang sudah ada.

Agama tetap akan memegang peranan penting di masa 
mendatang, terutama dalam memberikan landasan moral bagi 
perkembangan sains dan teknologi. Maka dari itu, peran agama pada 
masa modern dirasakan masih sangat penting. Karena agama dapat 
melengkapi sisi moral, etika dan memberi makna terhadap dunia 
modern.

Salam

 Imam Safe’i
 Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI

Beragama Di Era Virtual
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DAFTAR ISI

Tahun politik menjadi masa subur bagi radikalisme 
beragama. Kementerian Agama membuat program-program 
yang arahnya satu, menuju moderasi beragama. Indonesia 
jangan sampai bernasib seperti Suriah. 

Radikalisme, Duri Dalam Daging 
Demokrasi



Radikalisme, 
Duri Dalam Daging 
Demokrasi

4 PENDiS  Edisi No. 11/VI/ 2018

LAporAn UtAmA



Edisi No. 11/VI/ 2018  PENDiS  5

Suasana serius terpancar di 
ruang pertemuan Hotel Grand 
Kemang Jakarta, Kamis (1/11/) 
lalu. Dalam format diskusi 
round table, sekitar 300 orang 

dengan serius menyimak penjelasan Ketua 
Dewan Rekonsiliasi Nasional Suriah, Syekh 
Adnan al-Afyouni, dalam seminar yang 
bertajuk “Jangan Suriahkan Indonesia.

Dalam seminar ini, Syekh Adnan al-
Afyouni, yang juga menjabat sebagai mufti 
kota Damaskus ini didatangkan khusus 
oleh Alumni Syam Indonesia (Alsyami), 
perkumpulan para pelajar Indonesia 
alumni berbagai universitas di Suriah. 
Malam sebelumnya, Syekh Adnan tampil 
di salah satu stasiun televisi swasta dengan 
tema pembahasan yang sama. Kepada 
seluruh masyarakat Indonesia ia meminta 
kewaspadaan penuh terhadap bibit-bibit 
konflik yang menggunakan dalih agama.

Selain Adnan al-Afyouni, nara 
sumber yang datang pada acara ini adalah 

Tahun politik menjadi 
masa subur bagi 
radikalisme beragama. 
Kementerian Agama 
membuat program-
program yang arahnya 
satu, menuju moderasi 
beragama. Indonesia 
jangan sampai bernasib 
seperti Suriah. 
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Teror bom Surabaya,
upaya memaksakan kehendak
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Dubes RI di Damaskus Djoko Harjanto, 
Dubes Suriah di Jakarta Ziyad Zaheredin,  
dan Dr. Ainur Rofiq, mantan petinggi Hizbut 
Tahrir Indonesia yang juga dosen UIN 
Sunan Ampel Surabaya.

Kepada para undangan, tokoh 

“Dalam konteks 
Indonesia, beragama 
itu hakikatnya adalah 

berindonesia 
dan berindonesia adalah 
wujud dari pengamalan 

keagamaan."

¤
Lukman Hakim Saifuddin

yang kini duduk sebagai ketua badan 
rekonsiliasi antar kelompok yang bertikai 
di Suriah ini mengisahkan betapa carut 
marutnya kondisi negaranya oleh perang 
saudara. Sirnanya semangat persatuan 
dan persaudaraan di negerinya bermula 
dari ide pendirian negara Islam dalam satu 
kekhilafahan pasca melemahnya rezim 
presiden Bashar al-Assad.

Di Suriah, menurut Adnan, 
nasionalisme yang dulu dibangun telah 
koyak berganti perlombaan senjata oleh 
faksi-faksi bertikai yang sama-sama 
mengusung panji-panji agama Islam. 
Konflik di negara yang dihuni penganut 
Sunni, Syiah, dan Kristen itu kini semakin 
kompleks, namun pemicunya adalah 
propaganda agama. 

“Sebagai negara makmur yang serba 
tercukupi, tidak ada isu yang bisa dimainkan 
di Suriah, kecuali celah agama. Mereka 
melakukan fitnah-fitnah berselubung agama 
sehingga mudah  memecah belah kami,” 

Menteri Agama 
Lukman Hakim Saifuddin
saat memberikan kuliah umum 
anti radikalisme di Medan

Seminar “Jangan Suriahkan Indonesia,” 
bentuk keprihatinan atas maraknya radikalisme
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katanya melalui penerjemah.
Suriah pada dasarnya adalah negara 

kaya. Di sana pendidikan gratis mulai dari 
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 
Kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi oleh 
negara, meskipun sistem pemerintahannya 
bernuansa tiran. 

Ketika angin demokrasi berhembus 
ke jazirah Arab, tuntutan rakyat agar 
presiden Bashar al-Assad turun semakin 
kuat dan upaya menggulingkan pemerintah 
semakin masif. Repotnya, propaganda 
politik merebut kekuasaan telah bercampur 
dengan dalih-dalih agama. Saat masyarakat 
terlena dengan eforia demokrasi, mereka 
malah sibuk beradu kepentingan yang 
berujung perang saudara.

“Maka belajarlah dari perjanjian 
Hudaibiyah yang ketika itu bisa saja terjadi 
perang, tapi Nabi menenangkan para 
sahabat sehingga tidak terjadi konflik,” 
tandasnya. Agama, kata Adnan, pada 
dasarnya menyatukan bukan memecah 
belah. Perang Suriah menjadi warning bagi 
masyarakat Indonesia, agar jangan sampai 
terlibat adu kekuatan dan saling provokasi 
yang memecah belah persatuan bangsa. 

Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin mengakui, tahun politik memang 
menciptakan kerawanan, yang bila tidak 

diwaspadai dan diatasi dapat mengancam 
persatuan bangsa. Pada diskusi pada 
peringatan Hari Guru Nasional Jakarta, di 
Jakarta Jumat (13/7) lalu, ia menekankan 
pentingnya pendidikan agama Islam yang 
penuh toleransi, menyebarkan kasih sayang, 
dan moderat. 

“Moderasi itu dalam beragama, 
bukan moderasi agama,” katanya. Islam 
sebagai sebuah ajaran itu pastilah moderat, 
tapi cara umat Islam memahami ajaran ini 
yang bisa tergelincir pada paham ekstrem. 

Menag mengatakan, seluruh program 
Kementerian Agama ditujukan untuk 
mencapai kesadaran pada umat beragama 
agar paham agamanya tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Dalam konteks Indonesia, beragama 
itu hakikatnya adalah berindonesia dan 
berindonesia adalah wujud dari pengamalan 
keagamaan,” ujarnya.

Dalam beberapa bulan terakhir 
suhu politik di Indonesia memanas oleh 
beberapa kejadian yang menyita perhatian 
masyarakat. Pembakaran bendera Hizbut 
Tahrir yang bertuliskan kalimat tauhid 
oleh anggota Banser pada peringatan Hari 
Santri di alun-alun Kecamatan Limbangan, 
Kabupaten Garut (22/10) lalu, dan 
pelarangan cadar di UIN Sunan kalijaga 

Yogyakarta pada bulan Oktober, seolah 
menjad bahan bakar bagi aksi-aksi kontra 
kerukunan. Suara-suara protes kemudian 
bergulir menjadi aksi-aksi, dan yang 
terbesar adalah Aksi Bela Tauhid, di Monas 
(2/11) lalu.

Gejala ini memicu kekhawatiran 
oleh sejumlah pihak. Menteri Koordinator 
Bidang Politik Hukum dan Keamanan 
(Polhukam) Wiranto menilai demonstrasi 
terkait kasus pembakaran bendera 
bertuliskan tauhid sudah tak lagi relevan, 
karena para tokoh agama, pimpinan ormas 
Islam, serta ulama dalam berbagai forum 
telah mengajak umat menyelesaikannya di 
meja musyawarah.

Ajakan untuk menahan diri telah 
pula disampaikan oleh pimpinan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah agar semua 
pihak menyerahkan sepenuhnya urusan 
hukum kepada aparat kepolisian dan 
kejaksaan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur 
Eksekutif Voxpol Center Research and 
Consulting, Pangi Syarwi Chaniago 
khawatir aksi demonstrasi tersebut 
ditunggangi kelompok tertentu untuk 
kepentingan politik. Dosen Universitas 
Islam Negeri Jakarta tersebut menengarai 
ada upaya dari pihak tertentu untuk 
menyeret persoalan pembakaran bendera 
tauhid ke arah politik Pilpres.

Senada dengan itu, pengamat 
politik Wempy Hadir bahkan menduga 
ada lebih dari satu pihak yang menyelam 
di air keruh. Menurutnya, bisa saja aksi 
tersebut ditunggangi oleh Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan 
oleh pemerintah. “Ini menjadi momentum 
bagi mereka untuk meningkatkan soliditas 
kelompok dan momentum menunjukan 
eksistensi,” katanya.

Mantan petinggi HTI yang kini telah 
menjadi dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, 
Dr. Ainur Rofiq, meminta masyarakat 
waspada dengan desepsi politik. “Kasus 
bendera di Indonesia jangan terus dibesar-
besarkan. Karena jelas itu bendera Hizbut 
Tahrir. Klaim bahwa itu bendera tauhid 
berangkat dari nalar yang absurd dan fallacy 
(penyesatan dalam logika)” katanya. 

 (Mujib Rahman/Muhtadin)
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Pada tahun 2020 sampai 2036, 
Indonesia mendapatkan bonus 
demografi, atau kondisi ketika 
jumlah penduduk usia produktif 
(15-64 tahun) lebih banyak 

dibanding usia non produktif (diatas 65 
tahun). Berdasarkan sensus penduduk 
terakhir tahun 2010, jumlah penduduk 
Indonesia mencapai 237,64 juta jiwa.

Pada kurun waktu tersebut penduduk 
usia produktif di Indonesia akan mencapai 
52 persen dari total jumlah penduduk. 
Menurut Bappenas, jumlah penduduk usia 
produktif Indonesia bisa mencapai 209 juta 
jiwa.

Booming penduduk usia produktif 
tersebut menjadi berkah bagi negeri ini. 
Namun untuk memetik berkah tersebut 
memerlukan upaya yang benar dan keras, 
agar peluang itu tidak berubah menjadi 
ancaman. Suatu ketika, saat berpidato di 
acara peringatan Hari Keluarga Nasional, di 
Lapangan Sunburst, BSD City, Tangerang 
Selatan, tahun 2015 silam, Presiden Joko 
Widodo mengingatkan, ancaman yang 
bisa datang bila tidak diwaspadai. “Bonus 
demografi ibarat pedang bemata dua. 
Satu sisi adalah berkah, jika kita berhasil 
mengambil manfaatnya. Di sisi lainnya 
adalah bencana apabila kualitas manusia 
Indonesia tidak disiapkan dengan baik,” 
kata presiden.

Terkait bonus demografi tersebut, 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi 
Alius, mengingatkan ancaman penyebaran 

paham radikal apabila pemerintah tidak 
menyiapkan wadah penyaluran sumber 
daya manusia.

“Kita senang dengan banyaknya 
pemuda, tapi mereka harus tersalurkan 
dengan baik,” ujar Suhardi saat kuliah umum 
di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Februari 
lalu. Saat itu akan banyak pemuda yang 
mencari kerja dan untuk itu harus disediakan 
lapangan pekerjaan yang banyak.

Bila itu tidak terwujud, maka akan 
terjadi ledakan angkatan kerja yang tidak 
memiliki pekerjaan. Mereka itu akan frustasi 
dan mudah disusupi paham radikalisme. Ia 
memberi contoh saat lembaganya (BNPT) 
membuka kesempatan kerja. dari 60 orang 
yang diperlukan, pelamarnya mencapai 
1.500 orang. “Nah sisanya tidak tertampung. 
Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama,” 
katanya.

Pakar radikalisme internasional JM 
Venhaus mengungkapkan, faktor psikologi 
sosial adalah pemicu keterlibatan anak 
muda dalam fenomena radikalisme. Krisis 
psikologis, kesulitan dalam indentifikasi 
sosial, pencarian status dan balas dendam 
terhadap ‘musuh’ yang mungkin bertahun-
tahun dipupuknya akan memicu paham 
radikal.

Bila mengaca ke negara maju, anak 
muda muslim di berbagai negara Eropa 
menghadapi turbulensi sosial, budaya, 
dan ekonomi yang tak jarang membuat 
sebagian mereka tidak mampu bertahan 
dalam kedamaian. Mereka itu anak muda 
turunan imigran negara muslim yang sudah 

Menjaga Anak Muda
Dari Rayuan Radikalisme
Dunia pendidikan dihadapkan pada bonus demografi yang bermata dua. Generasi muda 
yang tidak mendapat wawasan agama secara benar dapat menjadi bumerang demokrasi. 
Negara perlu mengawal generasi milenial.

Mahasiswa Harus Menjadi Pilar Kebangsaan 
Melawan Radikalisme
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generasi ketiga atau keempat. Namun 
mereka tetap belum terintegrasi ke dalam 
lingkungan sekitarnya. Karena itu banyak di 
antara mereka terasing atau teralienasi, lalu 
diperburuk dengan kesulitan mendapatkan 
pekerjaan.

Sebagian anak muda muslim yang 
lingkungan dan iklim sosial-budaya 
keagamaan kurang kondusif baik secara 
internal maupun eksternal, sulit menemukan 
tempat yang nyaman secara psikologis dan 
spiritual. Keadaan inilah yang juga menjadi 
salah satu penyebab pokok relatif lebih 
mudahnya anak muda muslim di Eropa 
terjerumus ke dalam ekstremisme dan 
radikalisme. 

Hal yang serupa dengan ini, menurut 
Azyumardi Azra terjadi di Indonesia. “Anak 
muda adalah bagian masyarakat paling 
rentan terhadap pengaruh radikalisme,” 
katanya. Faktanya, kebanyakan pelaku 
aksi ekstrim dan radikal adalah anak muda 
yang berusia 15 sampai 40 tahun. Berbagai 
studi ilmiah dan akademik menyimpulkan, 
kerentanan anak muda itu bersumber dari 
pribadi dan karakter yang belum mapan, 
lingkungan keluarga dan komunitas yang 
tidak kondusif.

Dibanding kondisi di eropa, anak 
muda muslim Indonesia jauh lebih 
beruntung karena lingkungan keagamaan, 
sosial-budaya, dan politiknya jauh lebih 

kondusif. Pemahaman Islam wasathiyah 
yang berkembang melalui ormas-ormas 
mainstream di Indonesia mencegah 
terjerumusnya anak muda dalam ektrimisme 
dan radikalisme. 

Namun zaman sekarang peran ormas 
bisa tidak begiku kuat bagi anak muda, 
dibandingkan peran internet. Pandangan 
dan sikap ekstrem dan radikal itu dapat 
tumbuh lebih cepat karena kemudahan anak 
muda masa kini mengakses informasi instan 
yang beredar di dunia maya dan media 
sosial. Di sinilah terjadi proses radikalisasi 
secara sendiri (self-radicalization) yang 
sulit diantisipasi dan dibendung. “Self-
radicalization bisa terjadi di mana saja. 
Tidak hanya di negara-negara Eropa di 
mana kaum muslim minoritas, tetapi juga 
di Indonesia di mana umat Muslim menjadi 
komunitas mayoritas tunggal mutlak,” 
katanya.

Survei yang dilakukan Maarif 
Institute pada Desember 2015 lalu 
menunjukkan, benih radikalisme di 
kalangan remaja Indonesia dalam tahap 
mengkhawatirkan. Survei ini kecil, hanya 
dilakukan terhadap 98 pelajar SMA yang 
mengikuti Jambore Maarif Institute. Ada 
beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti 
“bersediakah anda melakukan penyerangan 
terhadap orang atau kelompok yang 
dianggap menghina Islam?”. Jawabnya, 
48,98 persen responden menjawab 
“bersedia”, dan “sangat bersedia”. Adapun, 
responden yang menjawab “tidak bersedia” 
dan “kurang bersedia” sebanyak 37,75 
persen. 

Pada poin pertanyaan, “menurut 
Anda, apakah hukum yang berlaku di 
Indonesia adalah hukum kafir?”, sebanyak 
1,02 persen menjawab “setuju” dan 85,72 
persen menjawab “tidak setuju” dan 
“kurang setuju”. Pada pertanyaan yang 
sangat tajam, “apakah anda bersedia bila 
diajak untuk ikut berperang ke Irak dan 
Suriah oleh ISIS?”. Sebanyak 3,06 persen 
menjawab “bersedia”; dan 83,86 persen 
menjawab “tidak bersedia”. Para responden 
ini merupakan aktivis di sekolahnya, baik di 
OSIS atau pimpinan ekstrakulikuler rohani 
Islam. 

(Mujib Rahman)



PENDiS  Edisi No. 11/VI/ 201810

LAporAn UtAmA

h
ar

ak
at

u
n
a.
co

m

Percikan-percikan api kecil 
meningkatkan ketegangan di 
tanah air. Peristiwa-peristiwa 
yang sesungguhnya bisa 
diselesaikan dengan kepala 

dingin, seperti pembakaran bendera Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) di Garut Jawa Barat,  
telah menjadi alat propaganda yang mampu 
menghangatkan suhu politik nasional.

Letupan fanatisme yang diperlihatkan 
oleh aksi-aksi massa Bela Tauhid meng-
gugah para sarjana Alumni Suriah untuk 
membuat kajian kebangsaan bertema 
“Jangan Suriahkan Indonesia”.  Diskusi 
yang disiarkan secara live streaming me-
lalui platform media sosial ini menyita 
perhatian publik beberapa waktu lamanya. 
Tagar #jangansuriahkanindonesia menjadi 
trending topik twitter pada Kamis (1/11) 
hingga esoknya. 

Muhammad Najih Arromadloni 
adalah salah satu tokoh di balik kegiatan 
ini. Peraih gelar sarjana Theologi Islam dari 
UIN Sunan Ampel Surabaya, yang pernah 
mengenyam pendidikan di Universitas 
Bilad al-Syam Damaskus, ini 
menceritakan apa yang dilihat 
dan diketahuinya selama 
di Suriah kepada 
pembaca Majalah 
Pendis.

Sekjen Alumni Syam Indonesia (Alsyam) 
Muhammad Najih Arromadloni MA.

Situasi Tidak Stabil Rawan 
Dimanfaatkan Orang Lain
Kondisi politik di Suriah menjadi cermin yang tepat untuk 
berkaca. Indonesia negara majemuk yang masyarakatnya 
berbeda-beda latar belakang. Isu agama paling manjur untuk 
menciptakan perpecahan.

Pria kelahiran Brebes yang kini 
menjadi pengajar ilmu hadits di UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan 
secara detail tentang apa menjadi obyek 
penelitiannya selama ini. Menurutnya, 
Suriah kini menjadi ajang baku bunuh bagi 

90 kelompok milisi bersenjata yang hampir 
semuanya mengusung simbol-simbol 
keislaman. Bahkan bendera mereka hampir 
sama, yaitu bendera kalimat tauhid. 

Akibat kebrutalan mereka, kini 
negara Suriah, terutama di perbatasan 
Iraq dan Turki telah luluh lantak dan rata 
dengan tanah. Kelompok-kelompok 
yang mengusung bendera berlafaz tauhid 
itu berebut kekuasaan dan sentra-sentra 
ekonomi dengan menghalalkan segala cara 
termasuk melakukan pembantaian. 

Berikut ini adalah wawancara 
Majalah Pendis dengan akademisi yang 
pernah nyantri di Pondok Pesantren Al-
Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah ini.

Sebenarnya apa maksud diadakan
nya seminar ini?

Sebenarnya ini merupakan bagian dari 
kampanye dakwah Alsyami menolak segala 
upaya yang bisa menjadikan Indonesia 
terpecah belah.  Kita menolak aksi-aksi 
kaum radikal yang akan menjerumuskan 
Indonesia ke jurang pertikaian.

Menjaga Indonesia agar tidak ter
pecah belah, dari mana mulainya?

Hal yang paling fundamental, agar 
Indonesia tidak jatuh ke dalam kondisi 
seperti Suriah, adalah tidak mempolitisasi 
agama. Akhir-akhir ini ada kelompok-
kelompok yang gemar menggunakan 
mimbar masjid untuk orasi berpolitik, 
bahkan hujatan kepada orang per orang.

Bahasa-bahasa dan simbol agama 
memang efektif untuk mengelabui 
masyarakat. Peristiwa-peristiwa biasa, oleh 
orang-orang berbaju dan bersimbol Islam, 
kemudian diseret dalam diskusi agama 
yang keras, seperti peristiwa pembakaran 
bendera “tauhid” yang akhir-akhir ini ramai 
dibicarakan. 

Padahal sebenarnya itu hanya 
bendera kelompok Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) yang sudah dilarang di Indonesia. 

Sebenarnya tidak ada teks al-Quran 
maupun hadist yang mendukung 

bahwa bendera berkalimat 
tauhid adalah bendera 

Islam yang dikibarkan 
Rasulullah SAW.  
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Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan Oleh:

Majalah PENDIS
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Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin 
Amin meminta agar Humas Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN) harus mampu mempromosikan 
atau mempublikasikan keunggulan-
keunggulan kampus, tidak hanya mempro-
duksi berita-berita kegiatan.

“Harus lebih dari itu, sebagai humas 
harus memahami betul tugas dan fungsi serta 
core bisnis perguruan tinggi. Humas PTKIN 
harus berbeda dengan humas yang lain. 
Humas PTKIN itu bukan seperti wartawan 
pada umumnya,” ujar Dirjen saat  bertemu 
Humas PTKIN di Jakarta, Kamis (18/10).

“Ekspos atau sampaikan kepada 
publik apa yang menjadi marwah perguruan 
tinggi. Misalnya, hasil-hasil penelitian, 
distingsi apa yang dimiliki kampus kita, 
ekselensi apa yang ada di kampus kita,” 
sambungnya.

Dirjen mengajak  agar para humas 
PTKIN melakukan yang terbaik untuk 
mem-branding lembaga PTKIN, agar publik 
mengenal PTKINsecara proposional.

Dalam mem-branding keunggulan 
kampus, kemasan sangat penting dan me-
nen tukan. Oleh sebab itu, sebagai humas 

Direktorat Jenderal  terus berusaha 
meningkatkan kompetensi pengelola 

barang dan jasa (Barjas) di tingkat madrasah.  
Kepala Bagian Umum dan BMN Sekretariat 
Ditjen Pendidikan Islam, Ali Ghozi 
mengatakan  peningkatan kompetensi 
barjas ini dilatarbelakangi karena adanya 
rekomendasi hasil audit dari BPK maupun 
Itjen atas temuan pemeriksaan terkait 
pengadaan barang dan jasa.

“Kegiatan ini  berawal dari 
banyaknya catatan BPK dan hasil audit 
dari Itjen, ternyata banyak kelemahan 
di bidang pengadaan di Satker kita 
(madrasah). Jadi ini sebagai tindaklanjut 
dari hasil temuan audit dimaksud. 

harus memiliki dua hal, pertama ke mam-
puan mengemas berita agar menarik. 
Kedua, kemampuan memahami substansi 
sebuah lembaga.

Senada dengan Dirjen Pendis, Sekre-
taris Ditjen Pendis Imam Safei menutur-
kan, penguatan Humas PTKIN sangat 
penting, karena menjadi bagian dalam 
mem-branding lembaga. “Branding lem-
baga sangat pen ting, agar lembaga memiliki 
kekhasan atau nilai lebih yang berbeda 
dengan lembaga lain. Branding yang men-
jadi keunggulan lembaga masing-masing,” 
ujar Imam Syafei.

Dikatakan Imam, bahwa banyak 
kegiatan mandatori yang telah dilaksanakan 
oleh Kementerian Agama tetapi terkesan 
tidak terpublikasikan. Oleh sebab itu, lanjut 
Imam, peran Humas Pendidikan Islam yang 
di dalamnya ada Humas PTKIN, harus 
meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah 
sudah berbuat banyak.

Focus Group Discussion Humas dan 
Publikasi Pendidikan Islam berlangsung 
dua hari, 17 dan 18 Oktober 2018. Diikuti 
oleh Humas PTKIN seluruh Indonesia. 

(Maryani AM)

Dirjen Minta Humas PTKIN Promosikan 
Keunggulan Kampus

Ditjen Pendis 
Tingkatkan 
Kompetensi 
Pengelola 
Pengadaan 
Barjas di Tingkat 
Madrasah
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Makanya yang diundang perwakilan 
dari madrasah,” terang Ali Ghozi  saat 
memberikan sambutan pembukaan 
kegiatan Peningkatan Pengelolaan Barang 
dan Jasa Menuju Zona Integritas Wilayah 
Bebas Korupsi (ZI-WBK) di Aula MAN 
2 Majalengka Jawa Barat, Kamis (04/10).

Dikatakan Ali, pengelola barang dan 
jasa merujuk pada Peraturan Presiden RI 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa (Barjas) sebagai pengganti 
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 
2010. Menurutnya sebagai pengelola barang 
dan jasa dalam memproses pengadaan harus 
sesuai aturan dan etika pengadaan. 

“Ini setrategis karena di samping para 
pengelola kompetensinya meningkat, juga 
bisa memberikan nilai tambah terhadap 
proses pengadaan di kita,” imbuhnya.

Kasubbag Rumah Tangga, H. 
Muslikin dalam laporannya menyatakan 
bahwa persoalan yang dihadapi satker-
satker adalah terbatasnya sumber daya 
manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi 
memadai dalam mengelola pengadaan 
barang dan jasa, dan tentunya yang telah 
memiliki sertifikat. 

“Kendala dominan di satker madrasah 
yaitu SDMnya atau pengelola barjas. Saya 
yakin tidak semua madrasah memiliki ser-
tifikat pengadaan,” pungkas Muslikin. 

(ozi/dod)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) meminta Kemendikbud dan 

Kemenag membuat kurikulum tanggap 
bencana. Dirjen Pendidikan Islam 
Kamaruddin Amin menyambut baik usulan 
tersebut. 

Namun,  pihaknya masih akan 
melakukan kajian terlebih dahulu. Apakah 
dibuat kurikulum khusus atau memperkuat 
yang sudah ada.

“Kita kaji dulu kemungkinannya; 
apakah perlu kurikulum khusus atau 
mengadaptasi atau meng-adjust yang sudah 
ada,” terang Kamaruddin saat ditemui 
di sela pembukaan The 3rd International 
Conference on University-Community 
Engagement (ICON-UCE) 2018 di Malang,  
Senin (08/10).

Dirjen mengakui banyak madrasah, 
pesantren, dan perguruan tinggi keagaman 
Islam (PTKI) yang terdampak gempa. 
Di Lombok-NTB misalnya,  lebih 100 
madrasah mengalami kerusakan. Ada juga 
puluhan gedung pesantren dan PTKI.

Sebagai langkah tanggap darurat,  
lanjut Kamaruddin,  Kemenag telah 

menyiapkan 120 tenda yang digunakan 
untuk ruang belajar dan kuliah korban 
terdampak bencana gempa. Proses belajar 
mengajar pun tetap berjalan. Termasuk 
digunakan untuk kegiatan _trauma healing_. 
  
“Saya kira ke depan,  perlu dikaji upaya 
untuk lebih mempersiapkan peserta didik 
dalam menghadapi bencana,” jelasnya. 

Sebelumnya,  Komisioner KPAI 
Retno Listyarti mengatakan bila bencana 
alam terjadi, biasanya banyak fasilitas 
pendidikan, baik sekolah maupun madrasah,  
yang mengalami kerusakan. Retno berharap 
pemerintah siap menghadapi kemungkinan 
tersebut, salah satunya dengan menerapkan 
kurikulum sekolah darurat. 

“Oleh karena itu, masyarakat dan 
pemerintah diharapkan memiliki kesiapan 
menghadapi bencana yang bisa terjadi 
sewaktu-waktu, termasuk menyiapkan 
sekolah darurat dan kurikulum sekolah 
darurat di wilayah terdampak bencana 
seperti gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, dan lain-lain,” kata Retno. 

(Khoiron)

Kemenag Kaji Usulan KPAI tentang 
Kurikulum Tanggap Bencana
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Ditjen Pendidikan Islam Kementerian 
Agama akan membekali guru dan 

siswa madrasah dengan literasi digital. 
Pembekalan literasi digital dilakukan 
bekerjasama dengan Facebook dan 
Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) 
dengan nama program Think Before You 
Share.

“Literasi digital sesuatu yang tidak 
bisa kita tolak. Suka tidak suka, semua 
sudah ada di hadapan kita. Tergantung 
kita, bagaimana menggunakannya dengan 
positif,” ujar Sekretaris Ditjen Pendis Imam 
Safei di Jakarta, Senin (22/10).

Di era digital, lanjut Imam, informasi 
sangat banyak. Untuk itu, guru dan siswa 
madrasah perlu cerdas dalam menyikapi 
informasi yang masuk. Menurutnya, 
program Think Before You Share sangat 
bermanfaat bagi guru dan siswa.

Dikatakan Imam, dalam program 
yang dilaksanakan Facebook dan YCAB, 

Kemenag 
Salurkan 300 juta 
Dana Bantuan 
Palu-Donggala

Momentum awal tahun adalah 
momentum untuk hijrah. Hijrah 

itu mengubah cara pandang kita terhadap 
perbagai nikmat dan musibah. Tahun baru 
perlu dimaknai dengan pengamalan akhlak 
yang baik berupa tobat, syukur dan ikhlas.

Demikiam disampaikan Imam 
Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. 
Nasarudin Umar, M.A, saat memberikan 
ceramah pengajian bersama dalam rangka 
menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 
1440 Hijriyah, di Mushola Attarbiyah, 
Ditjen Pendidikan Islam, Senin (17/09).

Nasaruddin menjelaskan, bahwa 
ketika seseorang bersyukur atas rezeki yang 
didapat, maka akan ditambahkan oleh Allah. 
Menurutnya makna ditambahkan bagi orang 
yang syukur tidak berarti bertambah banyak 
rezeki, tetapi bertambah kelapangan dada. 

“Bisa jadi tahun lalu rezekinya lebih 
banyak tetapi banyak halangan, tidak 
menik matinya. Sebaliknya, tahun ini 
jumlah rezekinya lebih sedikit akan tetapi 
karena bersyukur menjadi cukup, manfaat 
dan berkah. Sehingga ada perasaan lega, 
tenang dan nyaman di hati,” terangnya. 

Dikatakan Nasaruddin, bahwa 
tingkatan yang paling tinggi adalah kemam

puan mensyukuri apapun yang datang, baik 
musibah ataupun nikmat. “Kalau orang 
kena musibah paling pertama diingat adalah 
Allah. Akan tetapi ketika kenaikan pangkat, 
seringkali malah tidak,” terangnya.

“Idealnya, kita mampu menerima 
semua pemberian Allah dengan rasa 
syukur,” imbuh Wakil Menteri Agama 
periode 2011  2014 .

Nasaruddin mengingatkan bahwa 
musibah merupakan cara Allah mencintai 
dan menaikan derajat hambanya. Musibah 
membukakan pintu langit. Doa orang yang 
terkena kesusahan termasuk doa yang 
maqbul. Musibah juga merupakan pencuci 
dosa masa lampau. 

Dalam kitab Ihya Ulumuddin, lanjut 
Nasaruddin, dijelaskan sakit panas sehari 
diampuni setahun. “Bagi orang yang ber
syukur, musibah datang menambah iman 
dan mampu dihadapi dengan tenang” 
jelasnya. 

Di akhir ceramah, Nasaruddin 
mengajak jamaah untuk ikhlas dalam segala 
aktifitas. “Kita kembalikan semuanya 
kepada Allah. Jangan kita terlalu bangga dan 
menikmati pujian,” pungkasnya. 

(Maryani AM/ Nasuha)

Imam Besar Istiqlal, 
Hijrah Itu Mengubah Cara Pandang
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Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) 
Kamaruddin Amin menyalurkan 

bantuan sebesar Rp300 juta, guna biaya 
pembersihan lingkungan kampus pasca 
gempa dan tsunami. Dana bantuan tersebut 
berasal dari sumbangan ASN Kementerian 
Agama.

Kemenag dan Facebook Sinergi 
Bekali Literasi Digital Guru dan Siswa Madrasah

Kemenag melibatkan 1.300 guru dan 5.000 
siswa madrasah yang tersebar di Jawa 
Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, 
Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Semoga kerjasama ini dapat 
memberikan manfaat untuk anak didik kita,” 
harap Imam.

Kepala Kebijakan Publik Facebook 
Ruben Hattari mengatakan, Think Before 
You Share adalah wujud komitmen Facebook 
di Indonesia untuk mengedepankan literasi 
digital. “Tujuan dari kegiatan ini bagaimana 
meningkatkan kapabilitas pengguna media 
sosial, saat mereka mendapat konten 
dapat berpikir kiritis dan menggunakan 
empatinya,” ujarnya. 

(Maryani AM)

Dana bantuan ini diterima Rektor 
IAIN Palu Sagaf S Pettalongi di area 
kampus IAIN Palu, Kamis (11/10). Hadir 
juga tim tanggap darurat Kemenag,  
antara lain: Staf Ahli Menag,  Oman 
Fathurrahman dan Kepala Biro Umum 
Setjen Kemenag Syafrizal. 

Selain menyalurkan dana bantuan, 
Kamaruddin Amin juga meninjau 
kondisi kampus IAIN Palu pasca gempa. 
Kamaruddin meminta Rektor IAIN Palu 
untuk membuat dan memasukan data 
terkait kebutuhan kampus IAIN Palu pasca 
dihantam gempa dan tsunami.

“Segera masukan data yang ril dan 
valid terkait kebutuhan IAIN Palu. Paling 
lambat minggu depan, agar segera bisa 
disupport,” pinta Kamaruddin.

Dikatakan Kamaruddin, bahwa 
di tahun 2018, tengah dilakukan revisi 
anggaran sekitar Rp200 M, masing-
masing Rp100 M untuk lombok dan Rp 
100 M untuk IAIN Palu. Namun, dana 
itu masih di Kementerian Keuangan RI. 
“Kita tengah mengusulkan ke kementerian 
keuangan,” jelasnya.

Kamaruddin meminta Rektor IAIN 
Palu agar tidak terlalu khawatir terkait 
pendanaan, mengingat Kementerian 

Agama memiliki 58 PTKIN, dan 
semua komitmen siap membantu. 
“Kalau rektor membutuhkan dana 
mendesak, mereka siap membantu, 
saya kira kalau hanya Rp 100 juta per 
kampus, itu sangat mudah terkumpul,” 
ujarnya.

Kepala Biro Umum Kementerian 
Agama RI Syafrizal menmbahkan, 
saat ini Kementerian Agama telah 
membentuk tim tanggap darurat 
yang bertugas untuk mengumpulkan 
bantuan, dan menyalurkan bantuan 
dengan benar. Selain itu juga, tim ini 
akan melakukan rekonstruksi.

“Tim tanggap darurat saat ini 
telah mengumpulkan dana donasi dari 
ASN sebanyak Rp 1,1 M untuk Kota 
Palu dan ini masih terus berproses.  
Hal yang sama juga telah dilakukan 
saat terjadi gempa di NTB, dan 
yang sudah terkumpul sebanyak Rp 
14, 2 M, ditambah 3 M yang belum 
dibuka kotaknya dari petugas dan 
jemaah Haji,” ujar Syafrizal. Upaya 
Tingkatkan Pelayanan Publik, 
Ditjen Pendis Matangkan PTSP 
Bidang Pendidikan Islam. 

(Maryani AM/ AMI)
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Kementerian Agama  melalui Di
rek  torat Jenderal Pendidikan 

Islam  menyelenggarakan kegiatan Pening
kat an Kompetensi Tenaga Pengelola Data 
Emis Madrasah diikuti 80 peserta  pada 18 
hingga 20 Juli di Bekasi.

Menurut Kabag  Data, Sistem 
Informasi, dan Humas Mizan Sya’roni, 
kegiatan ini dilakukan demi meningkatkan 
kelancaran tatakelola data emis. Selain 
aspek software dan hardware, pada kegiatan 
ini juga dilakukan peningkatan kapasitas 

SDM dan koordinasi antar pengelola 
data emis dari tingkat pusat, wilayah, dan 
stakeholders lainnya.

“Updating data emis penting karena 
jika data emis sempurna, maka akreditasi 
paripurna. Selain itu, data juga menjadi 
acuan dalam perencanaan, sehingga 
diperlukan keakuratan,” ujarnya saat 
membacakan pesan Sesditjen Pendidikan 
Islam Isom Yusqi di Bekasi, Rabu (18/07). 

Hal senada disampaikan ketua 
Panitia  Penyelenggara sekaligus Kasubbag 

Perkuat Akreditas, Kemenag Tingkatkan Kompetensi Tenaga 
Pengelola Data Emis

Data Emis Pontren dan PAI  Dodi Irawan. 
Menurutnya, kegiatan ini  bertujuan me
ningkatkan koordinasi antar pengelola data 
Emis sehingga akhirnya dapat menyajikan 
data yang dapat diandalkan dan berkualitas.

Dodi menambahkan, penyempurnaan 
data Emis urgen. Sebab, Emis sudah menjadi 
brand Kementerian Agama yang sudah 
dikenal. Apalagi, saat ini data emis juga 
sudah diintegrasikan sehingga memudahkan 
pihak eksternal yang membutuhkannya. 

(Hikmah)
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Salah satu tujuan Reformasi 
Birokrasi adalah meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Salah 
satu langkah yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik adalah dengan 
membentuk unit Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP).

“PTSP in i  merupakan 
amanat berbagai pihak, mulai dari 
Inspektorat Jenderal, Kementerian 
PAN-RB, Ombuds man, Presiden, 
dan akhirnya juga amanat rakyat,” 
terang Staf Khusus Menteri Agama 
Bidang Komunikasi dan Informasi, 
Hadi Rahman, ketika mengisi acara 
Konsinyering Persiapan PTSP 

Upaya Tingkatkan Pelayanan Publik, 
Ditjen Pendis Matangkan PTSP Bidang 
Pendidikan Islam

demikian masih banyak kelemahan 
dalam implementasinya. Oleh sebab 
itu dibutuhkan konsep PTSP yang lebih 
matang.

Konsep PTSP ini, terang 
Rahman, nantinya akan memiliki 
ruang lingkup nasional dalam bentuk 
One Stop Services (OSS). OSS ini 
berisi layanan publik dari seluruh 
Kementerian/Lembaga Negara di 
Indonesia. Hadi Rahman menjelaskan 
tiga alasan dibuatnya PTSP, yakni 
upaya mewujudkan pelayanan 
prima, upaya pembaruan sistem, dan 
pelaksanaan revolusi mental.

Kegiatan Konsinyering Persiapan 
PTSP ini diselenggarakan oleh Bagian 
Organisasi, Kepegawaian dan Hukum 
Ditjen Pendidikan Islam. Selain Staf 
Khusus Menteri Agama, narasumber 
pada kegiatan ini adalah Kepala Biro 
Humas, Data dan Informasi, Dr. 
Mastuki. Sementara pesertanya adalah 
perwakilan dari unit kerja pada Ditjen 
Pendidikan Islam yang memiliki 
layanan publik. 

(Nanang)

Pendidikan Islam pada Rabu (04/07) di 
Jakarta.

Lebih lanjut Hadi Rahman 
menerangkan bahwa PTSP ini seperti jalan 
tol yang bisa mengantarkan pengendara 
ke tujuan dengan lebih cepat dan efektif. 
Rahman juga menyinggung pola birokrasi 
lama yang menurutnya harus sudah 
ditinggalkan. “Dulu ada perkataan kalau 
bisa dipersulit kenapa dipermudah?. Padahal 
jika kita mempersulit orang lain maka hidup 
kita jadi sulit,” terang Hadi Rahman.

Rancangan PTSP sendiri bukanlah 
hal baru bagi Ditjen Pendidikan Islam. 
Beberapa layanan pada Ditjen Pendidikan 
Islam telah di-PTSP-kan, seperti layanan 
penyetaraan ijazah luar negeri dan layanan 
pembukaan program studi baru. Namun 
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Kementeran Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak kembali 

menjaring lembaga pendidikan yang 
memiliki visi dan misi terhadap pemenuhan 
hak-hak anak. Lembaga pendidikan yang 
terpilih kemudian diberi penghargaan 
Sekolah Ramah Anak.

Proses seleksi Sekolah Ramah 
Anak ini berlangsung sejak Mei 2018. 

Secara kuantitas dan kualitas, 
Pendidikan Raudlatul Athfal 

(RA) terus bertambah. Hal ini 
menandakan minat masyarakat 
terhadap pendidikan anak usia dini 
semakin baik. Menindaklanjuti minat 
tersebut, Direktorat Kurikulum Sarana 
Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) 
Madrasah mengambil kebijakan untuk 
merumuskan kurikulum khas RA.

Gagasan ini disampaikan oleh 
Direktur KSKK Madrasah, Ahmad 

Direktorat KSKK 
Rancang Kurikulum Khas RA

Sebanyak tujuh madrasah terpilih dan diberi 
penghargaan sebagai Sekolah Ramah Anak. 
Ketujuh madrasah tersebut adalah: 1) MAN 
1 Kotamobagu, Sulawesi Utara; 2) MAN 1 
Wattansopeng, Sulawesi Selatan; 3) MTsN 
13 Petukangan Utara, Jakarta Selatan; 4) 
MIN Padang Bulan, Labuhan Batu; 5) 
MTsN 1 Hulu Sungai Selatan; 6) MTsN 6 
Jombang Jawa Timur; dan 7) MIN 1 Takaar, 

Takalar
“Alhamdulillah ini adalah kabar 

gembira, madrasah-madrasah kita masuk 
dalam daftar penerima penghargaan 
tersebut,” ujar  Direktur Kurikulum, Sarana, 
Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) 
Madrasah, Ahmad Umar.

Dengan adanya program Sekolah 
Ramah Anak ini, Direktorat KSKK 
Madrasah akan segera menerbitkan Surat 
Edaran agar Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi mengajukan 
daftar RA dan Madrasah yang memiliki 
potensi menuju Sekolah Ramah Anak.

“Surat Edaran tersebut juga 
menginstruksikan agar madrasah-madrasah 
tersebut melakukan kampanye Outdoor 
Classroom Day (OCD) Sekolah Ramah 
Anak yang akan digelar 1 November 2018,” 
tambah A. Umar.

Pada kampanye OCD Sekolah Ramah 
Anak tersebut, siswa-siswi madrasah 
melakukan belajar di luar kelas serentak 
dan serta membacakan deklarasi Sekolah 
Ramah Anak.

A Umar juga akan meminta kepada 
para Kepala Madrasah yang sudah 
berpotensi Sekolah Ramah Anak itu untuk 
membentuk tim pelaksana Sekolah Ramah 
Anak dan memasang papan nama Sekolah 
Ramah Anak. 

(Hammam)

Umar saat membuka kegiatan Konsinyering 
Pengembangan Dokumen Kurikulum RA di 
Bogor, Minggu (29/7). 

Ahmad Umar juga menjelaskan, 
kurikulum Khas RA ini disusun berlandaskan 
pada fitrah anak sebagai manusia yang akan 
tumbuh dan berkembang.

“Disamping itu juga karakteristik 
kurikulum RA ini menyiapkan pribadi 
muslim wasathiyah di tengah keragaman 
hidup berbangsa, bernegara dan pergaulan 
internasional. Kurikulum yang disusun 

ini diharapkan bisa menjadi pedoman 
bersama,” ujar Umar.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 
Kamaruddin Amin berharap bahwa kegiatan 
ini memberi harapan besar terhadap 
terbentuknya anak yang memiliki moral.

“Anak harus diajari bertanggung-
jawab, jujur dan sifat kenabian lainnya. Di 
beberapa negara, saya melihat pendidikan 
moral sudah diajarkan sedari dini, mereka 
diajari cinta lingkungan dengan praktik 
sederhana missal membersihkan kelas 
dan lingkungan pendidikan. Saya yakin 
Kurikulum RA yang disusun ini sangat 
membimbing,” ungkap Kamaruddin.

Oleh sebab itu, ia berharap ada enam 
aspek penting yang harus dibahas dalam 
kegiatan tersebut. Pertama,aspek perilaku 
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beragama.  Anak harus didampingi 
untuk mengetahui tentang aqidah Islam, 
berakhlak karimah, perilaku beribadah 
sesuai syariah, bermuamalah, mengenal 
sejarah dan kebudayaan.

Kedua, fisik motorik. Ketiga aspek 
kognitif. Anak harus diajarkan memecah
kan masalah sederhana dalam kehidupan 
seharihari dengan cara yang fleksibel. 
Keempat, aspek bahasa. Kelima aspek 
sosialemosio nal dan keenam aspek seni.

“Siswa harus difasilitasi mengeks
plorasi diri, berimajinasi dengan gerakan, 
musik, drama, dan beragam bidang seni 
lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), 
serta mampu mengapresiasi karya seni,” 
tuturnya. 

(hamam/mujahid)

Kontingen  Jawa  Timur  kembali 
menorehkan prestasi gemilang di ajang 

Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2018. 
Even tahunan ini digelar di Bumi Rafflesia, 

Jatim Juara Umum Kompetisi Sains Madrasah 2018
Menag Lukman Hakim berfoto bersama siswa-siswi peraih medali emas KSM 2018

Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, 2428 
September 2018. Prestasi  siswa madrasah 
Jatim gemilang karena tujuh kali berturut 
turut menyabet  juara umum sejak KSM 
dimulai pada 2012.

Pada malam penganugerahan   dan 
penyerahan medali yang dihadiri Menag 
Lukman  Hakim  Saifuddin  di  GOR 
Bengkulu, Jumat malam (28/09), kontingen 
Jawa Timur berhasil mendulang 40 medali. 
Mereka  meraih  juara  umum  dengan 
perolehan 8 medali emas, 18 perak, dan 14 
medali perunggu.

Di bawah Jatim, posisi kedua diraih 
kontingen KSM Provinsi Jawa Tengah yang 
meraih 16 medali,  dengan rincian 5 medali 
emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Posisi ketiga 
ditempati kontingen Provinsi DKI Jakarta 
dengan raihan 6 medali, yakni 4 emas dan 
2 perak. Medali  emas  juara ajang KSM 
tersebut diserahkan Menag Lukman Hakim 
di malam penutupan KSM 2018.

Selain medali emas dan uang jutaan 
rupiah, para juara KSM 2018 juga men
dapat tiket masuk dua perguruan tinggi Islam 

terkemuka  tanpa  tes. PTKIN  terkemuka 
itu yakni Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya dan Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik  Ibrahim Malang 
plus beasiswa selama masa studi di Fakultas 
Sains dan Teknologi.

Dirjen Pendis Kamaruddin Aman di 
malam penutupan mengatakan pada KSM 
tahun ini digelar 4 (empat) jenis kompetisi 
yakni Kompetisi Sains Madrasah. Dari 104 
ribu peserta KSM di tingkat Kabupaten/
Kota, 528 siswa berhasil maju di tingkat 
nasional. 

“Total  132  medali  diperebutkan, 
di antara nya 33 medali  emas,  44 medali 
perak, dan 55 medali perunggu,”  terang 
Kamaruddin.

Kompetisi  lain  adalah  Madrasah 
Young Researcher Super Camp. Dari 600 
proposal penelitian yang masuk, panitia 
melakukan shortlist menjadi 45 proposal 
terbaik  yang  dibagi  menjadi  3  bidang 
penelitian, yaitu bidang Sains dan Teknologi, 
Sosial dan Humaniora, dan Keagamaan. 

(Benny A)
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Inovasi adalah kata kunci untuk 
menyongsong era industry 4.0. karenanya, 

madrasah harus terus didorong agar 
melakukan inovasi. Demikian dikatakan 
Ilham Habibie saat menjadi pembicara 
pada Talkshow bertema Peran Madrasah 
Menyongsong Tantangan Revolusi Industri 
4.0 di Asrama Haji Bengkulu, Kamis (27/9).

Menurut Ilham, interaksi manusia 
dengan alam dan lingkungan sekitarnya 
memunculkan tantangan baru, sehingga 
manusia harus terus bisa beradaptasi 
dengan perubahan, dan itu sangat 
membutuhkan inovasi. “Inovasi adalah 
kata kunci menghadapi revolusi industri, 
dan inovasi hari ini banyak dimulai dengan 
memanfaatkan teknologi,” terangnya.

Putra pertama mantan Presiden 

teknologi  sifatnya netral. Baik dan buruknya 
tergantung penggunanya. “Pembelajaran 
di madrasah harus diciptakan suasana yang 
kondusif, anak berani mengungkapkan 
pendapatnya tanpa rasa takut, tapi anak tidak 
boleh lupa dengan tata karma,” pintanya.

Inovasi ini bisa terwujud dengan 
pembiasaan mencari solusi. “Pencarian 
solusi ini harus diajarkan dan dibiasakan. 
Ada banyak orang yang pandai dalam 
beberapa bidang keilmuan, tapi mereka 
terkadang tidak mampu mencari solusi, 
dan itu karena tidak pernah dilatih dalam 
pembelajaran,” tegasnya.

Ilham mencontohkan apa yang 
dilakukan Madrasah Techno Natura di Depok 
Jawa Barat. “Ada waktunya anak belajar 
mata pelajaran yang ada, tapi ada waktu 
lain di mana anak perlu diberi tantangan 
oleh gurunya untuk menyelesaikan project 
sebagai implementasi dari mata pelajaran 
yang dipelajarinya, istilahnya project based 
learning,” terangnya. 

(Maryani AM)

Ilham Habibie Ajak Madrasah 
Terus Berinovasi

Habibie ini mencontohkan tentang 
transportasi online. “Pemanfaatan teknologi 
oleh transportasi online adalah contoh 
inovasi yang luar biasa. Idenya bagus, lalu 
digabung dengan tekonlogi, dan dibuat di 
waktu yang tepat,” tegasnya.

Ilham menjelaskan, bahwa ada tiga 
kata kunci untuk mendorong pendidikan di 
madrasah agar bisa terus berinovasi, yaitu 
pemanfaatan teknologi, memaksimalkan 
talenta, dan bertoleransi. “Teknologi dan 
talenta sudah jelas. Toleransi harus diikutkan 
agar meskipun sekarang era terbuka, tapi 
pemanfaatan itu harus dibarengan dengan 
perilaku yang beradab,” sambungnya.

Ahli penerbangan ini menggaris 
bawahi agar toleransi dikedepankan 
dalam pemanfaatan teknologi, karena 
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Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin merasa optimis 25 atau 30 

tahun ke depan Indonesia akan memiliki 
pemimpin, pemikir,  dan reseacher ter
baik  yang lahir dari siswasiswi madrasah.

“Bayangkan, 525 siswa madrasah 
beradu olah pikir untuk memecahkan 
soalsoal sains. Yang menarik, soal 
sains yang diberikan bukan sekedar 
hitungan atau membutuhkan nalar saja. 
Tapi juga terintegrasi dengan persoalan 
agama,” kata Menag saat penutupan 
Kompetesi Saind Madrasah (KSM) 2018 
di Bumi Rafflesia, Kota Bengkulu, Provinsi 
Bengkulu pada Jumat (28/09) malam. 

Belum lagi, tambah Menag, ada 18 
riset siswa madrasah telah dipresentasi
kan oleh kalian yang bergabung dalam 
Madrasah Young Researcher Super Camp. 

Menag Optimis Indonesia Akan Miliki 
Pemimpin Terbaik dari Siswa Madrasah

“Ini luar biasa, di sini kalian 
belajar, memecahkan persoalan dunia 
dengan landasan ilmu agama. Saya amat 
bangga,” kata Menag. 

Menag yakin ke depan Indonesia 
akan memiliki ahliahli seperti AlKha
warizmi, Ibnu Sina, Abu Nasir AlFarabi, 
hingga Ibnu Khaldun. “Dan itu, saya yakin, 
akan muncul dari Madrasah. Mengapa 
saya bisa merasa seoptimis ini?  Saya 
ingin cerita sedikit. Di tahun 2018 ini, 
saya mendapatkan laporan, banyak sekali 
event internasional yang telah diikuti oleh 
siswa siswa madrasah,” tandas Menag. 

Hasilnya, lanjut Menag lebih dari dari 
20 an penghargaan internasional diraih oleh 
siswa madrasah. Misalnya, Bulan Agustus 
lalu, saya kedatangan tamu di kantor saya 
di Lapangan Banteng. Sekelompok siswa 

madrasah. Mereka adalah Tim Robotik 
Madrasah Techno Natura Depok yang 
akan mengikuti FIRST Global Challenge 
2018 atau Olimpiade Robot Dunia di 
Meksiko.

“Mereka, siswa madrasah !! dan 
mereka, menjadi satusatunya perwakil
an Indonesia, dalam ajang kompetisi robot 
bergengsi internasional. Menghadapi 186 
negara lain yang ada di dunia, dan ternyata, 
mereka mampu membawa pulang Bronze 
Medall Walt Disney Award for Imagination 
and Creativity, “ kata Menag. 

“Ini menjadi pengakuan bahwa 
imajinasi dan kreativitas anak Indone
sia, khususnya siswa madrasah, men
dapat pengakuan di tingkat dunia,” 
sambung Menag. 

(Banny A)
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Kanwil Kemenag DI Yogyakarta akan 
membangun Madrasah International 

Language Center (MILC).  Peletakan batu 
pertama pembangunan MILC ini dilakukan 
Menag Lukman Hakim Saifuddin.

“Madrasah Internasional Language 
Centre  merupakan wadah yang akan mela
ku kan pembibitan bagi siswa madrasah agar 
bisa belajar ke luar negeri,” ujar Kakanwil 
Kemenag DI Yogyakarta Muhammad Lutfi 
Hamid di Bantul, Rabu (10/10).

Menurut Lutfi, sebagai program, 
MILC sudah berjalan dalam beberapa tahun 
terakhir. Melalui proses sinergi dengan ber
bagai jaringan, sudah ada 11 siswa madra
sah yang mendapat beasiswa penuh untuk 
kuliah di luar negeri. 

Agar program itu lebih optimal 
sehingga akses siswa madrasah kuliah 
di berbagai perguruan tinggi berkualitas, 

MILC,  Ikhtiar
Kemenag Yogya 
Perluas Akses Siswa 
Madrasah Kuliah 
di Luar Negeri

Kementerian Agama   melalui Direktorat 
Kurikulum, Sarana, Kelem bagaan dan 

Kesiswaan (KSKK) Ditjen Pendidikan Islam 
melaksanakan penandatanganan Memorandum 
of Understanding (MoU) atau kesepakatan 
kerjasama antara Kementerian Agama dengan 
Pemerintah daerah kabupaten/ kota terkait 
pembangunan MAN Insan Cendekia di beberapa 
daerah di Indonesia, yaitu kota Pekalongan, Kota 
Kendari, Kab. Halmahera Barat, Kota Palu, Kab. 
Bangka Tengah, Kab. Paser, kab. Tanah Laut, Kab 
Bengkulu Tengah, kab. Tapanuli Selatan, Kab.
Sambas, kab.Aceh Timur, kota Batam, kab. Ogan 
Komering Ilir (OKI), kab. Padang Pariaman.

“Penandatangana MoU ini merupa kan 
bentuk kerjasama kita dengan pemerintah 
dan juga wujud kesiapan pemerintah daerah 
mengemban amanat mulia turut memajukan 
pendidikan Islam,” demikian disampaikan 
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin saat 
penandatanganan MoU di Bogor, Jumat (07/09). 

Menurutnya, Kementerian Agama sangat 
mengharapkan dan mengapresiasi peran 
serta pemerintah daerah karena meskipun   
Pendidikan Islam berada dibawah naungan 
Kementerian Agama yang pengelolaannya 
secara vertikal, tetapi pendidikan Islam adalah 

tanggung jawab.
Menurut Bupati Halmahera Barat Maluku 

Utara,  Danny Massy sebagai  salah satu Bupati 
yang   menandatangani MoU mengaku siap   
segera melaksanakan kewajibannya untuk 
melengkapi infra struktur yang dibutuhkan oleh 
MAN IC untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. 
MAN Insan Cendekia Halmahera Barat yang 
dibangun di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo 
Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan luas 
lahan 13,5 hektar ini, sesuai isi Nota Kesepahaman 
dan MoU yang sudah ditandatangani. 

“Akan segera kami siapkan infra strutur 
yang dibutuhkan, misalnya peng aspalan  jalan 
aksesnya. Kami ber usaha dukung semaksimal 
mungkin karena MAN IC Halmahera Barat dengan 
prestasi-prestasinya   juga telah mewakili dan 
mengharumkan nama kabupaten Halmahera 
Barat  di tingkat nasional”, ungkap Danny.

Direktur KSKK A. Umar juga menambah-
kan,  dengan adanya sinergi bantuan dari peme-
rin tah daerah dapat lebih mudah mewujudkan 
madrasah hebat dan bermartabat. Dikatakan 
Umar, penandatanganan MoU   sebelumnya 
juga  pernah dilakukan dengan beberapa daerah 
lainnya. 

(Hikmah)

Kemenag Tandatangani MoU 
Pembangunan MAN IC 
Dengan Pemerintah Daerah
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Peristiwa gempa, tsunami, dan likuifaksi 
yang melanda Kota Palu, dan sekitarnya 

pada 28 September 2018 lalu, memberikan 
trauma kepada warga. Tak terkecuali, siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota 
Palu. Sebagai upaya penyembuhan trauma 
para siswa, MIN 1 Kota Palu menggandeng 
tim relawan dari  Jerman, dibawah 
naungan  Friends of Waldorf Education 
(FWE) untuk melakukan trauma healing.

Hal ini disampaikan oleh Kepala MIN 
1 Kota Palu Syamsu Nursi. Menurut Syamsu, 
lokasi MIN 1 Kota Palu hanya berjarak 100 
meter dari Kelurahan Balaroa, salah satu 
lokasi bencana likuifaksi. “Anak-anak merasa 
trauma dengan kejadian kemarin. Kami 
berharap bisa membangkitkan kembali 
semangatnya dari rasa trauma,” jelas Syamsu, 
Senin (15/10).

Menurut Syamsu, tim relawan FWE 
yang beranggotakan 11 orang ini tiba di Palu, 
Minggu (14/10) sore dan langsung melihat 
kondisi madrasah. Mereka akan menjadi 
bagian kegiatan  trauma healing  yang 
dilakukan sejak  15 sampai 18 Oktober 2018.

 “Tim Friends of Waldorf Education 
(FWE) akan melaksanakan kegiatan selama 
dua hari. Selanjutnya ada dua tim lagi dari 

kementerian Kesehatan dan Masjid Agung 
Darussalam Palu,” ungkap Syamsu.

Syamsu berharap siswa-siswi Madra-
sah kembali semangat belajar walaupun 
masih trauma masuk dalam kelas akibat sudah 
merasakan goncangan kemarin.

Kepala Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi Sulawesi Tengah Rusman Langke pun 
memiliki harapan yang sama. Ia juga berharap, 
orang tua siswa MIN 1 Kota Palu juga dapat 
mendampingi anak-anaknya dalam proses   
pemulihan trauma.

“Saya berharap orang tua dapat mem-
berikan motivasi, dorongan kepada anak-
anak untuk bisa belajar kembali sebagaimana 
mestinya. Proses pembelajaran akan pulih 
kembali,” ujar Kakanwil.

“Mari kita bangkit kembali dan 
bergembira, dan kita bangun kembali Palu, 
Sigi, dan Donggala,”ajak Rusman.

Menurut Syamsu, kegiatan belajar 
mengajar akan dibagi dua shift.Pagi untuk 
siswa – siswi MIN 1 Kota Palu dam siang untuk 
siswa madrasah atau pun sekolah lainnya. 
“Mari kita bangkitkan kegiatan proses belajar 
mengajar pada hari ini sampai seterusnya,” kata 
Syamsu. 

(Lilis).

dalam dan luar negeri, semakin luas, muncul 
inisiatif untuk membangun MILC. MILC ini 
dibangun bekerjasama dengan CSR Kadin 
DI Yogyakarta dan sejumlah perbankan. 

Meski berlokasi MAN 4 Bantul,  Lutfi 
berharap, MILC nantinya dapat diman
faatkan seluruh madrasah di DI Yogyakarta. 
Bersama para pihak terkait, Kanwil 
Kemenag DI Yogyakarta akan melakukan 
pemetaan prestasi siswa madrasah sehingga 
potensi mereka bisa dioptimalkan. 

“MILC akan menyelenggarakan 
pendidikan tiga bahasa, yaitu: Arab,  Inggris,  
dan Mandarin,  melalui pendekatan smart 
drill secara intensif,” ujarnya. 

“Semoga pendirian MILC ini juga 
menjadi spirit bagi para kepala madrasah 
untuk terus meningkatkan kualitas mutu 
madrasah serta membuka ruang optimalisasi 
ekstra kurikuler bahasa asing,” tambahnya. 

Gedung MILC akan dibangun di 
depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
4 Bantul,  Yogyakarta. Sekda Provinsi 
DIY Gatot Saptadi dalam sambutannya 
mengatakan kalau gedung ini dibangun di 
atas lahan milik Kemenag dan sewa tanah 
desa selama 20 tahun. 

“Ini merupakan sharing Pemda untuk 
bisa menyelesaikan pembangunan ini,” 
tandasnya. 

(Khoiron)

MIN 1 Kota Palu
Berikan Trauma Healing untuk Siswa 

Terdampak Bencana Tsunami
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Sebanyak 2.318 guru madrasah akan 
mengikuti Ujian Tulis Nasional (UTN) 

Ulang Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 
(PLPG) tahun 2018.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi 
Bina Guru MI/MTs, Mustofa Fahmi 
dalam kegiatan Sosialisasi Program Sistem 
Informasi GTK Madrasah, di Surabaya, 
Kamis (27/09). 

Menurutnya, ujian ini akan diikuti 
2.273 guru yang mengikuti UTN Ulang 
PLPG Tahun 2017 ditambah 45 orang 
yang sudah lulus UTL (Ujian Tulis Lokal). 
“Seluruh calon peserta seleksi akademik 
maupun UTN Ulang PLPG diminta 
mempersiapkan diri secara optimal 
mengingat materi yang akan diberikan 
sangat menantang,” ujarnya.

Proses pelaksanaan UTN Ulang 
PLPG akan dilaksanakan dengan 
menggunakan sekolah mitra sebagai lokasi 
Tempat Uji Kompetensi (TUK). Penetapan 
lokasi TUK baru akan ditetapkan setelah 
Tim IT SIMPATIKA dan Tim IT UKG 
Kemendikbud serta LPMP duduk bersama 
melakukan plotting data sesuai dengan 
geografis guru masing-masing.

“Hal ini bertujuan untuk membantu 

para guru hadir ke lokasi TUK tanpa 
kesulitan akses jangkauan maupun biaya 
transportasinya,” lanjut Fahmi.

Ditambahkan Fahmi, berbagai 
langkah telah dilakukan. Pertama, proses 
Digitalisasi Soal ditargetkan sebelum 
bulan Oktober akan tuntas. Kedua, akan 
dilaksanakan koordinasi teknis antara 
Tim IT SIMPATIKA, Tim IT UKG 
Kemendikbud dan LPMP untuk keperluan 
Plotting Data.

Ketiga, Refreshment Instruktur 
untuk melatih para tim Penyusun Soal 
bekerjasama dengan tim IT Kemristekdikti. 
Setelah semua tahapan  selesai, maka UTN 
Ulang PLPG dapat dilakukan.

Hadir pada kesempatan ini, Dekan 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang, seluruh 
Tim Penyusun Soal PPG dari PTKIN, 
Kepala Seksi PTK Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi, Kepala Seksi Pendidikan 
Madrasah Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah Negeri 
dan Pokjawas Madrasah Nasional.

(M Fahmi)

Guru madrasah dalam mengajar harus 
miliki karakter.   Bagaimana anak-anak 

didik memiliki karakter, jika gurunya tidak 
memiliki karakter dan kepribadian.

Demikian disampaikan Direktur Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah 
Suyitno saat memberikan sambuta pafa 
kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan Madrasah se Kabupaten dan 
Kota Blitar, di MAN 1 Kab Blitar, Selasa (28/8).

Dikatakan Suyitno, dalam UU No 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa 
seorang guru harus memiliki kepribadian 
(personality competent) selain sosial, 
profesional. “Kepribadian yang saya maksud 
adalah kepribadian Indonesia,” ujarnya.

“Guru yang hebat dan bermartabat 
adalah guru yang memiliki kepribadian 
Indonesia,” tegasnya.

Menurut Suyitno, dibalik prestasi 
anak-anak yang menjuarai KSM, AKSIOMA, 
Olimpiade baik tingkat Nasional maupun 
Internasional, ada perjuangan guru yang 

2.318 Guru Madrasah Ikuti Ujian Tulis 
Nasional Ulang PLPG

Dir GTK Madrasah, 
Guru Harus Miliki 
Karakter
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hebat.
Suyitno menegaskan, guru garda ter

depan dalam membentuk kualitas putraputri 
negeri ini. “Kalo kualitas guru rendah, maka 
bukan tidak mungkin kualitas anak didik akan 
ikut rendah,”pungkasnya.

Kepala Kemenag Kab Blitar Suhadi, 
mengatakan bahwa kegiatan yang bertempat 
di MAN 1 Kab Blitar ini merupakan kegiatan 
atas kerjasama Seksi Pendidikan Madrasah 
Kemanag Kab dan Kota Blitar.

“Kegiatan ini dalam rangka mening
katkan profesionalisme kinerja bagi guruguru 
madrasah PNS,” ujar Suhadi.

Salah seorang peserta, Kepala MAN 
1 Kota Blitar Selamet Waluyo, menuturkan 
sangat mengapresiasi kegiatan pembinaan 
yang dilakukan Direktur GTK Madrasah. 
Menurutnya, dengan turunnya Direktur 
GTK Madrasah ke daerah, setidaknya bisa 
mendengar aspirasi dari para guru di daerah.

“Kegiatan ini sangat bagus, dengan 
turun  nya Direktur ke bawah, minimum bisa 
mendengar aspirasi atau suara para guru,” 
ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 350 guru 
madrasah PNS tingkat Madrasah Ibtidaiyah 
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 
Madrasah Aliyah (MA) se Blitar Raya. 

(Maryani AM)

Kementerian Agama telah memutuskan 
akan melaksanakan Pelatihan Profesi 

Guru (PPG) sebagai ganti Pendidikan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk proses 
sertifikasi guru Madrasah.

"PPG merupakan bagian ikhtiar pe
me rintah untuk memfasilitasi para pendidik 
mengupgrade dirinya agar tidak ketinggalan 
pola pemikiran dari para peserta didiknya," 
hal ini disampaikan Sekertaris Kementerian 
Agama Nur Kholis Setiawan saat membuka 
kegiatan Koordinasi Teknis Seleksi 
Akademik PPG Dalam Jabatan tahun 2018 
di Surabaya, Sabtu (24/11). 

M Nur Kholis mengatakan, 
saat ini problematika yang dihadapi 
dunia pendidikan antara lain adanya 
kesenjangan yang cukup signifikan antara 
pendidik dengan para peserta didik yakni 
generasi sekarang atau 'kid zaman now' 
yang pastinya berbeda masa. Anak -anak 
lebih ungggul dalam hal wawasan, update 
informasi dan mengikuti perkembangan 
yang ada melalui jejaring media sosial 
yang mereka gunakan.

"Tentunya kita mengharapkan 

pendidik harus lebih tinggi pemikirannya 
dan wawasannya dari para peserta didik. 
Untuk itulah penting dilakukan upgrading 
melalui PPG," ucap M Nur Kholis.

PPG dilaksanakan dengan metode 
yang berbeda, tidak semata perkuliahan 
yang lebih menekankan teori mengajar. 
PPG akan lebih menekankan pada materi 
yang akan diajarkan kepada peserta didik 
lainnya. "Sehingga, PPG diharapkan 
men jadi jembatan bagi para pendidik 
untuk mendapatkan nilai tambah sebagai 
modal beradaptasi dengan perkembangan 
dunia pendidikan dan peserta didik di era 
sekarang," ujarnya.

Melalui PPG, para guru diharapkan 
mampu menjadi motivator dan fasilitator 
yang lebih baik bagi peserta didik. Hal itu 
bertujuan agar guru dapat mencetak gene
rasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga ber
akhlak.

"Generasi yang tidak hanya pintar 
tetapi juga harus religius, karena sejatinya 
fungsi agama dan fungsi pendidikan adalah 
hal yang tidak bisa dipisahkan," harapnya. 

(Hikmah)

Sekjen: PPG, Ikhtiar Pemerintah 
Upgrading Pendidik Madrasah
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Kementerian Agama memberikan 
penghargaan para guru madrasah 

berprestasi dari seluruh Indonesia. 
Penghargaan tersebut diberikan secara 
simbolis saat acara puncak peringatan 
Hari Guru & Anugerah Guru dan Tenaga 
Kependidikan Madrasah Berprestasi 2018, 
di Dyandra Convention Hall, Jl. Basuki 
Rahmat, Surabaya, Ahad  (15/11).

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag 
Kamaruddin Amin mengatakan, peng
hargaan kepada guru dan tenaga 
kependidikan tahun ini adalah bagian dari 
upaya pemerintah memotivasi dan membina 
para guru di seluruh Indonesia. “Selain mata 
pelajaran, selama ini kita menekankan 
agar guru madrasah selalu menambahkan 
nilainilai toleransi dan cinta dalam materi 
pendidikan,” katanya.

“Penghargaan seperti ini sangat 

penting untuk memberikan suasana 
kompetitif di kalangan pengajar madrasah. 
Guruguru yang baik akan melahirkan 
peradaban Islam yang baik di masa 
mendatang, dan itu tidak lepas dari pola 
pembinaan yang baik pula,” ucapnya.

Kamaruddin berharap, penghargaan 
ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi 
guru madrasah lainnya. Semoga para guru 
semakin hebat untuk membuat Indonesia 
bermartabat.

Menurut Kamaruddin, sebelum 
malam puncak Hari Guru Nasional 
2018, Kementerian Agama melalui 
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
juga telah menyelenggarakan berbagai 
rangkaian kegiatan berupa Anugerah Guru 
dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, 
yang telah tersaring dari seluruh Indonesia 

Anugerah Guru Berprestasi 2018, 
Dirjen Pendis: Upaya Membina dan Memotivasi

sebanyak 55 orang. Mereka adalah para 
Kepala Madrasah, Pengawas, Guru, Laboran 
dan Pustakawan,  Anugerah Konstitusi 
bagi guruguru PKn terbaik dari madrasah 
dan sekolah. Selain itu,  Ditjen Pendis juga 
menggelar Lomba Foto, Lomba Video 
Pendek, Lomba Iklan Layanan Masyarakat, 
serta Jalan Sehat Bersama Menteri Agama 
RI yang telah dilaksanakan di Bekasi pada 
11 November 2018. Kegiatan yang terakhir 
bahkan diikuti oleh 15.000 guru dari Jawa 
Barat, DKI Jakarta, Banten dan perwakilan 
guru dari seluruh Indonesia, serta Expo 
Inovasi Guru dan Kepala Madrasah. 
 
“Semua kegiatan tersebut merupakan 
bentuk dedikasi nyata dari Kementerian 
Agama dalam rangka memberikan apresiasi 
yang tinggi terhadap jasa para guru yang 
mulia,” terang Kamaruddin. 
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Kementerian Agama melalui Direktorat Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madarasah 

terus berupaya meningkatkan kompetensi 
Guru dan tenega Kependidikan. Salah satu 
yang dilakukan adalah memberikan penguatan 
kompetensi kepada guru-guru laboran di 
Madrasah Aliyah.

Direktur GTK Madrasah, Suyitno, 

kreatif,” tutur Suyitno saat memberikan araahan 
dalam Workshop Peningkatan Kompetensi 
Laboran IPA di Bandung, Kamis (02/08).

Dikatakan Suyitno, jika di madrasah tidak 
memiliki alat laboratorium maka ada beberapa 
solusi. Pertama, bangun jejaring dan networking, 
kerjasama dengan pihak sekolah lainnya yang 
mempunyai peralatan laboratorium yang 
lengkap. “Ajak anak-anak didik untuk praktek atau 
studi banding ke sekolah yang memiliki laboran 
lengkap,” jelasnya.

“Sampaikan kepada Kepala madrasah 
untuk membangun jejaring, buat MOU dengan 
sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang 
memiliki laboratorium,” pesan Guru Besar UIN 
Raden Fatah Palembang.

Yang kedua, lanjut Suyitno, ajak orang tua 
atau wali murid berdiskusi mencari solusi, bahwa 
di madrasah butuh adanya alat laboratorium. 
Menurutnya, anak-anak jika diajak ketempat 
laboratorium yang bagus pasti anak-anak kita 
sangat senang dan antusias. “Anak anak kita 
kenalkan dengan kampus-kampus yang bagus, 
jangan anak-anak didik kita dikungkung dengan 
keterbatasan,” pungkasnya.

Kasubdit Bina Guru MA/MAK, Kastolan, 
mengatakan bahwa dengan ketebatasan 
guru laboran untuk terus berimprofisasi untuk 
membangun laboratorium di madrasah, agar 
madrasah semakin maju dan berkembang. 

(maryani/herman)

Kemenag Perkuat Kompetensi 
Laboran Madrasah Aliyah

menuturkan bahwa guru-guru laboran di 
Madrasah Aliyah perlu melakukan inovasi-inovasi 
dan berkreasi. Menurutnya, pembalajaran kepada 
anak didik tidak hanya teori only, karena generasi 
sekarang adalah generasi yang pengin tahu harus 
dilakukan dengan peraktek.

“Keterbatasan alat laboratorium di 
madrasah jangan dijadikan alasan untuk tidak 

Kementerian Agama melalui Direktorat Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah 

terus melakukan penyelarasan pendataan 
dan mematangkan data Tunjangan Profesi 
Guru (TPG) bagi guru madrasah. Direktur GTK 
Madrasah menilai, data yang akurat sangat 
berguna dalam membuat kebijakan.

“Pendataan guru harus akurat, jangan 
sampai ada yang ketinggalan atau salah. 
Antara data Kanwil Kemenag, Kemenag Kab 
dan Kemenag Pusat saling bersinergi, sehingga 
tidak menimbulkan khilafiyah atau perbedaan,” 
ujar Suyitno di Batu, Senin (15/10).

“Jika ada kesalahan data, khususnya 
anggaran, akan berakibat fatal dalam pro gram 

Kepala Sub Direktorat Bina GTK MI-
MTS, Kidup Supriyadi, mengatakan bahwa di 
lapangan sering terjadi data yang tidak sama 
antar satu sama lain, dan terkadang tidak 
valid. “Kosinyering atau harmonisasi data TPG 
sangat penting, karena jika data salah, maka 
perencanaan salah. Jika peren caaan salah, maka 
berdampak pada kebijakan yang tidak tepat 
sasaran,” ujar Kidup.

Kepala Seksi Bina Guru MI-MTS, Musthofa 
Fahmi, mengatakan bahwa data Simpatika 
sangat dinamis, sehingga operator harus selalu 
update data. “Operator data harus kerja keras 
untuk menghasilkan data yang valid,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Fahmi, tujuan 
konsenyering data TPG Madrasah adalah 
dalam rangka harmonisasi data di level teknis, 
khususnya data yang dibuat oleh admin 
Simpatika. 

(Maryani AM)

yang akan berjalan,” sambung Guru Besar UIN 
Raden Fatah Palembang.

Dikatakan Suyitno, admin atau operator 
data memegang peranan penting dalam 
penyajian data, tetapi secara regulasi belum 
sepenuhnya menyentuh.

“Tahun 2018 anggaran GTK masih konsen 
pada pengembangan guru. Karena jumlah 
guru madrasah yang sangat banyak, selain itu 
anggaran yang sangat minim menjadi kendala 
tersendiri,” pungkas Suyitno.

“Operator atau Admin jangan ber kecil hati, 
dan harus berbangga hati, karena operator atau 
Admin sering menjadi rujukan bagi pimpinan, 
khususnya terkait data,” imbuhnya.

Kemenag Matangkan Data 
TPG Madrasah
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Kementerian Agama melalui Direktorat 
Guru dan Tenaga Kependidikan 

(GTK) Madrasah sedang menyusun buku 
panduan bagi guru Bimbingan Konseling 
(BK) madrasah.

Kasubag TU Direktorat GTK 
Madrasah Sidik Sisdiyanto, menuturkan 
bahwa penyusunan buku panduan bagi guru 
BK merupakan respon Kemenag melihat 
kondisi guru BK di madrasah yang terbilang 
sangat minim dan belum memiliki buku 
panduan.

“Buku panduan ini sangat penting, 
agar bisa menjadi rujukan pelaksanaan tugas 
guru BK. Selama ini kan guru BK terkesan 
guru galak atau menghukum, padahal fungsi 
utama guru BK bukan itu, “ terang Sidik di 
acara workshop Penyusunan Panduan Guru 
BK Madrasah di Bandung, Rabu (1/8/).

Dikatakan Sidik, bahwa ada 16 guru 
BK dan beberapa Kepala Madrasah yang 
diundang untuk menyusun buku panduan. 
“ Targetnya harus ada buku panduan yang Kementerian Agama (Kemenag) 

melalui Ditjen Pendidikan Islam 
meminta kepada 120 ribu guru madrasah 
di seluruh Indonesia untuk tidak galau, 
resah dan khawatir soal pembayaran 
Tunjangan Kinerja (Tukin).

“Kami optimis tahun 2019, 
pembayaran Tukin untuk lebih dari 
120 ribu guru madrasah sudah bisa 
dilaksanakan. Kemenag akan terus 
perjuangkan Tukin guru madrasah 
apalagi sudah disepakati oleh Komisi VIII 
DPR RI. Saat ini sudah di Kemenkeu dan 
Bappenas,” kata Direktur Guru Tenaga 
Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan 
Islam, Suyitno saat konferensi pers 
di Kantor Kemenag Jalan Lapangan 
Banteng Barat, Jakarta, Jumat (14/09).

Menurut Suyitno, sejatinya 
tunjangan kinerja seharusnya diberikan 
kepada seluruh guru PNS di Kemenag 
yang belum mendapatkan tunjangan 
profesi guru atau sertifikasi. Besarannya 
setiap guru berbeda-beda tergantung 
pangkat fungsional dan tingkatannya, 
seperti muda, madya dan utama. Namun 
sejak tahun 2015 dana tunjangan tersebut 

Kemenag Susun Buku Panduan Guru 
BK Madrasah

Kemenag 
Upayakan Tukin 
Guru Madrasah 
Dibayar 2019

produk kita (Kemenag). Oleh sebab itu, 
kami panggil juga tim penyusun buku 
panduan BK Dikbud untuk memberikan 
materi,” kata Sidik. 

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 
Kanwil Kemenag Jawa Barat, Abudin 
menyampaikan bahwa guru BK madrasah 
di Jawa Barat masih sangat minim.

“Guru BK itu sangat langka, 
kalaupun ada guru yang di-BK-kan (guru 
tidak memiliki latar pendidikan bimbingan 
konseling),” ujar Abudin. 

Abudin berharap kegiatan ini bisa 
menghasilkan pedoman guru BK Madrasah 
yang bisa dijadikan rujukan guru BK 
madrasah secara nasional. 

Apa yang disampaikan oleh Abudin 
diamini oleh salah satu peserta dari MAN 1 
Lebak Banten, Ruyatna, yang mengatakan 
tugas dan fungsi serta rasio guru BK 
madrasah yang belum ideal. “Rekrutmen 
juga belum maksimal,” tambah Ruyatna. 

(Maryani AM/ Asro)
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belum dapat dicairkan.
Tukin itu sendiri, lanjut Suyitno, 

beralas payung hukum yaitu Perpres 
154/2015 dan Peraturan Menteri Agama 
No29 tahun 2016. Menurut peraturan 
tersebut, tunjangan kinerja bagi dosen 
dan guru PNS yang belum bersertifikat 
pendidikan dibayarkan sebesar 100 
persen dari kelas jabatannya. “Para guru 
tidak usah galau dan khawatir sehingga 
tahapannya dapat kita lalui dengan 
sabar,” ujarnya. 

Suyitno menambahkan bahwa 
Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin telah memberikan perhatian 
khusus terkait Tukin guru madrasah 
dengan melakukan pemantauan langsung 
dari progres report penanganan Tukin ini.

“Ini semata-mata karena memang 
belum mendapat persetujuan dari 
Kemenkeu sehingga Tukin untuk sekitar 
120.755 guru PNS Kemenag itu status 
anggarannya masih diproses. Sekali lagi 
kami meminta para guru tidak khawatir 
karena mekanisme yang proper telah 
ditempuh oleh Kemenag dan datanya 
dapat dipertangungjawabkan,” tegas 
Suyitno.

Anggaran Tukin Rp2,9 triliun 
tersebut pada Mei 2018 lalu sudah 
dikirim oleh Menteri Agama kepada 
Kementerian Keuangan sebagai usulan 
APBN 2019. Usulan ini kemudian 
menjadi bagian dari usulan tambahan 
anggaran secara umum Rp5,4 triliun 
untuk Kemenag tahun 2019, ujarnya.  

(Benny A)

Perkembangan era industri 4.0 
menjadi tantangan tersendiri bagi 

dunia pendidikan saat ini, termasuk 
Pendidikan Islam. Para guru mau tidak mau 
mempersiapkan diri untuk menghadapi 
tantangan yang semakin kompleks.

Hal ini diingatkan Guru Besar UIN 
Sunan Ampel Surabaya Nur Syam saat 
menjadi narasumber pada Workshop 
Penyusunan Panduan Program GTK 
Madrasah di Hotel Swissbell in Sidoarjo, 
Jum’at (07/09).

melayanani kebutuhan mereka akan 
informasi,” ucap Nur Syam.

Selain itu, menurut Nur Syam, 
kehadiran artificial intelligence (AI) juga 
tidak untuk dilawan, tapi mencari hal 
unik yang tidak ada dalam kemampuan 
kecerdasan buatan tersebut. Salah satunya 
tentang pemahaman nilai-nilai relegius 
yang tidak ada pada AI.  

“Itu yang harus kita  bangun dan 
tanam kepada anak murid mengenai 
pendikan karakter sehingga menjadi 

Nur Syam Ingatkan Pendidikan Islam 
Tantangan Era Industri 4.0

Menurut Nur Syam, kompetensi guru 
tidak cukup bila hanya menerapkan proses 
belajar atau mengajar seperti 200 tahun lalu, 
di mana guru hanya hadir absen, masuk 
kelas, tanya jawab, lalu diskusi. Guru ke 
depan dituntut meningkatkan kemampuan 
dan kapasitasnya menyesuaikan per-
kembangan teknologi yang canggih. 

“Dulu guru itu sumber belajar, bahkan 
sumber mencari pengetahuan. Namun, di 
era industri digital 4.0, murid dapat mencari 
ilmu pengetahuannya melalui berbagai 
sumber digital yang besebaran. Guru hanya 
sebagai faslitator yang kreatif bagaimana 
membangun kelas atau ruang pendidikan 
dapat hidup dan berkembang, serta mampu 

religious values,” pesan Nur Syam.
Kedua, madrasah harus mengajarkan 

nilai-nilai dalam membangun tim working, 
menghindari individualisasi. “Madrasah 
harus mengajarkan dan menghasilkan anak-
anak yang kuat dalam tim working dan 
pendidikan harus berbasis tim work melatih 
kita siap bekerja sama kedepannya,” jelas 
Nur Syam.

Ketiga, lanjut Nur Syam,  nilai care 
to the other atau yang dikenal dengan 
peduli terhadap yang lain. “Jadi pendidikan 
tersebut menghasilkan kesadaran bahwa 
ada orang lain di sekitarnya dan saling 
membutuhkan,” ujarnya. 

(Romadanyl)
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Kementerian Agama menggelar Per
kemahan Pramuka Santri Nusantara 

(PPSN) tahun 2018. Gelaran tiga tahunan 
kali kelima ini berlangsung di Bumi 
Perkemahan Abdurrahman Sayoeti  Musa 
Sungai Gelam, Muaro Jambi.

PPSN V mengusung tema “Pramuka 
Santri Menebar Kedamaian untuk Indonesia 
yang Kuat dan Berkarakter”. Selaku 
Ketua Panitia, Dirjen Pendidikan Islam 
Kamaruddin Amin mengatakan bahwa 
PPSN 2018 mengusung tiga spirit,  yaitu: 
budaya pesantren,  budaya nusantara,  dan 

Dewan Pengurus Pusat Forum 
Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(DPP FKDT) menggelar Rapat 
Pimpinan Nasional (Rapimnas) keI 
Tahun 2018 di Cisarua Bogor. Ketua 
Umum Lukman Hakim meminta kepada 
DPR RI untuk segera menetapkan UU 

budaya nasionalisme.
“Spirit budaya pesantren kami 

wujud kan dengan menyajikan festival 
drama Islami dengan tema Semangat Per
juangan Santri Pesantren dalam Merebut 
Kemerdekaan,” terang Kamaruddin Amin 
saat pembukaan PPSN V Jambi, Kamis 
(25/10).

Spirit ini,  menurut Kamaruddin 
diharapakan meningkatkan literasi santri 
tentang peran dunia pesantren dalam sejarah 
perjuangan bangsa.

Kedua,  spirit budaya nusantara. 

Dirjen Pendis: Perkemahan Santri Usung Spirit Budaya 
Pesantren,  Nusantara,  dan Nasionalisme

DPP FKDT Dukung DPR Segera 
Tetapkan Undang-Undang Pesantren 
dan Pendidikan Keagamaan

“Kami akan memecahkan rekor MURI seni 
Krinok dengan pengiring terbanyak. Spirit 
ini dimaksudkan untuk menumbuhkan 
semangat melestarikan budaya nusantara,” 
ujarnya.

Spirit ketiga adalah budaya nasional
isme. Peserta tarbaik PPSN V dari masing
masing provinsi akan melakukan tour dengan 
rute Jakarta,  Kamboja,  Thai land, Singapura, 
dan kembali ke Jakarta. Harapannya, 
kegiatan itu akan menumbuhkan semangat 
nasionalisme pramuka santri.

Kamaruddin menambahkan,  ada 12 
kegiatan pada PPSN yang akan berlangsung 
dari 2430 Oktober 2018. Ke12 kegiatan 
itu antara lain: upacara, pembinaam mental 
spiritual (salat berjamaah,  kultum,  salat 
malam,  dan muhasabah,  tadarus alquran) 
, teknik kepramukaan dan team building 
(out bound,  tata rias,  pppk,  mencari 
jejak),  iptek (sablon dan cetak,  jurnalistik,  
reportase, dan  bordir),  kesakaan (bahari,  
kalpataru,  pariwosata,  kencana,  taruna,  
wanabakfi),  petualangan (sar air,  resque), 
pengembangan wawasan,  keterampilan,  
seni budaya,  prestasi,  dan bakti (santri 
peduli lingkungan).

“Kegiatan ini diikuti 3500 peserta dari 
seluruh Indonesia. Lebih limaribu undangan 
hadir dalam pembukaan ini,” tandasnya.  

(Khoiron)

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
Ditegaskan oleh Lukman Hakim 

kehadiran undangundang pesantren dan 
pendidikan keagamaan akan memberikan 
pengakuan negara atas keberadaan 
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang 
didalamnya termasuk Madrasah Diniyah 
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Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh menyalurkan bantuan 

senilai Rp. 5.485.000.000 untuk Pondok 
Pesantren di Aceh tahun 2018. 

Penyerahan tersebut dilakukan secara 
simbolis oleh Kakanwil Kemenag Aceh, 
M Daud Pakeh didampingi Bupati Aceh 
Barat, Ramli MS kepada pimpinan Ponpes 
pada Upacara Puncak peringatan Hari Santri 
(HS) Provinsi Aceh di halaman Kantor 
Bupati Aceh Barat, Sabtu (20/10).

Daud Pakeh mengatakan, bantuan 
itu diberikan untuk pembangunan dan 
pengembangan lembaga. Harapannya, 
bantuan itu akan dapat mengoptimalkan 
peran pesantren dalam membangun 
generasi yang lebih baik dan lebih unggul. 
Hal ini juga menjadi bagian dari layanan 
kepada umat.

“Dulunya para orang tua kita belajar 
di pesantren-pesantren dan mondok di 
sana. Kiprah santri kini kian diakui. Sejak 
perjuangan kemerdekaan Indonesia, para 
santri memiliki peran strategis,” jelas 
Kakanwil.

Menurutnya, hari santri merupakan 
babak baru dalam sejarah umat Islam  
Indonesia. Momentum ini tiba sejak Hari 
Santri ditetapkan oleh Presiden tahun 2015.

“Santri adalah identitas kita. Banyak 
pemimpin di negeri ini lahir dari santri. 
Santri juga pemuka agama, pelopor dan 
teladan akhlakul karimah, serta sosok 
pembaharu dan pemersatu. Santri adalah 
kebanggaan bangsa dan negara republik 
Indonesia. Kini negara mengakui kiprah 
para santri,” lanjut Kakanwil. 

sejahteraan, berkemakmuran  dan ber-
kea dilan,” ujar Menag Lukman Hakim 
Saifuddin dalam sambutan yang dibacakan 
Bupati Aceh Barat. 

Upacara Hari Santri 2018 Provinsi 
Aceh yang dipusatkan di Aceh Barat 
tersebut diikuti Santri Pondok Pesantren, 
Madrasah diniyah, TPQ, siswa-siswi 
Madrasah se-Aceh Barat berlangsung 
Khitmad,  SKPK, para Kabid di 
lingkungan Kanwil Kemenag Aceh, 
Kakankemenag Kabupaten Kota Se Aceh 
dan tamu undangan lainnya. 

Kemenag Salurkan Bantuan 5,4 M 
untuk Pesantren di Aceh

Takmiliyah, pada Jum`at (21/09) di Wisma 
SDPPI Cisarua Bogor.

Lukman mengatakan MDT selama 
ini tetap eksis dan berkembang mendidik 
generasi anak bangsa atas jerih payah para 
kyai dan ustadz walau tanpa penghargaan 
yang memadai. “Keikhlasan dan keridloan 
para kyai dan ustadz inilah yang menjadikan 
MDT tetap hadir ditengah-tengah 
masyarakat,” terangnya.

Dikatakan Lukman bahwa negara 
belum sepenuhnya hadir dan memberikan 
perhatian pada MDT secara maksimal. 
Kehadiran UU Pesantren dan Pendidikan 
Keagamaan diharapkan akan memberikan 

spirit baru para pejuang MDT dlm 
mengembangkan pendidikan diniyah.

Direktur Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren Ahmad Zayadi membuka 
secara resmi Rapimnas I DPP FKDT. Dalam 
sambutannya Zayadi memberikan apresiasi 
mendalam atas kiprah dan kontribusi 
Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) pada 
pembangunan bangsa.

“Negeri ini sangat berhtang budi 
kepada pesantren dan madrasah diniyah 
takmiliyah utamanya dalam penguatan 
karakter anak-anak bangsa,” kata Zayadi.

Zayadi memaparkan Kementerian 
Agama melalui Direktorat Jenderal Pen-

didikan Islam terus mendorong penguatan 
regulasi agar posisi MDT semakin mantap, 
salah satunya UU Pesantren. “Regulasi 
akan memandu dengan baik pada penguatan 
program-program pengembangan MDT 
dan sekaligus pendanaannya”.

Zayadi meminta kepada DPP FKDT 
untuk meningkatkan kemitraan yang selama 
ini telah terbangun dengan langkah-langkah 
yang strategis. “MDT menjadi lembaga 
yang strategis untuk mengembangkan 
ajaran dan tradisi assalafus sholeh dalam 
konteks Indonesia yang plural dan religius,” 
katanya. 

(Ruchman Basori )

Bupati Aceh Barat yang juga bertin-
dak sebagai inspektur upacara membaca 
sambutan tertulis menteri Agama RI tentang 
Peringatan Hari Santri Nasional 2018.

“Santri  yang  secara  nyata  mem-
beri  kan  andil besar  bagi  terbentuk  dan  
terjaganya  Negara Kesatuan  Republik  
Indo nesia  (NKRI).  Oleh  karena itu,  
peringatan  Hari  Santri  harus  dimaknai  
se bagai upaya  memperkokoh  segenap  
umat beragama  agar saling  berkontribusi  
me wujudkan  masyarakat Indonesia 
yang bermartabat, berkemajuan, berke-
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Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin menegaskan, Hari Santri 

menjadi “prasasti” bagi semua untuk 
menegaskan bahwa bernegara sama 
pentingnya dengan beragama.

Menurut Menag, resolusi jihad yang 
menjadi cikal bakal Hari Santri adalah 
ijtihad ulama untuk mengawinkan negara 
dan agama sebagai sejoli yang serasi, dan 
bukan dua kubu yang bertikai.

“Peristiwa yang melatar-belakangi-
nya layak jadi pengingat bahwa tanpa 
Resolusi Jihad mungkin bangsa kita masih 
terjajah. Bung Karno menyerukan Jas 
Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan 
Sejarah), para kiai mengingatkan Jas Hijau 
(Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama). 
Umara dan ulama saling mengisi menjaga 
Republik tercinta yang agamis ini,” tandas 
Menag.

“Di malam “Santriversary” – 
Malam Puncak Hari Santri 2018—ini, 

Menag Ajak Santri Agar Jangan Lelah 
Mencintai Indonesia

saya mengajak para santri sekalian di sini 
dan di mana saja agar jangan pernah lelah 
untuk mencintai Indonesia,” ajak  Menag 
yang disambut meriah  ribuan santri yang 
memadati Lapangan Gasibu Kota Bandung 
tempat  berlangsungnya Puncak Hari Santri 
2018, Minggu (21/10) . malam

“Ghirah terhadap agama dan 
kecintaan pada negara, marilah dibuktikan 
dengan; menyatukan kembali saudara-
saudari kita yang terbelah karena beda 
pilihan, merujukkan kembali sejawat 
dan kerabat kita yang berseteru karena 
beda pandangan, menyejukkan kembali 
hati dan pikiran kita yang terkoyak 
karena hoax dan fitnah, membangkitkan 
kembali semangat keluarga kita yang 
terkena bencana, serta menundukkan 
diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Dari 
situlah kita semua akan mendapatkan 
kedamaian,” ucapnya. 

(Dodo)
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Menag Lukman Hakim Saifuddin meng
ajak segenap kaum santri di Tanah 

Air  memanfaatkan sosial media untuk mene
bar kan kedamaian kepada siapapun dan di 
manapun.

Menurut Menag, santri dalam penger
tian luas adalah merekamereka umat Muslim 
yang memiliki basis pengetahuan memadai 
dan memiliki cara berfikir terbuka dan 
menebar kan ajaran Islam dalam mewujudkan 
kedamaian di tengahtengah kehidupan.

“Sering kali muncul di ranah sosial 
media halhal yang berpotensi memecah 
belah kita. Santri harus terpanggil 
memanfaatkan sosial media untuk senantiasa 
menebarkan kedamaian kepada siapapun, di 
manapun dan kapanpun,” ujar Menag Lukman 
Hakim saat launching rangkaian kegiatan Hari 
Santri Nasional 2018 di Kantor Kemenag, Jalan 
La pang an Banteng Barat 34 Jakarta, Jumat 
siang (10/08).

Turut mendampingi Menag, Dirjen 
Pendis Kamaruddin Amin, Direktur Pen didik
an Diniyah dan Pondok Pesantren Pesan
tren, Ahmad Zayadi dan sejumlah pejabat 
eselon I dan II di lingkungan Kemenag.

Selain mengajak santri untuk mende
barkan kedamaian, Menag juga mengusulkan 
dalam rangkaian malam puncak kegiatan Hari 
Santri tahun ini diadakan lomba Stand Up 
Comedy ala santri. 

“Karena banyak ceritacerita lucu di 
kalang an pesantren yang tidak sekdar lucu 
namun memiliki hikmat. Sehingga dunia 
luar juga harus tahu bahwa kaum santri itu 
kaya akan ceritacerita lucu dan ini perlu 
ditradisikan,” kata Menag.

Peluncuran rangkaian Hari Santri 
2018 di Kantor Kemenag dihadiri ratusan 
santri yang berasal dari berbagai komunitas 
santri di Tanah Air, santri pegiat medsos serta 
wartawan media cetak dan elektronik.  

(Benny A)

Direktorat Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren (PD-Pontren) 

sedang memacu peningkatan kapasitas dan 
kualitas pendidikan tinggi pesantren atau 
Ma`had Aly dalam segala bidang, baik SDM 
maupun infrastrukturnya.

Peningkatan kapasitas dan kualitas 
Ma`had Aly ini dilakukan secara bertahap 
dan terukur. Hal ini sangat nampak 
dalam penyusunan draf pengembangan 
perpustakaan Ma`had Aly yang diseleng-
garakan selama dua hari di Kelapa Gading 
Jakarta Utara. Bahkan dalam pernyataannya, 
Ainurrafiq menyampaikan bahwa Ma`had 
Aly sebagai entitas pendidikan yang baru 
lahir dan masih belia harus bisa berpacu 
untuk mewujudkan pendidikan yang 
mandiri dan bermutu.

“Kendati Ma`had Aly masih baru, 
tetap  harus bisa survive di tengah-tengah 
tantangan layanan pendidikan masa kini. 
Untuk menyokongnya, negara harus turut 
hadir dan bersama-sama memikirkan, me-
nyiap kan, dan merealisasikan standar aka-
demik dan komponen pendukungnya. Selain 
bantuan ruang kelas baru dan peningkatan 
sumber daya dosen, perpustakaan Ma`had 

Aly menjadi perhatian kita juga,” terang 
Kasubdit PDMA ini dihadapan tim 
penyusun pada hari Rabu, (02/08).

Lebih lanjut alumni Pesantren 
Futuhiyah Demak ini menegaskan “Kendati 
Ma`had Aly sebagai lumbung kader ulama 
yang faqih fiddin, namun pemahaman dan 
nalar kritisnya tetap dipupuk melalui kajian 
literasi yang tersedia di perpustakaan. Maka 
untuk meningkatkah ghirah mahasantri 
ke perpustakaan, kualitas perpustakaan 
menjadi perhatian bersama.”

Rencananya, pengembangan perpus-
takaan Ma`had Aly dilakukan secara 
ber tahap. Langkah ini bisa dimulai dari 
penyediaan infrastruktur beserta komponen 
pendukungnya. Namun demikian, hibah 
infrastruktur perpustakaan akan diberikan 
kepada Ma`had Aly yang telah terdaftar 
dan menyiapkan seluruh persyaratan yang 
dibutuhkan.

“Hibah ini hanya untuk Ma`had 
Aly yang secara resmi telah diakui oleh 
negara. Tetapi mereka tetap mengajukan 
permohonan sesuai petunjuk teknis,” terang 
Ainurrafiq. 

 (rfq)

Menag Ajak Santri 
Tebarkan 
Kedamaian 
di Sosial Media

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas 
Mahad Aly Dilakukan Secara Bertahap 
dan Terukur
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Presiden Joko Widodo dan Menag Lukman 
Hakim Saifuddin menghadiri Puncak 

Hari Santri Tahun 2018 di Bandung, Minggu 
(21/10) malam. Ribuan santri dari sejumlah 
Pondok Pesantren di Jawa Barat tumpah ruah di 
Lapangan Gasibu, Kota Bandung

Presiden mengungkapkan, 3 tahun lalu 
ketika dirinya menandatangani Keputusan 
Presiden (Keppres) No 22/2015 tentang Hari 
Santri,   sejak saat itu Hari Santri diperingati 
setiap tanggal 22 Oktober.

“Hal ini merupakan penghormatan dan 
terima kasih negara kepada alim ulama kyai, 
habaib, ajengan dan para santri dan seluruh 
komponen bangsa yang ikut teladan ulama,” 
ujar Presiden.

Dikatakan Presiden, sejarah telah 
men ca tat peran besar ulama dan santri sejak 
kemerde kaan dalam menjaga NKRI, memandu 
pada kemajuan.

“Menjadi santri, jadilah santri yang 
cinta bangsa, religius, berahlakul karimah dan 
nasional is sebagaimana diteladankan ulama,” 
ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan    saat ini 
sudah ada beberapa program pemerintah yang 
berjalan di pesantren, seperti bank wakaf mikro 
dan balai pelatihan keterampilan.

Saat ini, menurutnya dia, sudah ada 33 
bank wakaf mikro. Sementara balai pelatihan 
keterampilan baru ada beberapa yang menjadi 
percontohan.

“Balai pelatihan keterampilan terserah 
mau diisi apa saja, komputerisasi, desain, 
garmen atau ketarampilan lain. Insya Allah 
tahun depan ditingkatkan jadi 1.000 lebih 
sehingga SDM meningkat,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, hal tersebut sangat 
penting untuk menyiapkan persaingan 
antar negara yang semakin ketat. Sehingga 
dibutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki 
kemampuan tapi akhlak yang baik. 

(Dodo)

Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa 

persatuan, kerukunan dan persaudaraan 
adalah aset terbesar bangsa Indonesia. 

“Kita adalah negara yang besar. 
Penduduk kita ada 263 juta jiwa, kita terdiri 
atas 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. 
Agama kita, adat kita, tradisi kita, suku kita, 
bahasa kita sangat majemuk. Kita punya 
714 lebih suku, 1.100 lebih bahasa. Semua 
ini adalah anugerah yang diberikan Allah. 
Karenanya, persatuan, kerukunan dan 
persaudaraan adalah aset terbesar kita,” 
ujar Presiden Saat melakukan Kunjungan 
Kerja dan Peresmian Fasilitas Pesantren 
Modern Internasional (PMI) Dea Malela, 
di Kampus Olat Utuk, Desa Lenangguar 
Kecamatan Pamangong Kabupaten 

Presiden: Aset Terbesar Kita Adalah 
Persatuan, Kerukunan, dan Persaudaraan

Presiden:
Sejarah Telah 
Mencatat Peran Besar 
Ulama dan Santri 
Dalam Menjaga NKRI

Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Ahad (29/07) malam

“Kita harus memelihara ukhuwah 
Islmiyah, ukhuwah wathaniyah kita,” lanjut 
Presiden 

Presiden melihat, sebagai sebuah 
negara besar, tidak salah jika bangsa dan 
masyarakat Indonesia bermimpi dan 
bercita-cita besar.

“Saya titip, jangan sampai Indonesia 
retak. Jangan sampai kita tidak rukun 
hanya gara-gara pilihan bupati, walikota, 
gubernur atau presiden. Pesta Demokrasi 
akan terus ada tiap lima tahun. Sekali lagi, 
jangan sampai gara-gara pesta demokrasi, 
kita tidak rukun. Jangan bawa politik ke 
ranah persatuan dan persaudaraan kita dan 
merusaknya,” imbuh Presiden 
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Ribuan santri hadir mewarnai pagi di 
sepanjang Jalan MH Thamrin Jakarta, 

Minggu (12/08). Jalur yang menjadi kawasan 
bebas kendaraan setiap Minggu pagi tersebut 
menjadi ajang  Car Free Day Bershalawat 
sebagaian bagian  rangkaian kegiatan Hari 
Santri 2018 yang  digelar Kementerian Agama.

Ribuan santri yang datang dari se
jumlah pondok pesantren di kawasan 
Jabodetabek dan Banten bergerak dari titik 
kumpul  Kantor Kementerian Agama Jalan MH 
Thamrin pada pukul 06.30 WIB dan berakhir 
di dekat patung Jenderal Sudirman, Minggu 
(12/8). 

Hadir Dirjen Pendidikan Islam 
Kamaruddin Amin, Direktur Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren Pesantren 
Ahmad Zayadi dan peserta Kopdar Akbar 
Santrinet Nusantara. Acara semakin meriah 
dengan kehadiran grup musik gambus 
Sabyan yang tengah populer.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin 
Amin mengatakan, kegiatan  hari ini untuk 
menunjukkan kepada dunia, bahwa santri 
merupakan entitas yang sangat penting 
yang ikut membangun bangsa, yang telah 
berkontribusi pengarustamaan agama yang 
moderat.

Menurutnya, ada dua hal yang menarik 

yang ada dalam setiap jiwa santri. Pertama, di 
dalam darahnya mengalir jiwa merah putih, 
komitmen kebangsaan.”Kedua, di dalam 
darahnya semangat Allahu Akbar, komitmen 
keagamaan, komitmen keberagaman,” 
ujar Kamaruddin Amin.

Ia mengatakan, santri ternyata tidak 
hanya paham tentang ilmuilmu keagamaan, 
tetapi juga santri juga tahu bahkan ahli dalam 
seni yang bagus.

“Hal ini salahsatunya dengan ditun
jukkan berupa menyukai musik yang 
dimainkan oleh group musik Sabyan,” 
ucapnya.

Pada kesempatan yang sama  Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
Pesantren Ahmad Zayadi mengatakan, ada 
dua hal yang akan kita dapatkan dalam 
peringatan hari santri ini. Pertama, peringatan 
hari santri ini merupakan pengakuan 
negara terhadap komunitas santri, terhadap 
komunitas pesantren pada hari ini dan terus 
kedepannya.

Kedua, menyadarkan kita semuanya, 
bahwa ada tanggung jawab yang besar 
kepada kaum santri untuk merawat ke 
Indonesiaan kita, untuk mengembangkan dan 
membangun ke Indonesiaan kita. 

(Boy Azhar)

Ribuan Santri
Semarakkan Car Free Day Bershalawat

Sebelumnya, pengasuh PMI Dea 
Malela, M Din Syamsuddin mengatakan, 
PMI Dea Malela yang berada dalam naungan 
Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dea 
Malela, berdiri pada 2016 silam dan berada 
dalam lahan tak kurang dari 90 Ha

“2018 ini, adalah tahun ketiga PMI 
Dea Malela. Kami menerima 138 santri. 
Dari jumlah tersebut, 21 santri berasal 
dari luar negeri, yakni Russia, Thailand, 
Kamboja, Malaysia dan Timor Leste. Untuk 
santri dalam negeri, selain dari Provinsi 
NTB, ada pula santri dari Aceh, Jakarta, 
Papua, Jawa Barat dan lain sebagainya,” 
terang Din.

Ikut hadir mendamping Presiden, 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Menteri PUPR. Hadir pula Gubernur dan 
Gubernur terpilih Provinsi NTB, Kakanwil 
Kemenag Provinsi NTB, tokoh agama dan 
masyarakat NTB. 

(Pujiyanto)
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Guru merupakan salah satu pilar 
utama dalam proses pendidikan, 

berbagai studi menunjukkan lebih dari 
50% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 
guru. Untuk menghasilkan pendidikan 

Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Ditjen Penidikan Islam Kementerian 

Agama RI Rohmat Mulyana Sabdi, 
mengatakan bahwa kegiatan penyusunan 
kisi-kisi ISBN PAI merupakan bagian 
penting dari dilakukannya standar kontrol 
terhadap pendidikan khususnya PAI.

“Ada 3 (tiga) hal penting dalam 
pendidikan, yakni pendidikan memerlukan 
standar setting, standar implementasi dan 
standar kontrol,” ujar Rohmat di depan 
guru PAI SD peserta kegiatan Konsinyering 
Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Sekolan 
Berstandar Nasional (USBN) PAI Angkatan 
1 di Bogor, Rabu (24/10).

Dikatakan Rohmat bahwa Standar 
setting adalah acuan atau patokan se-
bagai langkah pertama dalam dunia pen-
didikan. Menurutnya pendidikan adalah 
ilmu tindakan bukan teori. “Ujung dari 
pendidikan adalah bagaimana agar 
kompetensi siswa lebih baik,” terangnya.

Direktur PAI: Tiga Standar Penting 
Dalam Pendidikan

Diperlukan Langkah Strategis Atasi 
Persoalan Guru PAI

yang bermutu, guru menjadi kata kunci. 
Demikian disampaikan Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Papua Pdt. Amsal Yowei saat mem-
buka Kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama 
Islam (PAI) Tahun 2018 di Jayapura, Selasa 
(18/09).

Dikatakan Amsal Yowei, dalam 
realitasnya, guru termasuk guru PAI 
dihadapkan pada beragam permasalahan 
antara lain; pengetahuan guru PAI terhadap 
pengelolaan proses pembelajaran termasuk 
dalam kategori belum memadai, masih 
rendahnya penguasaan teknologi, dan 
maraknya pemahaman radikal pada 

Selanjutnya, Standar implementasi 
merupakan upaya mengkondisikan pelak-
sanaan yang tanggung jawab besarnya ada 
di pihak pemerintah. Sedangkan standar 

kontrol digunakan untuk mengukur 
pelaksanaan pendidikan apakah sudah 
tercapai atau tidak.

Kesulitan besar dalam pendidikan 
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Direktorat Pendidikan Agama Islam 
(PAI) menargetkan buku non teks PAI 

selesai dan menjadi buku yang diterbitkan 
tahun 2018. Hal ini sangat penting sebab 
Kementerian Agama RI khususnya pada 
Direktorat PAI berkewajiban meng
implementasikan UU Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional.

Demikian disampaikan Direktur 
PAI Imam Safei, kepada para peserta 
kegiatan Pengayaan Pembelajaran dan 
Penilaian Kurikulum PAI SD Angkatan 4 
di Serpong, Banten, Selasa (14/08).

Dikatakan Imam, dalam Pasal 
6 ayat 3 dijelaskan bahwa muatan ke
agamaan dalam buku pendidikan agama 
menjadi tanggung jawab menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang agama. “Buku pendidikan 
agama terdiri atas buku teks dan buku non 
teks,” ujarnya.

Narasumber sekaligus fasilitator 
Achmad Hasim, mengatakan pada 
penyusunan buku non teks ini peserta 
terdiri atas 2 tim yakni tim penulis dan tim 
reviewer. “Tim penulis bertanggung jawab 

Direktorat PAI Targetkan Buku 
Non Teks PAI Selesai Tahun 2018

agama adalah bagaimana mengukur aspek 
akhlak. Tidak dipungkiri bahwa USBN 
masih menggunakan asumsi kognitivisme. 
“Masih ada celah besar atau jarak antara 
nilainilai dari langit dengan kenyataan 
dalam dunia kehidupan,” ujarnya.

Kasubdit PAI SD/SDLB Ilham dalam 
laporannya mengatakan bahwa kegiatan 
konsinyering berlangusung selama 3 
hari dan diikuti oleh 30 peserta guru dari 
perwakilan provinsi di Indonesia. “Output 
dari kegiatan ini adalah tersusunnya kisi
kisi umum (blue print), anchor item dan 
Prosedur Operasional Standar (POS) USBN 
PAI Tahun Pelajaran 2018/2019,” tutur 
Ilham.

Dikatakaan Ilham, bahwa untuk 
USBN PAI Kementerian Agama berencana 
menyiapkan 5 paket soal USBN masing
masing untuk Kurikulum 2013 dan 
Kurikulum 2006 (KTSP).  

(wikan)

dalam memperbaiki outline dan naskah 
sedangkan reviewer bertugas mereview 
atau menelaah naskah untuk diperbaiki 
kembali oleh tim penulis,” terangnya.

Buku non teks pelajaran lanjut 
hasim, memiliki kedudukan sebagai buku 
yang dapat melengkapi pendalaman materi 
dan penambahan wawasan bagi pembaca 
dari pembahasan materi yang tidak tersaji 
dalam buku teks pelajaran. Selain itu, 
buku nonteks pelajaran memiliki pula 
kedudukan sebagai buku yang dapat 
menunjang materi atau isi buku teks 
pelajaran, baik secara filosofis, historis, 
etimologis, geografis, pedagogis, dan segi 
lainnya dari materi yang tersaji dalam buku 
teks pelajaran.

Kasubdit PAI pada SD/SDLB, Ilham 
mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan 
kegiatan final dari rangkaian penyusunan 2 
draft buku non teks yaitu buku pengayaan 
pembelajaran untuk aspek Al Qur`an dan 
Fiqh dan kedua buku panduan penilaian 
berbasis kurikulum 2013 untuk jenjang 
SD. 

(wikan)

generasi muda yang masuk melalui 
proses pendidikan.

“Untuk mengatasi persoalan guru 
PAI sebagaimana tersebut diatas, maka 
diperlukan langkahlangkah strategis 
yang salah satunya melalui  Program 
Pengem bang an Keprofesian Ber
kelanjutan”, terangnya.

Menurutnya, pengembangan 
ke profesian berkelanjutan GPAI 
melibatkan para pihak yang salah 
satunya adalah pengawas PAI, karena ia 
berfungsi sebagai pembina, pembimbing 
dan pengemban profesi guru PAI.

“Inilah gambaran pedoman 
program pengembangan keprofesian 
berkelanjutan guru PAI (PPKB
GPAI) sebagai acuan dan standar 
pengembangan keprofesian guru PAI 
bagi semua pihak yang terlibat. Dengan 
demikian, guru PAI diharapkan dapat 
melaksanakan tugas keprofesiannya 
sesuai dengan tuntunan dan harapan 
masyarakat yakni membentuk peserta 
didik yang beriman dan bertaqwa 
terhadap Allah SWT, berakhlak mulia 
dan berwawasan kebangsaan,” ujarnya. 

(xxxxxx)
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Fenomena berkembangnya radikalisme 
di Perguruan Tinggi Umum (PTU) 

menjadi salah satu pertimbangan bagi 
Kementerian Agama untuk melakukan 
review kurikulum Pendidikan Agama Islam 
(PAI) pada perguruan tinggi. 

Kasubdit PAI pada PTU Nurul Huda 
mengatakatan, sebagaimana rilis Badan 
Intelijen Negara (BIN) pada April 2018 
lalu bahwa ada sejumlah perguruan tinggi 
terpapar radikalisme. Beberapa media 
meng  informasikan setidaknya ada tujuh 
per  guruan tinggi negeri disebut sudah ter
papar. Namun, sebenarnya bisa lebih dari 
itu. 

“Saat ini, buku yang dijadikan rujukan 
pembelajaran PAI pada PTU adalah buku 
yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti,” 
ujarnya di Tanggerang, Kamis (12/07).

Dikatakan Nurul, bahwa untuk 
mengevaluasi dan menyempurnakan 
substansi rujukan tersebut, Direktorat 
menghadirkan limapuluh dosen PAI pada 

Kemenag Review Kurikulum PAI 
pada PTU

Kemenag 
Proses Kenaikan 
Pangkat 460 Guru 
dan Pengawas PAI

PTU dan sekaligus menyusun Pedoman 
Penyelenggaraan PAI pada PTU. “Pedoman 
penyelenggaraan ini akan kita ajukan untuk 
ditetapkan oleh Menteri Agama,” ujarnya.

Dengan dasar PMA lanjut Nurul, 
ketentuan akan lebih mengikat kepada siapa
pun yang menyelenggarakan pendidikan 
agama dan keagamaan. Sebab, Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Pendidikan Agama dan Keagamaan.

“Dalam pedoman tersebut, para 
dosen mengusulkan untuk menambahkan 
muatan standar penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat serta kemahasiswaan,” 
ujar Anis Masykhur.

Salah satu tema yang menonjol dalam 
diskusi ini adalah bagaimana muatan PAI 
pada PTU menumbuhkan tradisi dialog, 
menghargai perbedaan dan menumbuhkan 
budaya kritis. Forum akan dilanjutkan 
dalam pertemuan selanjutnya dan lebih 
fokus pada aspek penulisan. 

(Anis)
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pegawaian pada Februari dan Agustus. 
Hal ini agar  SK kenaikan pangkatnya 
bisa menyesuaikan TMT (Terhitung 
Mulai Tanggal) setiap awal April dan 
Oktober.

“Setelah dilakukan penilaian 
ini, agar dilakukan sidang pleno yang 
merupakan tahap akhir penilaian yang 
dihadiri oleh pimpinan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam,” pesannya.

Kasubdit PAI pada SMP/SMPLB 
Direktorat PAI Rahmawati mengatakan 
bahwa pihaknya tengah berupaya agar 
ke depan layanan pengajuan PAK 
bisa dilakukan secara online. Dengan 
demikian,  guru dan pengawas saat 
mengajukan tidak perlu membawa 
berkas ke Kementerian Agama, cukup 
menyerahkan soft copynya setelah bisa 
diakses di manapun berada.

“Namun perlu dipersiapkan 
aplikasi nya dengan matang dan 
akhirnya nanti akan menjadi bagian 
layanan PTSP (Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu) Kementerian Agama,” 
tuturnya. 

(Bil Bachtiar)

Kemenag menyelengarakan Penguatan 
Wawasan Moderasi Beragama 

untuk mahasiswa perguruan tinggi umum 
(PTU). Untuk tahun 2018, program ini 
akan dilakukan di tiga wilayah,  Jambi,  
Yogyakarta,  dan Pontianak.

Hal ini disampaikan Kasubdit 
Pendidikan Agama Islam pada PTU Nurul 
Huda saat membuka kegiatan Penguatan 
Wawasan Moderasi Beragama di Jambi. 
“Program ini akan menjangkau 150 
mahasiswa per daerah. Sehingga, total ada 
450 mahasiswa yang ikut program ini,” kata 
Nurul, Jumat (28/09).

Meskipun secara kuantitas tidak 
terlalu banyak, namun secara kualitas para 

Kemenag Perkuat Wawasan Moderasi 
Beragama Mahasiswa Perguruan Tinggi 
Umum

Ke m e n t e r i a n  A g a m a  t e n g a h 
mempercepat proses kenaikan 

pangkat 460 guru dan pengawas 
Pendidikan Agama Islam (PAI). Tim 
Direktorat PAI bersama Biro Kepegawaian 
sedang menilai angka kredit mereka,  207 
guru dan 253 pengawas.

Penilain Angka Kredit (PAK) ini 

berlangsung di Bogor, 22 - 27 Oktober 
2018. Direktur Pendidikan Agama Islam 
Rohmat Mulyana Sapdi mengapresiasi 
percepatan penilaian ini. Menurutnya, 
hal itu menjadi bukti adanya perhatian 
Kemenag terhadap kepangkatan guru dan 
pengawas PAI.

“Ini sekaligus upaya untuk mening-
katkan konpetensi dan melihat potensi 
guru/pengawas dalam membuat karya 
ilmiah,” ujarnya di Bogor, Selasa (23/10).

Menurut Rohmat, ada tiga standar 
dalam mengukur kompetensi guru/
pengawas; yaitu: 1) Standar Setting, 2) 
Standar Implementation, dan 3) Standar 
Control. Tim penilai terdiri dari unsur 
dosen, widyaswara, guru, dan pengawas 
bersetifikat yang telah di SK kan oleh 
Dirjen Pendidikan Islam.

“Tim penilai harus memahami 
unsur utama dalam penilaian serta mampu 
menemukan jika terdapat plagiasi dalam 
karya ilmiah,” tambah Rohmat.

Kabag Asesmen dan Bina Pegawai 
Biro Kepegawaian Iwan Kurniawan 
berharap ke depan penilaian ini dapat 
diaju kan secara periodik ke Biro Ke-

peserta diharapkan menjadi agen perubahan 
dan juru bicara moderasi beragama di 
lingkungan perguruan tinggi masing-
masing.

Peserta program penguatan moderasi 
beragama ini berasal dari tujuh perguruan 
tinggi non keagamaan Islam yang ada di 
Provinsi Jambi. Perguruan tinggi tersebut 
adalah Universitas Jambi, Universitas 
Batanghari, Universitas Adiwangsa, 
Politeknik Kesehatan Jambi, Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Baiturrahman, STISIP 
Nurdin Hamzah dan Politeknik Jambi.

Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan 
Mahasiswa Direktorat PAI Ahmad Rusydi 
mengatakan, perspektif moderasi dalam 

beragama penting disampaikan kepada para 
mahasiswa, agar mereka lebih berhati-hati 
nanti selama menempuh studi. Terlebih, 
ketika ada pihak-pihak yang seolah-olah 
memperkenalkan agama versi baru.

“Jika anda mendapatkan sesuatu 
ajaran agama yang terasa ganjil, diskusikan 
dan konsultasikan dengan dosen atau tokoh 
agama yang jelas sanad keilmuannya,” 
ujarnya.

Dosen PAI Universitas Jambi 
Sopian Ramli menyampaikan beberapa 
ciri khas ajaran dan ajakan yang 
dicurigai membahayakan. “Saya telah 
mengidentifikasi lebih dari 5 ciri, yaitu: 
sering merasa benar sendiri, cenderung 
eksklusif dan menyendiri, sulit diajak 
berdialog, mengajak menentang peme-
rintah, berpendapat bahwa Pancasila adalah 
taghut, tidak mau memberikan hormat 
pada bendera merah putih saat upacara, 
menganggap dirinya paling benar, dan lain 
sebagainya,” jelasnya. 

(Anis)
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Kementerian Agama tengah mem
persiapkan Instruktur Nasional 

Program Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PPKB) untuk para guru 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah. 

Dirjen Pendidikan Islam mengata kan 
bahwa UU Guru dan Dosen mengamanah
kan penguatan kompetensi guru. Pemerintah 
lalu menuangkan PPKB sebagai program 
prioritas dalam RPJMN 20152019.

“PPKB merupakan instrumen 
untukmeningkatkan kapasitas guru agama 
agar mereka memahami misi peningkatan 
kualitas beragama dan juga moderasi 
beragama,” terang Kamaruddin Amin saat 
Launching PPKB Guru PAI di Tangerang,  
Jumat (13/07). 

Rilis PPKB Guru PAI dilakukan oleh 
Menag Lukman Hakim Saifuddin. Rilis 
ini juga menandai dibukanya Pelatihan 
Instruktur Nasional PPKB Guru PAI. 

“PPKB Guru PAI tahun ini dilaksa
nakan secara massif,” terang Kamaruddin 
Amin.

Dikatakan Kamaruddin,  tantangan 
revolusi industri dan menghadapi generasi 
milenial membutuhkan kompetensi tertentu 
dalam mengajar agama kepada para siswa. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
merilis Program Pengembangan Kepro

fesian Berkelanjutan (PPKB) guru Pendidikan 
Agama Islam. Rilis ditandai dengan memencet 
layar monitor akses layanan online PPKB guru PAI,  
didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin 
Amin. 

Hadir dalam kesempatan ini,   lebih dari 
300 guru dan pengawas PAI, serta dosen PAI pada 
perguruan tinggi umum. Mereka akan dilatih 
selama tiga hari sebagai Instruktur Nasional PPKB 
guru PAI.

“Guru itukan never ending process dalam 
belajar. Guru jangan keluarkan ilmu saja tapi juga 
harus belajar lagi untuk mendapat ilmu,” terang 
Menag di Tangerang,  Jumat (13/07).

“PPKB harus diperbanyak. Pengem
bangan wawasan dan pelatihan harus terus 
dilakukan. Perlu juga kerjasama dengan pondok 
pesantren agar kualitas guru agama lebih baik,” 
lanjutannya. 

Kepada para guru PAI,   Menag me
nyam paikan terima kasih atas dedikasinya 

Kemenag Siapkan Instruktur Nasional 
PPKB Guru PAI

Menag Rilis Program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan Guru PAI

“Guru kita harus paham moderasi beragama. 
Mereka bertugas mengajarkan moderasi 
beragama kepada para siswa,” tandasnya.

Pelatihan Instruktur Nasional PPKB 

Guru PAI ini diikuti lebih dari 300 peserta 
yang merupakan utusan dari seluruh 
provinsi di Indonesia. 

(Endrayanto)
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Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 
Anak Usia Dini harus dipersiapkan 

dengan sangat baik. Sebagai persiapan 
di tingkat pusat, Direktorat Pendidikan 
Agama Islam (PAI) merencanakan 
program dan mengambil kebijakan dengan 
mempertimbangkan kenyataan di tempat 
GPAI PAUD/TK mengajar. 

Demikian disampaikan Direktur 
Pendidikan Agama Islam, Imam Safe`i, 
pada Rabu (05/09) kegiatan Pengayaan 
Pembelajaran dan Penilaian Kurikulum 
untuk Instruktur GPAI pada PAUD/ TK 
Angkatan 1 di Gading Serpong, Kab. 
Tangerang.

Dikatakan Imam, persiapan 
mem butuhkan proses panjang dan 
melibatkan banyak pihak. Namun, tanpa 
dukungan GPAI PAUD/TK, program 

PAI Pada PAUD/TK Harus Dipersiapkan 
Dengan Baik

dalam menebarkan Islam di bumi pertiwi. 
Sehingga, kehidupan keagamaan bisa 
berjalan dengan baik. 

Dirjen Pendidikan Islam mengata kan 
bahwa UU Guru dan Dosen mengamanah kan 
penguatan kompetensi guru. Pemerintah 
lalu menuangkan PPKB sebagai program 
prioritas dalam RPJMN 2015-2019.

“PPKB merupakan instrumen 
untukmeningkatkan kapasitas guru agama 
agar mereka memahami misi peningkatan 
kualitas beragama dan juga moderasi 
beragama,” terang Kamaruddin Amin.

“PPKB Guru PAI tahun ini dilaksana kan 
secara massif,” tambahnya.

Dikatakan Kamaruddin,   tantangan 
revolusi industri dan menghadapi generasi 
milenial membutuhkan kompetensi tertentu 
dalam mengajar agama kepada para siswa. 
“Guru kita harus paham moderasi beragama. 
Mereka bertugas mengajarkan moderasi 
beragama kepada para siswa,” tandasnya. 

(khoiron)

Direktorat PAI takkan berjalan dengan 
baik. “Penyelengaraan pelatihan seperti 
ini termasuk salah satu strategi dalam 
mengimplementas ikan kebi jakan 
direktorat,” ujarnya. 

Imam berharap, pengembangan PAI 
unggulan dapat lahir dari GPAI PAUD/TK. 
“Para Guru harus selalu berusaha menjadi 
pendidik yang selalu berada di hati tiap anak 
didiknya,” pesannya.

Kasubdit PAI pada PAUD dan TK, 
Victoria Elisna Hanah, dalam laporannya 
memaparkan, peserta terdiri dari GPAI 
PAUD/TK dan pengawas PAI tingkat 
dasar. Berasal dari Bengkulu, Banten, 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan 
Sulawesi Selatan. 

(Sita/Wahid)
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Di era dengan pertumbuhan digital 
yang pesat saat ini, semua dibutuhkan 

tersaji dengan cepat dan instan, hal inilah 
yang mengharuskan Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk  
berbenah terlebih dalam hal publikasi 
menjadi publikasi yang “go digital” untuk 
kepentingan Branding PTKIN.

Demikian salah satu topik yang 
dikemukakan Wahyu Muryadi pada Sharing 
Session atau sesi diskusi di Focus Group 
Discussion (FGD) Publikasi dan Humas 
PTKIN se Indonesia di Golden Tulip Hotel 
Jakarta, Rabu (17/10). 

Menurut Wahyu, mantan Pimred 
Majalah Tempo ini, segala bentuk publikasi 
di lembaga sudah harus  dipublish secara 
online baik melalui media resmi seperti 
situs web ataupun melalui media sosial 
milik lembaga seperti instagram, fans page 
dan twitter  selain juga disebar kepada 
media online umum, hal demikian untuk 
kepentingan branding image lembaga.

Menurutnya,   sejatinya memang me
dia sosial lebih cepat dibandingkan media 
resmi lembaga, dan juga  tidak semua infor
masi di media sosial itu “Hoax”, tetapi  berita 
di medsos lebih cenderung tidak bisa diper
tanggungjawabkan sebagai sebuah berita.

“Maka itulah yang menjadi  tugas 

media resmi untuk membangun kepercaya
an pembacanya”,  ujar Wahyu.

Selain itu, ia melanjutkan, media 
resmi bisa menangkal setiap berita hoax 
di medsos dengan cara konfirmasi  dan 
verifikasi.

“Media resmi akan lebih dipercaya, 
karena selalu melakukan konfirmasi dan 
verifikasi sebelum menurunkan sebuah 
berita yang pastinya harus merupakan 
suatu fakta,” ucap wartawan senior yang 
merupakan ketua Forum Pimpinan Redaksi 
(Pimred). 

Ia menjelaskan,  publikasi yang 
dilakukan adalah untuk kepentingan 
branding image atau membangun image 
baik lembaga kita.

“Dan saat ini yang dibutuhkan go 
digital, branding image penting untuk 
menonjolkan keunggulan atau ciri khas  
yang ditawarkan lembaga kita,” ujarnya

Terkait branding image, SesDitjen 
Pendidikan Islam (Pendis) Imam Safei 
dalam sambutan pembukaannya mengata
kan agar jangan ragu membranding lembaga 
kita dengan hal yang mungkin menurut kita 
terlalu besar atau mulukmuluk. 

“Karena itu  untuk memotivasi kita 
menjadi lebih baik, “ kata Imam. 

(Hikmah)

Branding PTKIN dengan Go Digital

Sejak 2011, Kementerian Agama 
telah memberikan beasiswa 

Bidikmisi kepada mahasiswa Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).  Kasi 
Kemahasis waan Direktorat Pendidikan 
Tinggi Islam Ruchman Basori 
mengatakan kalau lebih tiga puluh ribu 
mahasiswa mendapat beasiswa ini. 

“Kementerian Agama telah 
memberikan Beasiswa Bidikmisi 
dari tahun 20112018 untuk 32.000 
mahasiswa,” terang Ruchman saat 
menyapa penerima beasiswa Bidikmisi 
pada Fakultas Agama Islam (FAI) 
Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), 
Sabtu (20/10) di Semarang.

Menurut Ruchman,  sebanyak 
30.180 adalah mahasiswa PTKI Negeri 
(UIN, IAIN dan STAIN). Sedang 1.820 
adalah mahasiswa PTKI Swasta. 

“Bidikmisi untuk PTKI swasta 
baru dimulai tahun 2015 untuk 220 
mahasiswa. Lalu masingmasing 500 
mahasiswa di 2016 dan 2017, serta 600 
mahasiswa di 2018,” ujarnya. 

“Mereka mendapatkan beasiswa 
full studi selama 4 tahun,” lanjutnya. 

Meski belum sesuai dengan 

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Kemenag, Suwendi mengatakan, 

delapan perguruan tinggi keagamaan Islam 
(PTKI) masuk nominasi pendanaan hibah 
kemitraan Indonesia Australia senilai 10.000 Dolar 
Australia. Kemitraan tersebut bertajuk Universitas 
Membangun Desa, kerjasama KKN tematik di 
masyarakat bersama  Kolaborasi Masyarakat dan 
Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Menurutnya, ini merupakan salah satu hasil 
konkret ICON UCE 2018. “Ada delapan nominee 
yang diminta tolong untuk menindaklanjuti 
secara serius terutama dalam bentuk proposal 
yang diajukan kepada KOMPAK,” ungkapnya saat 
memberikan sambutan penutupan ICON UCE di 
UIN Maliki Malang, Rabu (10/10).

Delapan universitas tersebut adalah 
Institut Agama Islam (IAI) As-siddiq Ternate, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif 
Kasim Riau, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)  
Hubbulwathan Riau, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ternate, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
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Dari 2011 - 2018, 32ribu Mahasiswa 
Peroleh Beasiswa Bidikmisi PTKI

Delapan PTKI Masuk Nominee Pendanaan KOMPAK 
Senilai 10.000 Dolar Australia

katanya. 
“KOMPAK akan memberikan dana 

pendampingan sekitar 10.000 dolar Australia 
untuk bapak ibu yang sudah menyampaikan ke 
kompak,” imbuhnya.

KO M PA K  m e r u p a k a n  Le m b a g a 
pemberdayaan masyarakat hasil kerjasama 
Pemerintah Indonesia bersama Australia. Selama 
ini, fokus KOMPAK selalu bekerjasama dengan 
perguruan tinggi umum baik negeri maupun 
swasta, seperti UNEJ Jember atau UNPAR 
Bandung melalui Universitas Membangun Desa.

Sejalan dengan tujuan kegiatan UCON-
UCE 2018 untuk memberdayakan masyarakat, 
KOMPAK mengajak beberapa perguruan 
tinggi mengumpulkan proposal untuk didanai 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 

(Hikmah/ Harun)

harapan publik PTKI, kata Ruchman,  
pemberian beasiswa ini telah 
membuktikan kehadiran negara untuk 
kalangan yang kurang mampu agar bisa 
kuliah di PTKI. “Lemah ekonomi, lemah 
akses, lemah modal yg menyebabkan 
mereka tidak mampu studi menjadi 
sarjana. Dengan bidikmisi,  mereka bisa 
mengaksesnya,” tururnya. 

Selain Bidikmisi,  Kemenag 
jug memberikan sejumlah bantuan 
kemahasiswaan, di antaranya: Beasiswa 
Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan 
Islam (Adiktis) Daerah 3T, bantuan tah
fidz Al Quran, bantuan prestasi akademik, 
bantuan pemagangan mahasiswa dan 
bantuan lembaga kemahasiswaan.

Dekan Fakultas Agama Islam 
Unwahas Nur Kholid menyampaikan 
terimakasih kepada Kementerian Agama 
yang telah memberikan Beasiswa 
Bidikmisi dalam tiga tahun terakhir. 
“Amanah ini akan kami kelola dengan 
baik, semoga makin banyak anak
anak bangsa mengenyam pendidikan 
tinggi dengan beasiswa bidikmisi dari 
Kementerian Agama,” katanya. 

(Ruchman Bashori) 

Kediri, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Gunung Djati Bandung, dan UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang.

Delapan PTKI yang masuk nominee ini 
telah terseleksi dari 30 PTKI yang mengajukan. 
Dari delapan nominee tersebut, nanti akan 

terpilih beberapa proposal yang menerima 
pendanaan dari Pemerintah Australia sebesar 
10.000 dolar Australia.

“Jumlah yang mendaftar ada 30 perguruan 
tinggi, setelah dilakukan review tim, kemudian 
melahirkan delapan perguruan tinggi tadi,” 
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Kementerian Agama menggelar 
The 18th Annual International 

Conference on Islamic Studies  (AICIS), 
di Palu, Sulawesi Tengah.  Kegiatan yang 
dilaksanakan pada 17 – 20 September 
2018 ini merupakan ajang aktualisasi 
para  intelektual muslim dunia. Pernyataan 
ini disampaikan oleh Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam Kamarudin Amin, di Palu, 
Selasa (18/09).

“Kami berharap penyelenggaraan 
tahunan AICIS di Palu ini dapat memberikan 
manfaat  bagi kehidupan beragama,” ujar 
Dirjen Pendis, Selasa (18/09).

Ke depan, Kamarudin berharap 
gelaran yang telah dimulai dari 18 tahun 
lalu ini memiliki kedudukan penting bagi 
para akademisi maupun peneliti studi Islam 
di Indonesia, bahkan dunia. AICIS menurut 
Kamarudin juga merupakan salah satu 
kontribusi Kemenag dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan dan kehidupan 
keagamaan di Indonesia.

Dalam AICIS ke-18 ini, menurut 
Kamarudin, hadir sekitar 1.700 cendekia-
wan muslim dari dalam negeri maupun 
mancanegara. “Ada sekitar 300 selective 
papers yang akan dipresentasikan di ajang 
AICIS XVIII,” tutur Kamar.

Perencanaan anggaran kampus harus 
berbasis pada peningkatan mutu dan 

kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam (PTKI). Mutu dan kualitas 
pendidikan tinggi saat ini menjadi salah 
satu hal yang sangat penting dalam 
proses pendidikan.

Demikian disampaikan Derektur 
Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen 
Pendis) Kamarudin Amin, saat menjadi 
narasumber kegiatan Sosialisasi Instru-
men Akreditasi Perguruan Tinggi Versi 
3.0 dengan 9 Kriteria, di Bali.

“Peningkatan mutu dan kualitas 
pendidikan tinggi tidak terlepas dari 
proses penganggaran yang direncakan 
oleh kampus masing-masing,” ujar 
Guru besar UIN Alaudin Makasar.

Dikatakan Kamaruddin, bahwa 
ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 
harus ikut serta mengawal proses 
perencanaan anggaran di kampus yang 
berorientasi pada peningkatan mutu dan 
kualitas. “LPM harus menjadi lembaga 
yang menjadi bagian penentu dalam 
perencanaan anggaran di kampus,” 
tambahnya.

Hingga Agustus 2018 dilaporkan 1.612 
hasil penelitian Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) telah memperoleh 
sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
Teridentifikasi jumlah total sertifikat HKI 
tersebut terdiri dari 1.611 hak cipta dan 1 hak 
paten.

Direktur PTKI Ditjen Pendidikan 
Islam Kemenag Arskal Salim menuturkan 
jumlah pencatatan HKI ini melebihi target 
yang diprediksi oleh Direktorat PTKI. 
“Prediksi tahun 2018 ini sekitar 1.000 HKI. 

Kamarudin pun menuturkan ber-
langsungnya AICIS ke 18 menegaskan 
pentingnya peran perguruan tinggi untuk 
dapat merespon isu global dan kekinian.  “Ini 
juga menegaskan bahwa pendidikan Islam 
mampu berkontribusi untuk memecahkan 
permasalahan kekinian, termasuk masalah 
radikalisme dan terorisme,” ujar Kamarudin.

Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin mengatakan hal senada. 
“Dalam diskusi akan dibahas sejauh 
mana para pakar studi Islam merespon 
dan memberikan solusi atas persoalan 
sosial keagamaan yang belakangan ini 
mengganggu kerukunan,” kata Lukman 
saat membuka AICIS XVIII

Kasus-kasus intoleransi, penodaan 
agama, persekusi, hingga kasus ra-
dikalisme dan terorisme membutuhkan 
respon yang tidak bersifat reaktif belaka, 
tetapi membutuhkan kajian dan penelitian 
empirik. Menurut Menag, akademisi Islam 
tidak boleh berada di atas menara gading 
yang terlalu asyik dengan penelitian dan 
diskusi yang tidak berkontribusi dalam 
menyelesaikan masalah sosial, politik, 
kebangsaan baik di Indonesia maupun 
dunia. 

(Indah)

Dirjen Pendis: AICIS, Ajang Aktualisasi
Intelektual Muslim Dunia

1.612 Hasil 
Penelitian PTKI 
Peroleh Sertifikat 
Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)
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Jumlah ini melebihi ekspektasi. Sungguh 
ini membanggakan sekali,” kata Arskal 
mengapresiasi, Senin (20/08).

Rincian 1.612 HKI ini antara lain 310 
HKI di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 
257 UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 
115 UIN Suska Riau, dan 110 HKI di 

Perencanaan Anggaran Kampus Harus Berbasis 
Pada Peningkatan Mutu dan Kualitas PTKI

UIN Ar-Raniry Aceh. Adapun dari IAIN 
terbanyak dari IAIN Pekalongan dengan 
jumlah 74 HKI, dan dari lingkungan 
PTKIS,  terungkap Kopertais IV Jawa 
Timur berjumlah 61 HKI.

Menurut Arskal capaian ini tak lepas 
dari kerja keras dan kinerja pengelola sentra 

HKI di PTKI.  Arskal pun mengimbau 
kepada para pengelola sentra HKI di PTKI 
untuk selalu meningkatkan kerja-kerja 
inovatif. “Terutama untuk hak paten, yang 
saat ini baru diperoleh satu di PTKI,” tutur 
Arskal.  

Pada April 2018 lalu, dosen Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 
Elphawati,  menerima Sertifikat Paten 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia atas temuannya berupa bahan 
penghancur sampah organik hingga bisa 
menjadi pupuk, yang dinamakan EM-10. 
Hak paten yang sudah diperoleh Elphawati 
diharapkan Arskal harus menjadi inspirasi 
para dosen lainnya untuk semangat terus 
agar memperoleh hak patennya. 

“Hak paten inilah yang kita dorong 
ke depan dan harus menjadi prioritas. 
Sebab, sebuah perguruan tinggi akan dinilai 
berkualitas dan inovatif, salah satunya dari 
hak paten dan HKI lainnya,” tegas Arskal.

 (Mahrus).

Menurutnya, salah satu mutu yang 
harus dijaga adalah kualitas alumni. Alumni, 
ujarnya, memiliki potensi yang sangat luar 
biasa dalam membantu peningkatan mutu 

perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi 
keagamaan Islam kualitas alumni dalam 
bidang agama harus mumpuni.

“Alumni merupakan elemen sangat 

penting yang menjadi bagian kolektif 
lembaga untuk peningkatan mutu dan 
lembaga harus mampu mengelolanya 
dengan baik,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Direktur 
PTKI Arskal Salim, untuk meningkatkan 
nilai akreditasi salah satu yang harus 
dimiliki lembaga adalah catatan harian atau 
jurnal harian yang tercatat secara online. 
Menurutnya, dengan jurnal harian secara 
online tersbut akan mempermudah tim pada 
saat melakukan penyusunan borang.

“PTKI tidak boleh terdiskoneksi 
dengan realitas dan kebutuhan msyarakat, 
perguruan tinggi harus responsif terhadap 
perubahan dan kebutuhan masyarakat,” 
ucap Arskal.

“Kami berharap para pimpinan 
PTKIN menganggarkan biaya sebesar 10% 
untuk peningkatan akreditasi dan mutu 
pendidikan tinggi,” harapnya. 

(Alip)
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Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) 
Raden Intan Lampung menorehkan 

prestasi terbaik dengan menyumbang  emas 
pada lomba Pencak Silat tingkat Asean. Ajang ini 
berlangsung 6 - 9 September 2018 di Universitas 
Riau (UNRI).

Mereka adalah, Amar Cahyadi, mahasiswa 
Prodi Perbankan Syariah sebagai juara pertama 
kelas A putra dan Arma Veronica, mahasiswa 
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang meraih 
juara dua kelas A putri pada lomba yang diikuti 
Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Amar meraih 
emas setelah di final mengalahkan lawannya dari 
Universitas Islam Riau.

“Alhamdulilah, suatu kebanggaan 
tersendiri buat saya bisa menjadi juara di even 
tingkat Asean, perwakilan dari Universitas 
Lancang Kuning,” ujar Amar melalui akun 
instagram ilovelampung.

Kepada Humas,   Rabu (12/09), Amar 
mengaku bangga bisa membawa nama baik 
almamater pada even tingkat Asean tersebut. 

Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin kembali ingatkan civitas 

akademika Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam (PTKI) agar senantiasa menjaga 
moderasi beragama di Indonesia.

“Civitas akademika adalah orang 
yang paling otoritatif dalam menjaga Islam 
yang rahmatan lil alamin,” ujar Menag di 
hadapan civitas akademika IAIN Bengkulu, 
Jumat (3/8).

Menag mengatakan, perguruan 
tinggi keagamaan berperan sebagai role 
model (uswah) dalam pengamalan Islam 
washtiyah di Indonesia.

“Civitas akademika perguruan tinggi 
keagamaan merupakan pengawal  terdepan 
dalam menjaga dan mengembangkan 
moderasi beragama di Indonesia,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, 
Menag juga meresmikan dan memberikan 
nama 4 (empat) gedung yang dibangun 
dengan dana Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN). Empat Gedung tersebut adalah 
: Gedung Sains Teknologi KH. M Wahib 
Wahab Hasbullah, Gedung Kuliah Bersama 
Prof. KH Saifuddin Zuhri, Gedung Pusat 

Mahasiswa 
UIN Lampung 
Sabet Emas 
Lomba Pencak 
Silat Asean

Menag Ingatkan Civitas Akademika PTKI 
Jaga Moderasi Beragama di Indonesia

Perpustakaan Prof KH Ibrahim Hossen, 
L. ML dan Gedung Serbaguna KH Wahid 
Hasyim.

“Ini adalah bukti kemajuan bahwa 
perguruan tinggi keagamaan negeri terus 
berbenah diri agar sarana prasarana yang 
ada dapat melayani kebutuhan masyarakat 
dalam menuntut pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi,” ujar Menag.

Menag menyampaikan rasa syu
kurnya atas diresmikannya gedunggedung 
tersebut.

“Rasa syukur itu adalah ketika 
gedung itu baru berdiri, bagaimana kita 
menjaganya, merawatnya dengan baik,” 
imbuh Menag.

“Jadilah kita orang yang syukur 
nikmat dengan mengoptimalkan manfaat 
dan faedah dari gedung baru itu dan saya 
yakin civitas akademika IAIN Bengkulu 
mampu melakukan hal itu,” harap Menag 
seraya mengatakan bahwa pada tahun 
mendatang dana SBSN akan ditujukan 
untuk pembangunan gedunggedung 
madrasah. 

(Didah)
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Tidak kurang 500 peneliti dan aktivis 
pemberdayaan berkumpul di UIN 

Malang untuk mengikuti The 3rd Inter
national Conference on UniversityCom
munity Engagement (ICONUCE) 2018. 

Sebagian besar peserta yang hadir 
adalah civitas akademika Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam (PTKI). Kepada mereka, 
Menag mengingatkan tentang relevansi 
penelitian dengan kebutuhan masyarakat.

“Semua penelitian dan kajian harus 
berkorelasi secara kuat dalam menjawab 
persoalan yang dihadapi umat, problem 
konkrit yang dihadapi masyarakat,” 
tegas Menag saat memberikan sambutan 
sekaligus membuka ICONUCE 2018 di 
Malang,  Senin (08/10).

“Saya minta,  seluruh hasil studi 
penelitian tidak lagi semata mengisi rak 
perpustakaan,  tanpa tindaklanjut yang 
bermanfat bagi umat,” lanjutnya. 

Menag menggarisbawahi bahwa 
saat ini sudah tidak dikenal lagi perguruan 
tinggi yang asyik sendiri di menara gading,  

Menag: Penelitian PTKI Harus 
Bermanfaat, Jangan Hanya Jadi Isi Rak

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa lawan di 
lomba tersebut cukup berat. Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam ini juga menyampaikan 
tidak mau besar kepala atas apa yang diraihnya 
saat ini.

“Saya akan tetap latihan untuk terus 
memberikan yang terbaik bagi almamater 
saya. Saya pun berharap pihak kampus terus 
mendukung kami dan juga kawan-kawan yang 
lain dalam meningkatkan prestasi,” harap Amar.

Pelatih UKM Pencak Silat Cahniyo Wijaya 
Kuswanto MPd yang turut serta mendampingi 
anak didiknya tersebut merasa haru dan bangga 
atas perolehan yang diraih kontingen UIN Raden 
Intan.

Meski demikian, ia mengaku akan 
terus mendidik dan melatih atlet pencak silat 
khususnya dalam menyiapkan regenerasi. “Saya 
tetap pesankan kepada para atlet untuk tidak 
besar hati menerima pujian. Saya terus ingatkan 
untuk rendah hati dan terus meningkatkan 
kemampuan dan prestasi,” ungkap Neo sapaan 
akrabnya.

Rektor UIN Moh Mukri mengapresiasi 
para atlet. Alhamdulillah, prestasi ini tentunya 
telah membawa nama baik lembaga. Selain itu, 
(prestasi) bisa meningkatkan nilai akreditasi 
lembaga,” terangnya.

Moh Mukri juga menyampai kan akan 
terus mendukung kegiatan mahasiswa yang 
positif dan dia akan memberikan penghargaan 
kepada atlet pencak silat pada 17 September 
2018 mendatang. 

(M Arif Efendi)

tercerabut dari masyarakatnya. Untuk itu, 
seluruh riset akademik harus melahirkan 
temuan baru yang menjadi solusi atas 
persoalan umat. 

“Penelitian harus melibatkan ma
syarakat,  karena mereka adalah subjek dari 
perubahan itu sendiri,” jelasnya. 

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin 
Amin dalam laporannya mengatakan 
bahwa sepanjang 2018, setidaknya ada 
12.000 proposal penelitian yang masuk ke 
Kementerian Agama. Jumlah yang cukup 
banyak, namun masih perlu dikaji tingkat 
relevansinya dalam menjawab persoalan 
umat dan meneguhkan aspek pengabdian 
masyarakat. 

Berbagai isu pengabdian masyarakat 
akan dibahas selama ICONUCE 2018. 
Melalui mekanisme plenary dan panel 
session,  peserta akan berbagi pengalaman 
dalam aktivitas pengabdian di kampus dan 
lingkungan masingmasing. Acara ini akan 
berlangsung 810 Oktober 2018. 

(Khoiron)
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Kopi bukan minuman biasa. 
Kopi selalu penuh cerita dan 
budaya. Kopi sangat lekat 
dengan kaum santri dan 
ulama, sebuah komunitas 

yang mendalami agama dan dikenal taat 
ibadah. 

Bahkan, jauh sebelum budaya 
‘ngafe’ dikenal Barat. Melalui santri 
kopi mendunia. Kok bisa? Kaum santri 
terbiasa ngopi mulai abad ke-9 H/15 M. 

Tradisi Ngopi Kaum Santri
Sedangkan Barat baru mengenalnya pada 
abad ke-17 M. Tapi, kini gerai-gerai kopi 
mereka merajai dunia. Sebutlah Starbuck. 
Gerainya mencapai 27.339 buah di seluruh 
dunia (cnbcindonesia.com/19-08-2018). 
Sementara santri, masih asyik dengan 
‘ngopinya’.

Berasal dari Ethiopia, santri mulai 
mengenal kopi melalui Yaman pada 
akhir abad ke-9 H. Para ulama sufi yang 
menemukan khasiatnya. Bisa menahan 
ngantuk. Dari Yaman kopi merambah ke 
kota-kota Islam di Hijaz, Mesir dan Syam 
pada abad ke-10 H yang saat itu berada di 
bawah Dinasti Mamluk (1250-1517 M).

Sejarawan Ibn al-Imad (w. 1089 
H), penulis biografi ulama, Syadzarât 
al-Dzahab, mencatat, Abu Bakar bin 
Abdullah, ulama pengikut tarekat 



MUKHLIS HANAFI

Kepala Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) 

Balitbang Diklat Kemenag
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Syadziliyah, diketahui membuatnya 
dengan biji kopi (al-bunn) dari Yaman. 
Ternyata bisa membuat mata melek, dan 
giat ibadah malam. Dia pun anjurkan 
para pengikutnya untuk banyak ngopi. Di 
beberapa wilayah negeri Syam, saat itu 
kopi identik dengan tarekat Syadziliyah. 
Dalam tradisi ngopi mereka, cangkir kopi 
pertama ditumpahkan ke tanah. Itulah 
‘jatah’ pendiri Tarekat Syadziliyyah. Jadi, 
para sufi itulah yang mengajari dunia 
‘ngopi’.

Ilmuwan Muslim Ibnu Sina 
(w.1037) dalam kitab al-Qânûn fi al-
Thibb menjelaskan jenis minuman ini 
di sebut ‘qahwah’ karena bisa menahan 
atau menghilangkan nafsu makan. Kata 
kerja ‘aqha’ berarti ‘meninggalkan’ 
ma kanan meski berselera. Qahâ al-
rajulu diungkapkan jika seseorang tidak 
nafsu makan. Kata qahwah mulanya 
salah satu nama khamar dalam tradisi 
Arab klasik. Mereka biasa beri nama 
sesuatu dengan antonim/kebalikannya 
(al-adhdâd). Perempuan cantik mereka 
sebut qabîhah (buruk rupa). Minuman 
dari biji kopi disebut qahwah karena 
membangkitkan dan menyegarkan pikiran. 
Sebaliknya, khamar bisa menghilangkan 
akal pikiran. Keduanya memiliki kesamaan; 
bisa mengurangi/menghilangkan selera 
makan.

Di kalangan sufi kopi digemari. 
Tapi ulama fiqih abad ke-15 M terbagi. 
Antara yang mengharamkan dan yang 
menghalalkan. Polemiknya cukup panas. 
Sepanas cangkir kopi. Sampai-sampai 
muncul hadis palsu yang menyatakan, 

“yang minum kopi akan dibangkitkan pada 
hari Kiamat dengan muka hitam dari bawah 
cawan kopi”.

Al-Arna`uth dalam bukunya yang 
berjudul “Sejarah Budaya Kopi dan Kafe” 
(Min al-Târîkh al-Tsaqâfiy lil Qahwah 
wal Maqâhi) menyebutkan polemik 
tentang hukum ‘ngopi’ pecah pertama kali 
di Makkah pada tahun 1511 M. Saat itu 
penguasa Dinasti Mamluk menugaskan 
Kheir Beik sebagai pejabat hisbah (polisi 
adab) di Makkkah. Pertama datang di 
bulan maulid dia melihat komunitas sufi 
ngopi kebanyakan. Saling bergantian dari 
sebuah cawan besar. Hampir seperti orang 
mabuk. Kopi di jual di pinggir-pinggir 
jalan kota Makkah. Ada yang menyerupai 
tempat minuman keras. Diiringi hiburan 
yang terkadang keluar batas.

Kheir Beik mengumpulkan ulama 
Hejaz untuk mengkaji hukum ngopi. 
Pro kontra bermunculan. Bahkan ulama 
madzhab Syafi’i di Makkkah, Syeikh 
Nuruddin, sampai dikafirkan oleh ulama 
yang mengharamkan kopi gegara fatwanya 
yang menghalalkan ngopi. Fatwa ulama 
Makkah yang mengharamkan kopi dikirim 
ke Kairo. Tetapi penguasa Mamalik di Kairo 
sudah pegang fatwa lain dari ulama Mesir. 
Menurut mereka, ngopi itu halal. Tidak 
berdosa. Keharamannya bila dilakukan 
dengan cara-cara yang haram seperti pada 
khamar. Fatwa halal ini membuat kopi dan 
ngopi semakin popular.

Hampir selama tiga abad ‘ngopi’ 
d iperbincangkan ulama.  Antara 
yang mendukung dan yang menolak. 
Dalam buku Rihlat al-Syitâ wa al-

Shayf (Perjalanan Musim Dingin dan 
Panas), Muhammad Abdullah al-Husaini, 
yang populer dengan nama Kibrit al-
Madani (w.1070 H), bercerita penguasa 
Makkah pernah akan menetapkan larangan 
minum kopi. Salah seorang penasihatnya 
memberi saran sebaiknya jangan. Itu tidak 
mungkin terjadi. Bahkan hanya akan 
membuat kopi semakin popular.

Saat  di tanya alasannya ia 
menjelaskan, hitungan angka (hisab al-
jummal) kata ‘qahwah’ sama dengan nama 
Allah ‘al-qawiyy’. Kata qahwah yang terdiri 
dari huruf qaf – ha – waw – ta hitungan 
bilangannya adalah 100 + 5 + 6 + 5 = 116. 
Begitu juga kata `qawiyy’ yang terdiri dari 
huruf qaf – waw - ya mempunyai hitungan 
bilangan 100 + 6 + 10 = 116. Mendengar 
itu, sang penguasa pun mengurungkan niat 
melarang ‘ngopi’.

Berdasarkan sistem bilangan 
abjad Arab di atas ngopi identik dengan 
kuat. Hatim al-Ahdal, seperti dikutip al-
Adkawi (w.1770 M) dalam Husn al-
Da`wah lil Ijâbah ilal Qahwah (Ajakan 
Baik untuk Memenuhi Undangan Ngopi) 
menjelaskan beberapa khasiat ngopi. 
Antara lain, “merangsang anggota badan 
jadi semangat, menenangkan jiwa, 
mengusir galau, mendatangkan inspirasi, 
membuat hati khusyuk, mengajak taat 
dan begadang malam untuk ibadah, 
mencerahkan penglihatan, membersihkan 
kandung kemih dan melancarkan buang 
air kecil”. Manuskrip selesai ditulis pada 
Jumat pagi, 14 Jumadal Ula 1171 H. 
Demikian penutup al-Adkawi.

Kalau begitu, mari kita lanjut ngopi! 
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Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam (PTKI) saat ini men
jadi salah satu benteng 
atas gencarnya “serangan” 
radikal isme keagamaan yang 

menguat di berbagai lembaga pendidikan 
di Indonesia. Ini seiring temuan sejumlah 
lembaga penelitian, seperti PPIM UIN, 
ALvara, Wahid Institute, dan LIPI, 

dalam satu minggu atau mata kuliah 
pendidikan agama (Islam) pada perguruan 
tinggi umum yang hanya 2  3 sks dirasa 
sangat kurang. Durasi waktu yang terbatas 
tentu tidak memberi ruang banyak bagi guru 
dan dosen untuk memberikan pengetahuan 
agama (Islam) yang mendalam.

Sementara di PTKI, bobot pengajaran 
matamata kuliah agama Islam cukup 

Penguatan Moderasi  beragama di PTKI

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam men jadi 
salah satu benteng atas gencarnya 
serangan radikal isme keagamaan.

yang menyajikan data dan fakta tentang 
terpaparnya civitas akademika lembaga 
pendidikan, mulai dari sekolah hingga 
perguruan tinggi umum, oleh gerakan 
radikalisme. 

Temuan tersebut menengarai 
keterbatasan pengetahuan agama sebagai 
salah satu sebab. Pengajaran agama (Islam) 
di sekolah yang hanya 2  3 jam pelajaran 
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besar. Apalagi, untuk fakultas dengan 
konsentrasi ilmu agama Islam dengan 
berbagai variannya. Walhasil, dibanding 
perguruan tinggi umum, PTKI cenderung 
lebih “bebal” dalam menghadapi ideologi 
radikal. Karenanya, dalam sebuah diskusi 
yang dihadiri sejumlah pengamat dan 
BNPT, dinyatakan bahwa Indonesia patut 
bersyukur karena memiliki PTKI. Di 

tangan PTKI, penyemaian ajaran keislaman 
moderat masih memiliki denyut dan 
harapan yang besar guna memperkokoh 
identitas kebangsaan dan ajaran Islam yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 
dan demokrasi.

Sungguhpun demikian, terdapat 
sejumlah “titik krusial” yang perlu 
dicermati di PTKI. Titik-titik krusial 
ini perlu mendapatkan perhatian yang 
memadai dari stakeholder PTKI agar tradisi 
keilmuan, keislaman, kebangsaan, dan 
kemasyarakatan tetap terjaga. Dalam tulisan 
ini, penulis ingin mengungkap sejumlah titik 
krusial yang perlu mendapatkan langkah 
prioritas.

Pertama,  input  mahasiswa. 
Berdasarkan data awal yang diperoleh, 
mahasiswa baru PTKIN yang berlatar 
belakang pendidikan Madrasah Aliyah 
ternyata tidak lebih dari kisaran 15 hingga 
20 %. Sisanya, sekitar 80 hingga 85% 
berlatar belakang pendidikan dari SMA, 
SMK dan Paket C. Angka ini, di satu sisi 
cukup menggembirakan. Bahwa ternyata 
PTKIN diminati lulusan pendidikan umum. 
Namun, data ini juga menyisakan problem 
tersendiri, terutama pada kapasitas minimal 
pengetahuan agama yang dimilikinya. 
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) akan menjadi 
taruhan akan kualitas keagamaan yang 
dimiliki lulusan PTKI. Kondisi ini perlu 
diseriusi pimpinan dan stakeholder agar 
jangan sampai ada lulusan PTKI yang 
tidak dapat baca-tulis Alquran dan/atau 
tidak mengetahui kewajiban keagamaan 
yang melekat pada dirinya sebagai seorang 
muslim (beban fardlu ain).

Kedua, dosen pengampu mata kuliah 
ilmu umum umumnya tidak memiliki 
background pendidikan agama dan 
keagamaan, baik madrasah (MI, MTs, MA), 
pondok pesantren, maupun pendidikan 
diniyah. Dosen seperti ini sebaiknya diberi 
pembekalan, diskusi, dan pencerahan 
tentang metodologi studi Islam dan 

wawasan keagamaan yang memadai. 
Ketiga, pasca transformasi kelem-

bagaan dari IAIN ke UIN, terdapat fakta 
tentang merosotnya peminat program studi 
keislaman, terutama yang berbasis tafaqquh 
fiddin. Program studi semisal Tafsir Hadis, 
Aqidah dan Filsafat, Perbandingan Agama, 
Perbandingan Mazhab, serta Jinayah 
dan Siyasah langka peminat. Bahkan, 
untuk mempertahankannya perlu langkah 
afirmatif, berupa beasiswa. Padahal,DNA 
(Deoxyribo Nucleic Acid) PTKI adalah 
tafaqquh fiddin. Untuk itu, transformasi 
kelembagaan PTKI, dari IAIN ke UIN, 
misalnya, jangan sampai melunturkan 
identitas dan DNA-nya di bidang tafaqquh 
fiddin itu.

Keempat, mata kuliah metodologi 
studi Islam, termasuk yang diajarkan pada 
program-program studi keislaman, secara 
periodik perlu dilakukan penelaahan ulang. 
Wawasan dan metodologi studi keislaman 
saat ini lebih cenderung simplifikatif, yang 
dibatasi dengan penguasaan keagamaan 
minimal. Sementara mata-mata kuliah, 
semisal ilmu kalam (filsafat Islam), 
tasawuf, ilmu mantik, pembaharuan dalam 
Islam, dan mata-mata kuliah lain sebagai 
instrumen penguatan metodologi berfikir 
dalam Islam, cenderung “punah”. Kondisi 
ini menghantarkan pada terkendalanya 
ruang-gerak untuk berwawasan secara 
kritis-rasional, termasuk dalam memahami 
ajaran-ajaran keislaman di kalangan PTKI.

Keempat hal di atas, tentu masih 
banyak lainnya, merupakan beberapa 
indikasi atas tantangan serius yang akan 
berimplikasi pada kualitas keagamaan 
(Islam) di lingkungan PTKI. Stakeholders 
PTKI harus mampu melakukan langkah 
dan kebijakan strategis sehingga pada 
gilirannya tidak terjebak ke dalam gerakan 
dan faham radikalisme keagamaan. Untuk 
itu, sejumlah usulan program berikut, 
tampaknya perlu dimassifkan di lingkungan 
PTKI dan segera untuk ditindaklanjuti.

Penguatan Moderasi  beragama di PTKI
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Pertama, untuk penguatan keagamaan 
pada mahasiswa perlu dilakukan 
penyelenggaraan Mahad Al-Jami’ah di 
lingkungan PTKI. Ma’had Al-Jami’ah 
merupakan lembaga pendidikan keagamaan 
Islam pada jalur nonformal di tingkat 
pendidikan tinggi untuk mempersiapkan 
peserta didik dapat menjalankan peranan 
yang menuntut penguasaan pengetahuan 
tentang ajaran agama dan/atau menjadi 
ahli ilmu agama. Keberadaan Ma’had Al-
Jami’ah memiliki basis regulasi yang kuat, 
yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) 
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 
Keagamaan Islam. 

Pada Paragraf 1 Pasal 46 ayat (3) 
disebutkan: “Jenjang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) terdiri atas jenjang ula, 
wustha, ulya, dan al-jami’ah”. Sementara 
pada ayat (7) diatur: “Jenjang al-jami’ah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diikuti oleh peserta didik pada pendidikan 
tinggi”.  PMA ini merupakan turunan dari 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 
dan Pendidikan Keagamaan, yang lahir atas 
tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pada aspek kurikuler, Ma’had 
Al-Jami’ah dapat mengembangkan 
setidak nya dua model aksentuasi, yakni 
“melengkapi” dan “mendalami”. Yang 
dimaksud “melengkapi” adalah kurikulum 
yang diarahkan untuk mempersiapkan 
mahasiswa sehingga dapat menjalankan 
peranan dirinya sebagai seorang muslim dan 
mampu memiliki penguasaan pengetahuan 
tentang ajaran agama Islam dengan baik. 
Dalam konteks ini, ilmu-ilmu agama 
yang bersifat fardlu ‘ain menjadi alat ukur 
minimal yang harus diajarkan. 

Adapun kurikulum “mendalami” 
adalah kurikulum yang diarahkan untuk 
menghasilkan lulusannya menjadi ahli ilmu 
agama Islam (mutafaqqih fiddin). Sasaran 
untuk kurikulum ini adalah mahasiswa 
yang memiliki latar belakang pendidikan 
keagamaan Islam yang baik, seperti lulusan 
Madrasah Aliyah atau lulusan SMA/
SMK yang berada di lingkungan pondok 
pesantren atau lulusan pendidikan yang 
cukup kuat penguasaannya di bidang kutub 
al-turats (kitab kuning).

Penyelenggaraan Ma’had Al-

Jami’ah di lingkungan PTKI, setidaknya 
bisa dilakukan melalui tiga pilihan 
tempat kegiatan, yakni: asrama PTKI, 
berkolaborasi dengan pondok pesantren 
sekitar PTKI, dan membentuk “komunitas 
pesantren mahasiswa”. Pertama, asrama-
asrama yang dimiliki oleh PTKI hendaknya 
tidak hanya difungsikan sebagai “tempat 
nginap” para mahasiswa semata, tetapi 
dijadikan sebagai Ma’had Al-Jami’ah 
yang kaya dengan kegiatan dan aktivitas 
sesuai dengan kurikulum Ma’had. Dalam 
konteks ini, pembangunan infrastruktur 
PTKI, seperti yang bersumber dari dana 
SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) 
atau sumber lainnya, ada baiknya juga 

dialokasikan untuk pembangunan Ma’had 
Al-Jamiah sehingga setiap PTKIN memiliki 
Ma’had Al-Jami’ah yang baik. 

Kedua, PTKI perlu menggandeng 
sejumlah pondok-pondok pesantren yang 
berada di sekitar lokasi PTKI yang didorong 
menjadi bagian dari penyelenggaraan 
Mah’ad Al-Jami’ah. Kurikulum dan 
penyelenggaraan kegiatan dikolaborasi 
sedemikian rupa sehingga para mahasiswa 
memiliki kesempatan untuk mengikuti 
proses pembelajaran Ma’had Al-Jamiah 
melalui pondok pesantren. 

Tenaga pendidik yang dilibatkan 
dalam proses kegiatan Ma’had Al-Jami’ah 
dapat berasal dari internal dosen PTKI dan/

Titik krusial dan tawaran penanganan untuk menguatkan 
moderasi beragama di lingkungan PTKI 

perlu menjadi komitmen bersama untuk dilakukan secara sinergis.

Mahasiswa dan pemuda bersepakat menolak 
radikalisme dan terorisme di Tugu Proklamasi
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demikian gencar, sesungguhnya ilmu-ilmu 
yang berorientasi pada tafaqquh fiddin saat 
ini mendapatkan momentum yang tepat. 
Pendidikan ilmu tafaqquh fiddin dibutuhkan 
masyarakat. Ilmu-ilmu ini juga akan mampu 
menghalau tafsir dan faham keagamaan 
yang tidak linier dengan maksud dan 
tujuan kehadiran agama itu sendiri. Dengan 
metodologi keilmuan yang valid dan 
penguasaan sumber-sumber literatur yang 
otoritatif, penguatan bidang tafaqquh fiddin 
ini pada gilirannya akan mampu meredam 
narasi-narasi radikalisme sehingga akan 
merevitalisasi eksistensi PTKI sendiri. 
Untuk itu, sejumlah program dan kebijakan 
strategis patut dilakukan, semisal, dengan 
subsidi terhadap program-program studi 
tafaqquh fiddin, mengintensifkan diskusi, 
seminar, riset dan publikasi tentang tafaqquh 
fiddin, dan lain-lain.

Keempat, penguatan metodologi 
studi Islam hendaknya dilakukan dengan 
reformulasi kurikulum di lingkungan 
PTKI, utamanya yang diarahkan untuk 
menguatkan kembali mata kuliah-mata 
kuliah metode berfikir, tasawuf, sejarah 
peradaban keislaman, dan pembaharuan 
di dunia Islam. Reformulasi kurikulum 
ini hendaknya mampu memastikan 
bahwa apapun program studinya, semua 
mahasiswa PTKI memiliki wawasan 
dan metodologi berfikir yang baik, nalar 
yang rasional, dan mampu menganalisis 
persoalan-persoalan kekinian. Tentu saja, 
implementasi reformulasi kurikulum ini 
melibatkan dengan sejumlah stakeholders 
asosiasi keilmuan yang ada di lingkungan 
PTKI dan pemegang kebijakan. 

Sejumlah “titik krusial” dan tawaran 
penanganan untuk menguatkan moderasi 
beragama di lingkungan PTKI perlu menjadi 
komitmen bersama untuk dilakukan secara 
sinergis. Dengan tanpa menafikan langkah 
dan strategi lainnya, sejumlah tawaran di 
atas dapat dimulai pada masing-masing 
ling kungan PTKI dan tingkat struktur 
manapun. Yang pasti, moderasi beragama 
men jadi sebuah keharusan dan harga mati 
bagi PTKI. Sebab, di tangan PTKI-lah kita 
me naruh harapan besar bagi kelangsungan 
negeri ini 

Dr. Suwendi
Kasubdit Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Suwendi

adanya kegiatan yang berkesinambungan. 
Menghadirkan tokoh atau dosen yang kuat 
di bidang studi keislaman untuk kemudian 
didiskusikan dengan dosen-dosen bidang 
studi umum ini memiliki manfaat yang 
multiefek. 

Di samping untuk penguatan kajian 
keislaman (islamic studies) yang bermuara 
pada moderasi keislaman di kalangan dosen 
pengampu mata kuliah umum, kegiatan 
ini juga untuk mendorong pola bangunan 
integrasi ilmu yang dikembangkan di 
masing-masing PTKI. Integrasi ilmu 
yang menjadi karakteristik keilmuan, 
sekaligus pembeda antara PTKI  dengan 
perguruan tinggi lainnya, harus benar-benar 
terejawantahkan dan terfahami secara serius 
di lingkungan stakeholders PTKI.

Ketiga, penguatan kajian Islam yang 
bermuara pada tafaqquh fiddin sebagai 
core-business PTKI merupakan harga mati. 
DNA dari PTKI adalah tafaqquh fiddin. Di 
tengah arus radikalisme keagamaan yang 

atau dari eksternal PTKI yang setidaknya 
memiliki tiga kriteria utama, yakni: militansi 
kebangsaan dan keindonesiaan yang kuat, 
penguasaan keislaman dan metodologi 
berpikir yang handal serta mampu 
membaca kitab kuning, dan memiliki ke-
cakapan dan kemampuan pergaulan dalam 
bermasyarakat dengan baik. Untuk tenaga 
pendidik Ma’had Al-Jami’ah yang berasal 
dari internal PTKI dapat dihargakan 
sebagai salah bentuk (atau dikonversikan) 
dari implementasi pengabdian kepada 
masyarakat sehingga yang bersangkutan 
memenuhi beban kerja dosen dari aspek 
pengabdian.

Kedua, untuk penguatan keagamaan 
pada dosen-dosen pengampu mata 
kuliah umum yang tidak memiliki latar 
belakang pendidikan keagamaan Islam, 
hendaknya dibuat serangkaian program 
penguatan keislaman, seperti diskusi rutin 
atau shortcourse moderasi beragama, 
dan program lainnya yang memastikan 
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KAJIAN PUSTAKA

Buku ini berisi kumpulan 
artikel A. Helmy Faishal 
Zaini yang sebagian besar 
sudah terpublikasi dalam 
media massa. Tema besar 

buku ini, seperti sudah menjadi minat kajian 
Helmy, adalah isu-isu sosial-keagamaan. 
Dari tema besar tersebut, bila penulis 
kerucutkan, ada setidaknya tiga topik utama 
yang diketengahkan Helmy dalam buku ini, 
yakni relasi agama dan negara, fenomena 
radikalisme, dan Islam Nusantara. Ketiga 
tema tersebut diulas dengan cara yang, 
meminjam istilah Greg Fealy, dapat diakses 
dengan mudah oleh publik, tetapi juga tetap 
berakar pada pengetahuan tradisionalisme 
Aswaja seperti yang ditemukan di pesantren 
Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia.

Nasionalisme kaum santri
Bila mengacu pada sejarah perjuangan 

kemerdekaan Indonesia, memang 
nasionalisme kaum santri tidak perlu 
diragukan. Banyak bukti yang menunjukkan 
bahwa “Kaum Sarungan” mempunyai 
andil baik dalam memperjuangkan 
kemerdekaan maupun menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Agus Sunyoto (2013) menuturkan 
bahwa di era kolonial, selama kurun waktu 
satu abad, tahun 1800-1900, terdapat 112 
pemberontakan yang dipimpin oleh para 
guru tarekat dan pesantren. 

Sejumlah kiai dari pelbagai daerah, 
seperti KH. Hasyim Asy’ari dari Jombang 
Jawa Timur, KH. Zainal Mustofa dari Jawa 
Barat, KH. Wahab Chasbullah Jawa Timur, 
serta kiai lainnya turut bertempur melawan 
penjajah sehingga tidak sedikit di antara 
mereka yang kemudian mendekam di 
penjara dan bahkan gugur di medan perang. 
Nasionalisme kaum santri yang sedemikian 
kokoh itu dibuktikan di antaranya dengan 
lahirnya keputusan bahwa Indonesia adalah 

Corak Keislaman Kaum Santri

“darul Islam” dalam Muktamar ke-II NU di 
Banjarmasin pada tahun 1936.

Menurut KH. Ahmad Shiddiq, 
kata “daaru Islam” dalam keputusan 
muktamar tersebut bukanlah terminoloi 
yang dimaksudkan untuk merujuk pada 
istilah tatanan politik kenegaraan, tetapi 
sepenuhnya istilah keagamaan yang 
sesungguhnya lebih tepat diartikan sebagai 
wilayatul Islam (wilayah Islam) (halaman 
55).

Dengan kesadaran bahwa Indonesia 
adalah wilayah Islam, tidak mengherankan 
kalau kemudian KH. Hasyim Asy’ari yang 
oleh Sayyid Muhammad Asad Shihab, 
seorang jurnalis dari Timur Tengah, disebut 
sebagai peletak batu pertama kemerdekaan 
Indonesia (Wadhi’u Libinati Istiqlali 
Indonesia), mengeluarkan fatwa “Resolusi 
Jihad” yang menyerukan bahwa melawan 
penjajah hukumnya wajib. Pendiri NU 
tersebut bahkan menyerukan bahwa cinta 
tanah air adalah sebagian dari iman (hubbul 
wathan minal iman).

Bagi Helmy, diktum hubbul wathan 
minal iman yang dicetuskan oleh Hadratus 
Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari bukanlah 
konsep muluk-muluk yang lahir dari hasil 
penelaahan teoretik serta kajian akademik 
tentang konsep berbangsa dan bernegara. 
Diktum tersebut justru lahir dari nurani 
yang paling dalam yang murni dan suci serta 
tulus dalam bingkai semangat mencintai 
negerinya sendiri (halaman 54). 

Lebih jauh Sekjen PBNU ini 
mengatakan bahwa komitmen kebangsaan 
kaum santri yang sedemikian kokoh itu tak 
lain karena keberhasilan kaum sarungan 
dalam mendudukkan hubungan agama 
dan negara dalam paradigma simbiotik 
(halaman 45). Ada tiga paradigma hubungan 
agama dan negara seperti diurai KH. 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1998). 
Pertama, paradigma integralistik yang 

menjadikan agama dan negara menjadi satu 
entitas. Hukum negara adalah hukum agama 
tersebut. Kedua, paradigma sekularistik 
yang menjadikan agama dan negara berdiri 
sendiri secara tegas dan dipisahkan oleh 
garis demarkasi di mana yang satu tidak 
diperbolehkan mencampuri yang lainnya. 
Ketiga, paradigma simbiotik di mana agama 
dan negara diletakkan pada posisi yang 
memiliki hubungan saling mengisi satu 
sama lain. Nilai-nilai agama menjadi roh 
konstitusi dalam bernegara.

Mengikis Radikalisme 
Analytical and Capacity Development 

Partnership (ACDP) tahun 2015 bekerja 
sama dengan Kementerian Agama 
mengeluarkan rilis hasil penelitiannya. 
Yang mengejutkan dari penelitian tersebut 
terdapat sebuah fakta mengiris hati bahwa 
30 persen sekolah dasar hingga menengah 
di Indonesia sudah terpengaruh nilai-nilai 
radikalisme (halaman 104). 

Dalam pandangan Helmy, merebak-
nya nilai-nilai radikalisme disebabkan oleh 
tiga faktor utama (halaman 105). Pertama, 
hari ini kita masuk kepada apa yang disebut 
sebagai masa “kemarau spiritualitas”. 
Agama, kata Helmy, menjadi kebutuhan 
untuk bersandar di era postmodern yang 
semakin menjauhkan manusia dari nilai-
nilai yan dipercayai memiliki kekuatan 
transenden. Orang berduyun-duyun dan 
riuh rendah dalam beragama.

Kedua, situasi butuh terhadap 
ajaran agama sebagai “pelarian” itu tidak 
ditopang oleh kontrol orangtua yang baik. 
Artinya, orangtua cenderung lalai dan abai 
dalam mengawasi perkembangan paham 
keagamaan anak.

Ketiga, kompetensi guru agama yang 
kurang mumpuni di sekolah menyebabkan 
murid beralih mencari guru-guru pada 
kegiatan di luar pelajaran resmi. Lahirlah 
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yang memiliki cita-cita untuk mengganti 
sistem kenegaraan. Ketiga, merebaknya 
gerakan takfiri yang sesungguhnya apabila 
diamati dengan saksama merupakan 
metamorfosis gerakan-gerakan kampus 
(halaman 106).

Fenomena merebaknya radikalisme 
yang demikian memprihatinkan itu, menurut 
Helmy dapat dikikis dengan pendidikan 
yang mengajarkan pentingnya semangat 
menghargai perbedaan serta menjunjung 
tinggi toleransi atas nama penghargaan 
pada kebinekaan. Menurutnya, melawan 
terorisme dengan mengangkat senjata 
bukanlah jalan terbaik. Toleransi adalah kata 
kunci dalam memerangi terorisme saat ini 
(halaman 124).

Dalam Islam, pendidikan toleransi 
itu sangat kental diajarkan dalam disiplin 
ilmu fikih. Semangat toleransi dan juga 

menghargai yang diajarkan dalam ilmu 
fikih bukan saja untuk menghormati 
sesama manusia, tetapi lebih dari itu, juga 
ditempatkan sebagai framework untuk 
menghargai seluruh makhluk di dunia ini, 
mulai dari binatang, benda mati, sampai 
tumbuh-tumbuhan (halaman 125).

Islam Nusantara
Islam dengan wawasan kebangsaan 

yang kokoh, tidak menyukai cara-cara 
radikal, dan mengedepankan toleransi dan 
penghargaan terhadap mereka yang berbeda 
keyakinan adalah corak keislaman kaum 
santri atau yang dikenal dengan istilah 
“Islam Nusantara”. Corak keislaman ini 
segaris dengan apa yang jelaskan Ibnu 

Khordobeh, sejarawan asal Persia, dalam 
kitabnya, “Al-Masalik Wal Mamalik” 

bahwa masyarakat Nusantara adalah 
masyarakat yang jujur, santun, 

terbuka, toleran, kosmopolit, juga 
beragama dan multikultural 

(halaman 28).
KH. Ma’ruf Amin 

dalam epilog buku ini 
menjelaskan Islam Nusantara 

secara cukup komprehensif. 
Menurutnya, Islam Nusantara 

memililiki tiga pilar, yaitu pemikiran 
(fikrah), gerakan (harakah), dan tindakan 
nyata (amaliah). Pilar pertama meliputi 
cara berpikir yang moderat (tawassuth). 
Pilar kedua menekankan bahwa semangat 
yang mengendalikan Islam Nusantara 
itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. 
Sedangkan pilar ketiga mengandaikan 
bahwa segala hal yang dilakukan nahdliyin 
harus lahir dari dasar pemikiran yang 
berlandaskan pada fikih dan ushul fikih; 
disiplin yang menjadi dasar kita untuk 
menyambungkan amaliah yang diperintah 
Al-Qur’an dan Sunah Nabi (halaman 221).

Bagi Helmy, Indonesia dengan corak 
Islam Nusantaranya saat ini memiliki 
peluang besar untuk menjadi kiblat 
keislaman dunia. Di saat negara lain sibuk 
dengan konflik horizontal, sektarian, dan 
pemerintahannya, Indonesia justru sudah 
jauh melesat menyuguhkan sebuah cara 
beragama yang damai, saling menghormati, 
tepa selira, bertoleransi, dan juga saling 
mengisi (halaman 34). 

Moh. Salapudin

Nasionalisme Kaum Sarungan

Pengarang : A. Helmy Faishal Zaini
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Tahun terbit : 2018
Tebal halaman : 223 halaman

kegiatan ekstrakurikuler yang belakangan 
dikenal dengan akronim Rohis (Rohani 
Islam). 

Ketiga penyebab itu pada akhirnya 
akan menyebabkan tiga kondisi turunan. 
Pertama, tumbuh suburnya Rohis. Padahal 
menurut Anas Saidi (2015) Rohis menjadi 
pabrik yang memproduksi tumbuh 
kembangnya benih-benih radikalisme. 
Kedua, di kalangan kampus berkembang 
tren paham Khilafah Islamiyah dan gerakan 
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Adibah, santri alumni pondok pesantren Al-Yasini, Pasuruan. 
Penerima PBSB jurusan Sastra Inggris di Universitas Airlangga pada tahun 2008

Mengajar bahasa Indonesia 
di Amerika
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Tidak pernah tebersit di benak 
sosok perempuan satu ini 
bahwa dia akan memperoleh 
beragam keajaiban yang 
tak pernah dimimpikan 

sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, dia 
berkesempatan menjadi seorang pelajar dan 
pengajar di Negeri Paman, Amerika Serikat. 
Pondok Pesantren Al-Yasini, yang ternyata 
awal mula keajaiban seorang santri yang 
bernama Adibah itu.

Dia lahir dan besar di Jakarta. Setelah 
lulus SMP, dia sekeluarga pindah ke rumah 
peninggalan neneknya di Pasuruan, karena 
usaha keluarganya bangkrut di Ibu Kota. 
Dulu, mondok di pesantren itu bukan 
pilihannya dan mungkin memang dia tak 
akan pernah mau. Namun karena paksaan 
ayahnya, Adibah yang sudah beranjak 
remaja akhirnya mau tak mau harus mondok 
sekaligus menimba ilmu di SMK jurusan 
Teknologi Informasi, masih satu atap 
dengan Pesantren Al-Yasini.

Adibah membutuhkan kerja keras 
untuk benar-benar dikatakan adaptasi 
tinggal di pesantren. Pada awal-awal kelas 
Diniyah saja, dia banyak menghabiskan 
waktu untuk menyalin deretan kalimat 
pegon Jawa di buku tulisnya.

Meski begitu, pilihan “mondok” 
itu ternyata awal Adibah ‘tersesat’ di jalan 
yang benar, sebab di pesantren lah yang 
akhirnya mengenalkan dia lebih mendalami 
kemampuan bahasa Inggris.

Keluarga Kedua di Amerika 
Serikat

Keajaiban satu per satu mulai 
diperlihatkan padanya. Pada tahun keduanya 
mondok, Adibah mengikuti seleksi nasional 
untuk pertukaran budaya ke Amerika 
Serikat melalui AFS/YES Exchange 
Program. Adibah dan satu temannya lolos 
seleksi untuk berangkat ke Amerika Serikat 
selama 11 bulan.

Adibah ditempatkan di kota kecil, 
Alton, negara bagian New Hampshire. 
Dia tinggal bersama keluarga angkat asal 
Amerika Serikat yang bernama The Farrells. 
Dengan begitu, berarti dia mempunyai 2 
keluarga, satu di Indonesia dan satu lagi 
Amerika. Setahun terasa begitu cepat 
baginya, sebab di sana diisi dengan aktivitas 
belajar dan mengenalkan budaya Indonesia 

di Prospect Mountain High School. 
Semasa SMA di Amerika, Adibah 

satu-satunya siswa yang memakai jilbab 
dan beragama Islam. Jangankan masjid, 
hanya ada sedikit komunitas Muslim di 
Kota kecil ini. Walaupun orang tua asuhnya 
tidak beragama (ateis), mereka tetap 
menghormati dirinya, seperti memberikan 
waktu untuk shalat, memastikan tidak 
makan babi atau makanan haram lainnya. 
Bahkan mereka juga menunggunya berbuka 
puasa saat Ramadan, hingga merayakan 
Idul Fitri bersamanya.

Saking harmonisnya dengan ke-
luarga keduanya itu, sampai sekarang dia 
masih berkomunikasi bahkan mereka 
pernah datang untuk mengunjungi dia dan 
keluarganya di kediamannya di Tampung 
Kalirejo, Pasuruan, Jawa Timur.

Setelah sebelas bulan menjalani 
keajaiban di Amerika Serikat, dia kembali ke 
pondok pesantren Al-Yasini. Semua terasa 
seperti pertama kali mondok, sulit dan aneh. 
Hampir saja dia lupa bahasa Jawanya karena 
memang baru belajar selama dua tahun dan 
tak pernah dipakai selama hampir satu tahun 
di sana. Apalagi teman-teman sekelasnya 
telag mendahului lulus tahun ajaran lalu, 
sedangkan dia harus belajar dengan adik-
adik tingkatnya. Menariknya, pada waktu 
itu dia juga menjadi tutor bahasa Inggris dan 
pengurus pondok seksi keamaan.

Keajaiban Berdatangan
Pengalaman setahun belajar di 

Amerika Serikat dan menjadi tutor bahasa 
Inggris di LPBA membulatkan niatnya 
untuk pindah ke jurusan bahasa Inggris 
ketika kuliah nanti. Pada tahun 2008 
hadir keajaiban selanjutnya, atas doa 
dan usahanya melewati proses panjang 
mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri 
Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama, 
dia lolos di Universitas Airlangga (UNAIR) 
jurusan Sastra Inggris.

Dengan tekad serta amanah beasiswa, 
Adibah menjalani proses kuliah dengan 
rajin dan aktif mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh organisasi yang diikuti, 
seperti CSSMoRA UNAIR, SKI FIB, 
EDSA FIB, dan lain-lain.

Pada 2010, usai gagal melamar 
program pertukaran di PCMI Jawa Timur, 
berselang beberapa hari kemudian, dia lolos 
bersama satu terpilih menjadi mahasiswa 
pertukaran ke Universiti Malaya yang 
digelar oleh kampusnya sendiri. Mereka 
berdua menghabiskan satu semester belajar 
di Malaysia selama tahun 2010. Dia belajar 
mata kuliah seperti English for Business 
Purpose, bahasa Belanda, bahasa Italia, 
serta Speaking. 

Adibah bersama teman-temannya 
pada tahun selanjutnya mencoba membuat 
ide bisnis berupa produksi permainan kartu 
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yang membantu young learners menghafal 
kosakata bahasa Inggris. Nama permainan 
ini adalah “Klip-Klop.” Selain menyabet 
juara 1 di Business Plan, makalah mereka 
pun lolos ke PIMNAS (Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional) di Makassar dengan 
menyabet juara ke-3. Ini keajaiban keempat 
baginya. 

Pengabdian Tidak Mudah, Namun 
Penuh Berkah

Setelah lulus S1 Adibah ingin 
melunaskan janjinya untuk kembali 
asalnya yakni pondok pesantren Al-Yasini. 
Di sana dia berperan tidak sedikit. Mulai 
dari menjadi murobbiyah asrama yang 
tugasnya membangunkan anak-anak santri 
untuk shalat malam dan shubuh berjamaah, 
menjadi tutor bahasa Inggris di SMK 
Kesehatan Al-Yasini, menjadi Staf Tata 
Usaha Madrasah Diniyah, hingga menjadi 
ketua kursus bahasa Inggris sekaligus tutor 
LPBA.

Baginya, pengabdian itu tidak 
mudah namun penuh berkah. Walau 
kerjaan banyak, digaji tidak seberapa, 
dia masih bisa hidup tanpa pernah minta 
uang kepada orang tua. Pasti ada momen 
bahagia dan sedih, berjuang dan bertahan, 
terus dan putus. Akhirnya, setelah satu 
tahun penuh mengabdi di Al-Yasini, 
Adibah memutuskan pindah pengabdian 
sebagai guru bahasa Inggris di pondok 

dekat rumahnya, Pondok pesantren 
Hidayatullah namanya. Dengan alasan 
kurang betah, tidak lama berselang dia 
pindah pengabdian ke pondok pesantren 
Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto.

Lantaran hobi mengirim kartu pos, 

Adibah pun menginisiasi proyek yang 
bernama International Postcard Exchange 
di sekolah yang berada di tempat barunya 
mengabdi. Dia menghubungi teman-
temannya di luar negeri untuk turut serta di 
proyek ini. Dan setelah mencari ‘sahabat 

Layaknya air yang 
mempunyai sumber 

mata air jernih, 
kesempatan dan 

prestasi yang didapat-
kan adalah 

keajaiban-keajaiban 
yang bersumber dari 

belajar di pondok 
pesantren. 

Masa program 
pertukaran SMA 

di Amerika

Bersama teman-teman Columbia University

SSS
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pena’ yang bersedia, siswa-siswa pun 
mulai menulis kartu pos berbahasa Inggris 
kepada sahabat pena di luar negeri, begitu 
pula sebaliknya. Dari proyek ini pula dia 
mendapatkan penghargaan menjadi “The 
Most Creative Teacher” di tahun 2015. 

Walaupun purna tiga tahun peng-
abdian, dia tetap masih mengabdi di pondok 
pesantren. Namun dia juga sambil mengajar 
di Pusat Bahasa Universitas Airlangga. 
Selain itu, dia juga menjadi relawan di 
Pecinta Anak Yatim (PAY) Surabaya, 
relawan di Rumah Bahasa, Surabaya, dan 
mengajar TOEFL preparation untuk warga 
Surabaya di Balai Pemuda setiap hari 
Minggu.

Di sela-sela aktivitas itu, dia sempat 
mendaftar dua beasiswa sekaligus, AAS 
(Australian Awards Scholarship) dan 
Fulbright FLTA (Foreign Language 
Teaching Assistantship). Yang pertama 
gagal dan yang kedua berhasil setelah 
melalui proses yang tidak mudah. 

Ternyata, kartu permainan “Klip-Klop” 
yang dipresentasikan membuat terkesima 
pewawancara Fulbright. Dengan begitu, 
dia diterima menjadi pengajar bahasa 
Indonesia di Amerika Serikat. 

Bersama 10 rekannya pada Agustus 
2017, dia di tempatkan di universitas-
universitas terkemuka di sana seperti: 
Harvard, Yale, Hawaii, Arizona State, 
Michigan, Wisconsin, Jhon Hopkins, 
Northern Illinois, dan Puget Sound. Dia 
sendiri mengajar BIPA di Columbia 
University, New York. Tinggal di Kota 
New York adalah keajaiban yang ketujuh 
bagi Adibah yang penuh kejutan, penuh 
ketidakpastian, penuh pengalaman, dan 
penuh perjuangan. 

Mengajar Di New York: 
Kenyataan

Adibah tidak menyangka, bahwa 
tujuan awalnya ingin melanjutkan kuliah 
S2 berbelok menjadi mengajar BIPA. Itu 
kali pertama dia mengajar BIPA dan tidak 
tanggung-tanggung muridnya adalah 
mahasiswa-mahasiswi Columbia dari 
jenjang S1 hingga S3. Awal perjalanannya 
di NYC tidak lah mulus. Ada berbagai 
macam masalah yang dihadapi di sana. 
Dari masalah finansial, salah nama 
di dokumen penting, penolakan SSN 
(semacam NPWP), dsb.

Pada bulan pertama mengajar, dia 
melakukan promosi kelas bahasa Indonesia 
di Language Fair, ada total 12 mahasiswa 
di kelasnya; 5 orang di kelas madya yang 
sudah cukup bagus berbahasa Indonesia, 
sedangkan 7 orang di kelas dasar belum 
sama sekali.

Banyak alasan mahasiswa Columbia 
mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia 
yang berbobot 4 kredit, bertemu dua 
kali seminggu dengan durasi 2 jam per 
pertemuan. Sekedar informasi, di LRC 
(Language Resource Center) Columbia 
tersedia lebih dari 50 bahasa asing yang 
bisa dipelajari. Ada berbagai macam 
alas an, di antaranya karena memang ada 
yang keturunan Indonesia, mau bekerja 
di Indonesia, tertarik dengan politik 
Indonesia, mau mendapatkan beasiswa 
pertukaran ke Indonesia, mau risetnya 
tentang Asia Tenggara, ada juga yang 
karena pacarnya orang Indonesia, bahkan 

sampai-sampai ada yang sedang menulis 
novel yang berlatar belakang Indonesia di 
era 60-an.

Selain mengajar sekaligus kuliah, 
dia juga berkesempatan jalan-jalan keliling 
negeri Pamansam itu. Menariknya saat 
Winter break atau liburan musim dingin 
tiba, penanda datangnya liburan panjang. 
Salju pertama turun ketika dia dan teman-
teman mengikuti konferensi Fulbright di 
Washington DC. Karena mereka semua 
merasa ndeso dan norak, mereka bersorak 
riang, keluar gedung serta lompat-lompatan 
di atas jalanan bersalju tipis. Mereka 
sungguh bahagia melihat es-es tipis seperti 
es parut yang jatuh dari langit. 

Pada masa liburan itu, Adibah 
bersama teman-temannya mengunjungi 
3 negara bagian: California, Nevada, dan 
Arizona. Di California mengunjungi San 
Fransisco dan Los Angeles, di sana dia 
bisa menengok ikon-ikon terkenal seperti 
Golden Gate, markas Google dan Facebook, 
walk of fame dan pastinya Hollywood. Di 
Nevada, mereka menghabiskan seharian 
di Las Vegas, sedangkan di Arizona, 
dia berkunjung ke ASU (Arizona State 
University) dan the Grand Canyon. 

Tak terasa pula sudah bulan Juni 
2018 penanda akhir perjalanannya di New 
York. Adibah adalah orang terakhir di antara 
10 teman-temannya dari Indonesia yang 
kembali ke tanah air. Dia bangga terhadap 
dirinya sendiri yang sudah bisa bertahan 
hingga akhir. Stephane, supervisornya, juga 
merasa senang dan puas dengan kinerjanya 
selama mengajar BIPA di LRC, Columbia 
University.

Keajaiban Berawal dari Mondok 
Setelah merefleksi proses perja-

lanannya yang naik turun seperti roller 
coaster, dia tersadar bahwa semua ber-
asal dari satu sumber. Layaknya air yang 
mempunyai sumber mata air jernih, 
kesempatan dan prestasi yang didapatkan 
adalah keajaiban-keajaiban yang bersumber 
dari belajar di pondok pesantren. Sebab-
musabab dia bisa sampai pada titik ini, 
penyebab dia bisa mendapatkan beberapa 
beasiswa dalam dan luar negeri serta 
mencicipi berbagai pengalaman yang ajaib 
karena berawal dari “mondok”. 

Ed. M. Zidni Nafi’
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Sore di ruang tamu kediaman 
KH. Yusuf Chudlari, yang 
akrab dipanggil Gus Yusuf, di 
komplek pondok pesantren 
Asrama Perguruan Islam (API) 

Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Yusuf 
dan khadim-nya, Muhammad Shohip, 
sedang berbincang tentang persiapan 
pagelaran kebudayaan Suran Tegalrejo.

Menyampaikan pesan-pesan sosial-
keagamaan melalui ceramah di dusun-
dusun, atas undangan warga maupun alumni 
santri, merupakan salah satu kegiatan Yusuf 
di masyarakat selama 20 tahun terakhir 
sejak pulang dari nyantri di Pondok 
Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. 
Bukan hanya pada momentum hari besar 
keagamaan, namun permintaan ceramah 
dari warga masyarakat juga untuk acara 
walimahan, sunatan, bubaran bayi, 
maupun upacara pemakamann jenazah.  

Momentum Maulud dan Rojab 
adalah yang paling banyak dinantikan 
warga masyarakat. Sehingga untuk 
jadwal ceramah Yusuf dari permintaan 
warga di bulan-bulan khusus ini, sudah 

terisi setahun sebelumnya. 
Bagi Yusuf, aktifitas berceramah 

dalam suatu acara di masyarakat 
merupakan media silaturahim 

dan bersosialisasi untuk 
menyampaikan pesan-

Gus Yusuf Chudlari:

Mengembangkan Pesantren 
dengan Pendekatan Kultural 
dan Kewirausahaan
 

NAMA : MUHAMMAD YUSUF CH
LAHIR  : Magelang, 9 Juli 1973
AYAH : Kyai Chudlori
IBU : Nyai Chudlori
ISTRI : Vina Rohmatul Ummah
ANAK : 1. Ahmad Haikal Tajani 
  2. Yusfina Zahru Tsania 
  3. Aqila Alayya Sya'an 
  4. Ahmad Choirul Chirzam 
  5. Ashima Fauzia Nareswari 
ALAMAT : Kompleks Pondok Pesantren API  
  Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah 
PENDIDIKAN	 :	 •	 MI	di	Tegalrejo	Magelang	
	 	 •	 Pondok	Pesantren	Lirboyo	Kediri		
   Jawa Timur 
	 	 •	 Pondok	Pesantren	Salafiyyah		
   Kedung Banteng (Purwokerto), 
	 	 •	 Pondok	Pesantren	Salafiyyah		
	 	 	 Bulus,	Kebumen		
PEKERJAAN	 :	 •	 Wiraswasta
	 	 •	 Guru	Ngaji	di	Pondok	Pesantren
WIRAUSAHA	 :	 •	 Warung	Makan	"Brambang	Salam"
	 	 •	 PT	Radio	Fastabiq	(Fast	FM)	
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kekeluargaan. Bagian dari nguri-nguri 
kabudayan (melestarikan kebudayaan),” 
kata Yusuf 

Pergulatan Kebudayaan 
Suran Tegalrejo adalah acara tahunan 

yang diselenggarakan Yusuf bersama 
para pegiat kebudayaan Komunitas Lima 
Gunung, pimpinan Sutanto Mendut. Tahun 
2017 ini adalah acara yang ke delapan. 
Suran Tegalrejo menjadi media kebudayaan 
Yusuf dalam menjalin komunikasi dengan 
kelompok-kelompok lintas agama, 
etnis, sosial, dan budaya. Sebagai media 
komunikasi rakyat, momen ini bertujuan 
untuk menyambung silaturahim, sebagai 
media guyub-rukun, media tepung sanak, 
media riang gembira, dan media berbagi 
inspirasi (ilham). 

Berisi pentas kebudayaan berbasis 
tradisi pondok pesantren dan kebudayaan 
lokal, acara tersebut diselenggarakan tiap 
bulan Sura (Muharram) tahun Hijriyyah. 
Biasanya diselenggarakan di Kompleks 
Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam 
(API), Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. 
Berbagai kesenian lokal meliputi rodad 
(hadrah), kuntulan, shalawatan, khutbah 
kebudayaan, pidato, baca puisi, syair Jawa, 
tarian, dan wayang kulit, atau wayang 
orang, biasa dipentaskan pada momen ini. 
Pentas yang melibatkan warga masyarakat, 
dan diikuti ratusan peserta dari segenap 
lintas kelompok sosial dan lintas budaya.  

Suran Tegalrejo bertujuan memak-
murkan dan memasyarakatkan tradisi 
pesantren dan nilai-nilainya kepada 
semua kalangan tanpa membedakan suku, 
agama, dan golongan. Khazanah pesantren 
yang selama ini hanya bisa diakses oleh 
santri-santri di dalam pesantren, melalui 
Suran Tegalrejo ini, penyelenggara ingin 
mendedikasikan kepada semua warga tanpa 
sekat-sekat primordial. 

Sebab kedalaman nilai-nilai yang 
diajarkan di pesantren mempunyai manfaat 
bagi kemajuan dan keharmonisan hidup 
bermasyarakat. Nilai-nilai itu adalah ke-
beragaman, menghargai perbedaan, 
keadilan, kejujuran, solidaritas, dan 
kemanusiaan. Dalam konteks inilah Yusuf 
mempunyai dorongan untuk ikut terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan.   

“Budaya itu menjadi sarana silatu-
rahim, mempertemukan masyarakat. Itu 
yang pertama. Yang kedua, tentu menjadi 
sarana dakwah bagi kita,” kata Yusuf yang 
sering memakai sarung dan peci hitam 
dalam aktivitas sehari-hari.  

Selain dorongan untuk memasya-
rakatkan nilai-nilai kebudayaan dan 
sosial keagamaan, pergulatannya dalam 
kegiatan-kegiatan kebudayaan merupakan 
upaya meneruskan tradisi berbaur 
dengan masyarakat lintas budaya yang 
sudah bertahun-tahun diselenggarakan 
oleh kakaknya, Gus Muh (Kiai Ahmad 
Muhammad, putra kedua almarhum KH. 

pesan sosial keagamaan dan nilai-nilai 
Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah bertema 
amar ma’ruf nahi munkar. Meskipun 
teknologi dan media komunikasi semakin 
berkembang, namun bagi Yusuf perjumpaan 
dengan warga masyarakat adalah 
tradisi yang patut dilestarikan di tengah 
perkembangan tradisi-tradisi modern. 

Menurutnya, dengan silaturrahim dan 
berjumpa warga dalam suatu acara itu kita 
jadi bisa ikut merasakan apa yang sedang 
berkembang di masyarakat. Baik perasaan 
bahagia, gembira, prihatin, maupun sedih 
bisa langsung kita tangkap. “Karena tidak 
semua masyarakat bisa mudah menge-
luarkan perasaannya. Apalagi wong Jawa,” 
katanya.  

Sebagai  upaya memperluas 
jangkauan dalam memasyarakatkan nilai-
nilai sosial keagamaan, tahun 2004 Yusuf 
mendirikan Radio Fast FM yang dikelola 
secara profesional di bawah bendera PT 
Radio Fastabiq. Di kalangan masyarakat 
pendengar radio, Fast FM dikenal sebagai 
‘radio pengajian’, mengingat  konten-
konten yang sering diputar setiap jamnya 
kebanyakan ceramah keagamaan. 

Radio ini memancarkan gelombang-
nya hingga daerah Temanggung, Yogya-
karta, Bantul, Purworejo, Wonosobo, 
Semarang, dan Magelang. Pada event-
event khusus, Fast FM juga mengudarakan 
langsung atau rekaman ceramah-ceramah 
kyai nasional, seperti KH. Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur), KH Hasyim Muzadi, dan 
KH Said Aqil Siradj. 

Radio Fast FM juga dimaksudkan 
sebagai sarana pelatihan bagi santri-santri 
yang ingin mengembangkan keterampilan 
jurnalistik dan kepenyiaran. Dalam 
mengelola konten-konten keagamaan di 
Fast FM, Yusuf dibantu para santri senior. 
Dari konten-konten sosial keagamaan yang 
sering diudarakan di Fast FM, ia menulis 
buku Fiqh Interaktif: Ngaji Bareng Gus 
Yusuf  tahun 2008, berisi tanya-jawab 
seputar fiqh yang dikumpulkan dari mater-
materi siaran acara Menapak Hidup Baru.  

“Barangkali pesan-pesan umum 
bisa disampaikan lewat koran, radio, 
telpon, maupun televisi. Akan tetapi, 
pesan khusus seperti perasaan kita tidak 
bisa disampaikan melalui media-media 
itu. Ini soal memperkuat persaudaraan dan 

Aula Pertemuan Pesantren Enterpreneurship Syubbanul Wathon, Meteseh, Tempuran, Magelang.
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bukan untuk diri sendiri. Pendirian pesantren 
karena dilatarbelakangi doktrin “khairun 
al-nas anfa’uhum li al-nas (sebaik-baik 
manusia adalah yang bermanfaat untuk 
orang lain)”, sesuai yang disabdakan oleh 
Rasulullah saw. 

Generasi Santri Memihak Petani 
Pada hari Jumat di tempat yang 

berbeda, arloji di tangan menunjukkan pukul 
13.30 WIB di kompleks Pondok Pesantren 
Syubbanul Wathon, Girikulon, Secang, 
Magelang, Yusuf berjalan menuju pendopo. 
Terlihat di dalam bangunan model joglo 
seluas 150 meter persegi itu lima kelompok 
kecil, terdiri orang tua dan anak-anak santri. 
Kelompok keluarga atau orangtua yang 
sedang menemui anaknya (sambangan) 
yang nyantri di pondok pesantren khusus 
pertanian ini. 

Kepada para orangtua, Gus Yusuf  
ber pesan agar anak-anak didoakan agar 
dalam menjalani tahap pendidikan diberi 
ketenangan dan kelancaran sehingga bisa 
mengikuti semua program pendidikannya. 
Ia juga berpesan agar orangtua di rumah 
bisa bersikap ikhlas dan ridha melepaskan 

anak-anaknya di pesantren untuk berproses 
bersama teman-teman sebaya. Dalam 
pandangan Yusuf, ikhlas dan ridla menjadi 
kunci hubungan baik antara orangtua 
dan anak yang sama-sama sedang meniti 
kehidupan.  

“Karena doa, ikhlas, dan ridla itu lah 
yang akan menyebabkan orangtua di rumah 
lancar luru sangu kanggo ngajine (lancar 
dalam mencari bekal untuk belajar) anak-
anak, sebaliknya anak-anak yang sedang 
di pondok menjadi tenang dalam belajar,” 
tuturnya saat menemui tamu di pesantren 
pertanian yang berjarak lima kilometer arah 
utara pesantren API Tegalrejo Magelang 
saat itu. 

Saat ini, Yusuf mulai muncurahkan 
perhatian dalam mengasuh pondok 
pesantren API Syubbanul Wathon di 
Girikulon atau lebih dikenal dengan 
Pesantren Giri. Di dalamnya berdiri SMK 
Syubbanul Wathon Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian. 

Di areal tanah wakaf seluas 2,8 hektar 
ini berdiri musholla (joglo), ruang kelas, 
ruang asrama, dan tempat praktik santri. Di 
salah satu halaman pesantren juga berdiri 

Chuldori). Ritual tahunan ini digelar oleh 
Gus Muh setiap bulan Sya’ban dengan 
tajuk Pawiyatan Budaya Adat (PBA). 
Sementara KH. Chudlori, ayahnya, dikenal 
sebagai kyai pesantren yang dekat dengan 
kebudayaan-kebudayaan lokal.  

“Mas Muh sering bilang begini: 
Monggo jenengan mirsani ketoprak, mirsani 
wayang, tapi ojolali ne’ mirsani karo moco 
alfatihah. Monggo do main ketoprak’an, do 
wayangan, do jantilan. Niku mangkih mugi 
pikantuk pituduh. Oro do wayangan neng yo 
ojo lali salat, oro do njantil ning yo do gelem 
ibadah.” (Silahkan Anda melihat pentas 
ketoprak, nonton wayang, tapi jangan lupa 
kalau nonton sambil baca alfatihah. Silahkan 
main ketoprak, wayang, jathilan. Semoga 
nanti mendapatkan petunjuk. Silahkan 
saja main wayang tapi jangan lupa shalat, 
main jathilan silahkan tapi juga harus mau 
beribadah).  Demikian Yusuf menirukan 
petuah kakaknya.

Dari metode dakwah yang diajarkan 
keluarganya itu, banyak anak-anak tukang 
wayang, tukang ketoprak, tukang jathilan, 
akhirnya dipondokkan di Tegalrejo. “Itu 
yang saya rawat sampai hari ini. Saya tinggal 
meneruskan saja tinggalan-tinggalan 
para sesepuh zaman dulu itu,” cerita Yusuf 
tentang Gus Muh. 

Kedekatan Yusuf dengan komunitas-
komunitas budaya merupakan kelanjutan 
dari semangat berkebudayaan dari sang 
ayah, KH Chudlori. Secara sosiologis, 
ketokoh an para pengasuh Pesantren 
Tegal rejo, berbaur dengan masyarakat 
merupakan tradisi yang berakar panjang 
sejak berdirinya pesantren ini. 

 “Tegalrejo sendiri memang punya 
akar yang kuat ke situ. Kiai Chudlori 
dulu juga sangat terbuka, dekat dengan 
tokoh-tokoh masyarakat, baik itu yang 
tokoh agama atau abangan, atau saudagar 
(pengusaha). Bahkan juga dengan pejabat-
pejabat waktu itu. Itu tergambar ketika saya 
mendengar cerita sejarah Kyai Tarmadzi 
dan Kyai Mabarrun,” kenang Yusuf. Kyai 
Tarmadzi dan Kyai Mabarrun adalah santri 
Pesantren API Tegalrejo; santri kinasih 
(kesayangan) Kyai Chudlori tahun 1970-an. 

Sebagai pengasuh pondok pesantren 
dan tokoh masyarakat, Yusuf menyadari 
bahwa pesantren tidak bisa berdiri sendiri. 
Berdirinya pesantren, menurutnya, juga 

Gus Yusuf dan santri-santri mengaji kitab fiqh klasik Fathul Qarib 
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tiga bangunan tempat praktik pertanian 
hidroponik. Rencananya, pesantren ini 
dipersiapkan untuk membekali santri-santri 
agar berkemampuan mengolah hasil-hasil 
pertanian secara mandiri.   

Pesantren Giri didirikan Yusuf karena 
dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap 
masyarakat petani yang sering mengalami 
situasi sulit ekonominya karena saat panen 
tiba harganya anjlok. Pada saat hasil 
melimpah justru petani tidak merasakan 
kegembiraan sebagaimana umumnya 
orang memperoleh hasil jerih payahnya. 
Situasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh 
kondisi petani yang jarang berpikir panjang 
setelah hasil bumi panenan itu melimpah. 
Justru keberlimpahan dari hasil keringat 
para petani dinikmati para tengkulak atau 
pemodal besar.  

“Untuk mengatasi problem ini, 
salah satunya, dengan cara mendidik dan 
menyiapkan generasi santri agar lebih siap 
menghadapi situasi pasar sehingga menjadi 
berpihak ke petani. Bagaimana caranya? 
Hasil bumi tidak dijual langsung, tapi diolah 
terlebih dahulu sehingga mempunyai nilai 
lebih ketika dipasarkan,” papar Yusuf.   

SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo 
menjadi sekolah rujukan seluruh Indonesia 
karena perkembangan siswa dan prestasi 
di bidang akademik selama lima tahun 
terakhir yang terus meningkat. Keunggulan 
sekolah kejuruan ini terletak pada model 
dan tradisi pesantren yang menghidupinya. 
SMK dengan model pesantren tersebut 
sudah banyak dikembangkan dan didukung 
pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Akan 
tetapi, model pengelolaan pendidikan 
yang memadukan antara unsur-unsur ilmu 
modern (kurikulum SMK) dan ilmu-ilmu 
salafiyyah (kurikulum pondok pesantren) 
di SMK SW dinilai memiliki karakter unik.   

Jihad Kewirausahaan 
Selasa siang ba’da dhuhur di 

Pesantren Entreprenurship Syubbanul 
Wathon, Meteseh, Tempuran, Magelang, 
Yusuf mbalah kitab (mengajar) Ta’lim al-
Muta’allim karangan Imam Burhanuddin 
Zarnuji di depan para para santri putra dan 
putri. Sebelum kitab kuning dibacakan, 
para santri diajak membaca tahlil bersama. 
Semua peserta pengajian adalah santri 

sekaligus mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 
Agama Islam (STIAI) Syubbanul Wathon. 

Pesantren Entrepreneurship dalam 
pandangan Yusuf adalah sebuah lembaga 
pendidikan berbasis pondok pesantren 
yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan 
ala Ahlussunnah Wal Jamaah, sekaligus 
membekali santri dengan keterampilan 
terapan bidang ekonomi. Pesantren juga 
memberikan pendidikan kewirausahaan 
mulai dari teori hingga praktiknya. 
Tujuannya, agar santri lebih matang dalam 
menapaki kehidupan di masyarakat setelah 
lulus program pendidikan.  

“Santri jaman sekarang ora cukup 
mung pinter ngaji (tidak cukup pintar 
mengaji). Harus lebih matang ketika ̀ terjun 
di masyarakat`. Jadi ya kudu pinter ngaji, 
juga kudu pinter luru menir (pintar mencari 
rejeki),” pesan Yusuf.    

Saat tulisan ini di susun, di pesantren 
enterprenership bermukim 25 santri 
putra dan putri asal Aceh, Sulawesi, dan 
Kalimantan. Beberapa di antara mereka juga 
berasal dari Magelang. Para santri adalah 
mahasiswa STIA yang mengikuti program 
pendidikan pesantren berkurikulum 
entrepreneurship. 

Pesantren Entrepreneurship oleh 
Yusuf didirikan untuk menjawab kebutuhan 
keilmuan santri di masyarakat yang menuntut 
penguasaan ilmi-ilmu sosial keagamaan 
sekaligus ilmu ekonomi. Menurutnya, di era 
modern yang cenderung mengedepankan 
sifat-sifat materialistik, santri dituntut lebih 
siap menghadapi setiap perkembangan 
zaman dan perubahan-perubahan yang 
mengikutinya, termasuk perkembangan 
ekonomi dan kewirausahaan.  Ketika 
santri lulus, mereka masih membutuhkan 
pendidikan ketrampilan tambahan untuk 
bekal kehidupan di masyarakat.  

“Bukan berarti pesantren ini men-
dorong santri agar menumpuk harta 
sebanyak-banyaknya. Namun, demi 
kelancaran mengabdi di masyarakat, 
segala kebutuhan mobilitas sosialnya harus 
terpenuhi. Bagaimana caranya? Ya harus 
berwirausaha. Apalagi Islam mengajarkan 
pentingnya berdagang, sebagaimana 
Kanjeng Nabi sendiri,” ujarnya.   

Pesantren entrepreneurship didedi-
kasikan Yusuf bagi masyarakat umum yang 
ingin menyerap keterampilan-keterampilan 

terapan (life skill). Aula di Pesantren 
Entrepreneurship mampu menampung 
lebih 200 orang sekaligus, beserta fasilitas-
fasilitasnya. Pesantren ini berjarak 15 
kilometer arah barat dari API Tegalrejo. 
Perjuangan mengembangkan pesantren 
entrepreneurship, oleh Yusuf dimaknai 
sebagai jihad kewirausahaan.  

Jihad kewirausahaan adalah doktrin 
kontemporer berbasis langkah strategis 
dan berjangka panjang. Tujuannya 
adalah untuk membentuk nalar berpikir 
santri dalam menumbuhkan semangat 
perjuangan dan pengabdian di bidang 
kewirausahaan berbasis ilmu-ilmu agama 
dan kemasyarakatan. 

Dalam perspektif jihad fi sabilillah, 
kata Yusuf, manusia tidak cukup berdoa dan 
berserah diri kepada Yang di Atas. Setelah 
berdoa, manusia harus berpikir dan bergerak 
demi perkembangan dan perubahan positif 
bagi kemanusiaan dan kemaslahatan umat. 
Sebab perubahan hakiki ke arah yang lebih 
baik akan bisa terwujud bila manusia itu 
sendiri mau merubahnya. 

Namun demikian, Yusuf menyadari, 
bahwa membangun nalar berpikir ke arah 
perjuangan kewirausahaan membutuhkan 
energi berlipat, karena budaya masyarakat 
santri cenderung `nrima ing pandum` atas 
apa pun yang turun dari Allah.  

Yusuf berpandangan bahwa 
menggeluti bidang kewirausahaan tidak 
berbeda dengan bidang-bidang lain 
dalam kehidupan, yakni membutuhkan 
keuletan, ketelatenan, kerja cerdas, pantang 
menyerah, dan terus berdoa. Pesan ini sering 
dilontarkannya dalam berbagai forum antar 
pondok pesantren, terutama di hadapan 
santri-santri Tegalrejo. “Saat nanti santri-
santri sudah pinter ngaji dan pinter luru 
menir (berekonomi, pen.), keberadaannya 
tentu akan lebih bermartabat dan siap terjun 
di tengah masyarakat,” tegasnya. 

Demikianlah Yusuf, kecintaannya 
terhadap agama dan bangsanya direal-
isasikan melalui pengembangan pendidikan 
pesantren. Metode yang dikembangkannya 
pun sangat khas, yakni mendekatkan 
agama dengan budaya masyarakat, serta 
mendorong santri di pesantren dengan 
pendidikan kewirausahaan untuk melatih 
kemandirian sejak usia muda. 

(Kholilul Rohman Ahmad) 
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madrasah. Selama ini riset atau penelitian 
sering diidentikan sebagai produk 
perguruan tinggi atau lembaga penelitian 
professional. Padahal saat ini banyak 
kemampuan riset juga muncul dari siswa-
siswa lembaga pendidikan baik dasar 
maupun menengah, termasuk didalamnya 
siswa madrasah. Proses  penelitian pada 
dasarnya sangat terkait dengan observasi 
dan analisa. Proses yang dialami oleh siswa 
dalam melakukan suatu kegiatan penelitian 
juga dapat memberikan pengaruh terhadap 
perilaku dan sikap siswa, antara lain: sikap 
jujur terhadap fakta, sikap terbuka terhadap 
pendapat orang lain dan sikap berpikir 
mencari solusi untuk masa kini dan masa 
yang akan datang. 

Untuk membangun dan mengem-
bangkan kemampuan riset yang mumpuni 
di lingkungan siswa madrasah, Kementerian 
Agama melalui Direktorat Kurikulum, 
Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan 
(KSKK) Madrasah, Kementerian Agama 
menggaungkan program Madrasah Young 
Researcher SuperCamp (MYRES). Program 
ini adalah sebuah ajang perlombaan karya 
tulis ilmiah bagi para siswa Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah 
(MA) di seluruh Indonesia. Ajang kompetisi 
yang menjadi rangkaian Kompetisi Sains 
Madrasah (KSM) 2018 ini mengangkat 
tema Madrasah Young Researcher 
SuperCamp 2018 (MYRES 2018).

Direktur Kurikulum, Sarana, 
Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) 
Madrasah Ahmad Umar mengatakan bahwa 
MYRES 2018 bertujuan menumbuhkan 
minat dan bakat menulis siswa MTs dan 
MA. Kegiatan ini juga ingin mengenalkan 
kepada mereka tentang riset atau penelitian 
sebagai bentuk pengembangan minat dan 
bakat. “Kami berharap, ajang ini menjadi 
sarana pembelajaran bagi siswa dalam 
menuangkan ide-ide dan gagasan kreatif 
yang dituangkan dalam tulisan, sekaligus 
menumbuhkembangkan iklim dan budaya 
meneliti di kalangan mereka,” tutur Umar, 
di Jakarta, Minggu (22/04).

 “Karena itu, MYRES 2018 juga 
diharapkan dapat mendorong pencapaian 
hasil penelitian yang orisinal, berkualitas, 
dan kompetitif. Juga mencari bibit peneliti 
muslim yang unggul dan berkarakter,” 
lanjutnya. Menurut Umar, MYRES 2018 

Tantangan madrasah di era 
digital semakin dinamis. 
Karena itu lembaga pen-
didikan termasuk madrasah 
dituntut kreatif  dalam 

menyongsong era digital ini baik dari sisi 
kurikulum, kualitas hingga pra sarana. 
Selain kemampuan akademik, salah 
satu bagian penting dari pendidikan di 

Membangun Budaya Riset 
Siswa Madrasah

madrasah  adalah penguatan karakter dan 
pengembangan skill siswa.  Hal ini dapat 
dilakukan melalui pembiasaan budaya 
akademis di lingkungan madrasah.  Budaya 
akademis dapat diaktualisasikan  dengan 
beberapa hal diantaranya tradisi berdiskusi, 
berpikiran kritis dan meneliti. 

Saat ini, penelitian sebagai sebuah 
tradisi akademik belum menjadi fokus di 
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targetnya akan diikuti banyak peneliti 
muda dari siswa MTs dan MA. Mereka 
akan mempresentasikan hasil penelitian 
ilmiahnya dalam kegiatan Supercamp. 
Sebagian lainnya, akan melakukan 
presentasi saat kegiatan KSM 2018 di 
Bengkulu.  

Kegiatan SuperCamp, kata Umar, 
berlangsung selama 4 hari 3 malam. 
Dalam kegiatan ini, peserta akan diberikan 
keterampilan merencanakan penelitian, 

pengambilan data, analisa data dan 
mengkomunikasikan penelitian (poster atau 
presentasi). “Setelah kegiatan SuperCamp, 
peserta akan dibimbing secara online 
selama 45 hari (1 Juni – 15 Juli) melalui 
group khusus di sosial media. Peserta 
yang mengikuti kegiatan SuperCamp 
dan mentoring ini kemudian diwajibkan 
menyampaikan laporan penelitian,” jelas 
Umar. 

Antusiasme siswa madrasah 

mengikuti kegiatan ini cukup besar. 
Dibuktikan dengan  666 proposal yang 
masuk meskipun hanya dipilih 45 yang 
terbaik.  Kasubdit Kesiswaan, Direktorat 
KSKK, Abdullah Faqih mengatakan,  
proposal MYRES terbagi dalam tiga bidang, 
yaitu: Sains Matematika dan Pengembangan 
Teknologi (378 proposal), Sosial Humaniora 
(204), dan Keagamaan (84). “Tim penilai  
melaksanakan seleksi proposal yang masuk 
dan memilih 15 besar proposal terbaik 
per bidang,” terangnya di Jakarta,  Selasa 
(29/05).

Aspek yang dinilai pada tahap seleksi 
ini,  lanjut Faqih, meliputi: ide dan orisinalitas 
penelitian, kesesuaian antara rumusan 
masalah/pertanyaan, pemilihan metode 
penelitian yang akan digunakan, dan nilai 
tambah/manfaat dari penelitian.  “Proposal 
terpilih berhak diikutkan dalam Workshop 
selama 4 hari,” sambungnya. Menurut 
Faqih,  tim juri terdiri dari 3 orang per bidang 
lomba. Juri merupakan para peneltii LIPI, 
Balitbang Diklat Kemenag, dan beberapa 
PTKIN.

Tahapan MYRES diawali dengan 
pendaftaran dan penyerahan proposal yang 
berlangsung dari 29 Maret hingga 11 Mei. 
Tahap selanjutnya adalah seleksi proposal. 
Setelah itu,  siswa yang proposalnya lolos 
seleksi   melakukan penelitian lapangan. 
Untuk membekali research skills, 
mereka akan diundang untuk melakukan 
workshop. Selama workshop, mereka akan 
mendapatkan bimbingan dan pendampingan 
tentang bagaimana membuat penelitian 
yang baik dari narasumber yang kompeten 
dan berpengalaman dari LIPI, dosen UIN/
IAIN, dan Balitbang Diklat Kementerian 
Agama

“Dari peserta workshop ini, dipilih 
enam finalis di setiap bidang,” tutur 
Faqih. Para finalis ini akan diundang untuk 
mempresentasikan proposal penelitiannya. 
Kegiatan presentasi ini dilaksanakan 
bersamaan dengan event Kompetisi Sains 
Madrasah (KSM) yang digelar di Bengkulu 
pada 17-21 September 2018.

Pada babak final, selain aspek yang 
dinilai pada saat seleksi proposal, dewan juri 
juga akan menilai kemampuan siswa dalam 
mengkomunikasikan hasil penelitian baik 
itu penilaian laporan penelitian, poster dan 
kemampuan presentasi. “Para pemenang 
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didasari keprihatinan ketika pada 2017 ia  
mendapatkan informasi dari berbagai media 
bahwa Indonesia mengalami kelangkaan 
garam, sehingga harus impor. “Padahal, 
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang 
di dunia setelah  Hawai.” Jelasnya.  

Selain dua penelitian tersebut, hasil 
penelitian yang lain juga cukup menarik 
bagi dewan juri dan pengunjung pameran. 
Sebab, keragaman isu dan kualitas hasil 
riset yang ditampilkan menggambarkan 
bakat terpendam siswa-siswi madrasah 
dalam bidang riset dan penelitian. Karena 
itu, penyelenggaraan MYRES sangat 
penting selain sebagai kontestasi juga 
sebagai motivasi agar tradisi riset ini 
semakin berkembang di madrasah. Dengan 
demikian,  akan semakin meneguhkan peran 
madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 
unggul dan berkualitas. 

(Maryani/Hikmah)

dini, dimana OKI adalah Kabupaten 
yang tertinggi (menurut data BPS) dalam 
pernikiahan dini di Sumatera Selatan,” ujar 
Rabia. 

Sementara  i tu ,  juara  dua 
kategori bidang sains, matematika dan 
pengembangan tehnologi, Zaki Zaidan 
dan Archie Vian Nizam Efendi dari 
MTs Negeri 1 (MTs N 1) Kota Malang 
membuat karya ilmiah berjudul “Celtro-G 
(Accelerator Salt Processing Technology): 
Berbasis Geomembran dan Efek Rumah 
Kaca dengan Teknologi Pemurni Vakum 
Sebagai Alternatif Teknologi Produksi 
Garam Konvensional Untuk Produsen 
Garam Nasional”. Di bawah bimbingan 
Zahratul Mufidah guru pembina KIR MTsN 
1 Kota Malang,  kedua siswa ini membuat 
alat CELTRO-G untuk mempercepat 
pembuatan garam dan menghasilkan 
produk yang sesuai SNI. Penelitian ini 

akan diberi kesempatan melakukan pameran 
hasil penelitiannya,” ujar Faqih. (AF). 

Dalam seleksi akhir, kegiatan ini 
dimenangkan oleh Siswa Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 
Mereka adalah Rabia Aladawiya dari kelas 
XII.IPS dan Tazkia Vidini Caya dari XI.IPA. 
Keduanya mengangkat Judul Dukungan 
Sosial dan Upaya Pencegahan Pernikahan 
Dini Untuk Mempersiapkan Bonus 
Demografi di Kabupaten OKI.

Menurut Rabia, pemilihan judul ini 
sebagai bentuk perhatian siswa MAN IC 
sebagai generasi indonesia untuk masa 
depan. “Indonesia dihadapkan pada gerbang 
bonus demografi yang menentukan masa 
depan indonesia menjadi negara maju, 
sehingga harus didukung agar dapat 
memanfaatkan momentum tersebut dengan 
cara melalukan pencegahan pernikahan 
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Sebut saja Zaenal, guru di 
Madrasah Aliyah (MA) di 
Surabaya ini miris dengan 
kondisi dalam negeri. Menurut 
Zaenal, Islam adalah satu-

satunya solusi untuk mengatasi segala 
persoalan masyarakat. Demokrasi adalah 
sistem kafir, dan sistem terbaik bagi 
pemerintahan adalah syaria’at Islam. Dalam 
pandangan Zaenal, sistem pemerintahan 
Indonesia adalah sistem thaghut,karena 
telah mengambil hak Allah sebagai pembuat 
hukum. 

Pandangan Zaenal adalah wajah 
dari 62.22% guru yang berpendapat bahwa 
hanya pemerintahan yang berdasarkan 
syariat Islam yang terbaik untuk negeri 
ini. Zaenal juga bukan satu-satunya 
pengajar yang berpendapat bahwa 
sistem pemerintahan Indonesia adalah 
sistem thaghut yang melencek dari hukum 
Allah. Ada 23,42% guru yang memiliki 
pendapat serupa. 

 Apa yang menjadi pandangan Zainal 
ini merupakan gambaran yang terekam 

dari hasil penelitian Pusat Pengembangan 
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta dari Agustus sampai 
September 2018. Riset ini melibatkan 2.237 
guru muslim di 34 Provinsi dari jenjang TK/
RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/
MA.  

Secara garis besar, penelitian itu 
memotret sikap intoleransi dan radikalisme 
di kalangan pengajar. Soal intoleransi, 
terungkap bahwa enam dari sepuluh guru 
Muslim memiliki opini intoleran terhadap 
pemeluk agama lain. Opini ini terungkap 
menggunakan alat ukur yang implisit, yakni 
guru tidak menyadari bahwa pandangan 
intoleransinya sedang disurvei. Sedangkan 
menggunakan kuesioner yang eksplisit. ada 
pergeseran persentasi tapi tak terlalu besar, 
menjadi 56,90%, hanya selisih 3,1%.

 Selain intoleransi, survei itu 
juga menilik tendensi radikalisme, dan 
mendapati bahwa hampir setengah guru 
Muslim memiliki opini radikal. Contoh 
pernyataannya adalah menganjurkan 
orang lain untuk ikut berperang dalam 

Menangkal 
Virus Radikal 
Para Pengajar
Sejumlah penelitian mengungkap banyak guru berpandangan 
intoleran dan cenderung radikal. Berpotensi kuat menularkan 
pandangannya kepada anak didik. Wawasan Islam wasathiyah 
harus kembali dikuatkan demi menjaga keutuhan bangsa.
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mewujudkan negara Islam. Contoh lain, 
setuju atau tidak setuju menyerang polisi 
yang menangkap orang-orang yang sedang 
berjuang mendirikan negara Islam.

 Temuan PPIM ini selaras dengan hasil 
penelitian Alvara Research Centre pada 
November tahun lalu yang menemukan 
bahwa siswa Indonesia semakin intoleran, 
dan guru berperan besar dalam memupuk 
intoleransi itu - selain juga peran dari ulama 
dan media sosial.

 Lembaga lain yang turut memotret 
fenomena ini adalah Maarif Institute. 
Dalam penelitian soal perkembangan 
radikalisme di sekolah, Ma’arif Institute 
mengungkapkan bahwa selain dari kegiatan 
ekstrakurikuler, radikalisme juga masuk ke 
siswa lewat guru. 

Komisi Nasional Perlindungan Anak 
(Komnas PA) turut mengamati peristiwa 
ini. Ketua Komnas PA Arist Merdeka 
Sirait bahkan menyebut ajaran radikal 
sudah masuk ke ruang kelas. Pendapatnya 
ini didasarkan pada fenomena di sebuah 
sekolah berbasis agama di Bogor, Jawa 
Barat. Anak-anak di sekolah berbasis 
agama di Bogor itu ditanamkan nilai-nilai 
kebencian.

 Kementerian Agama Republik 
Indonesia tidak tinggal diam. Dirjen 
Pendidikan Islam Kementerian Agama, 
Kamaruddin Amin menyebut fenomena 

ini muncul karena banyak guru agama di 
sekolah sesunggungnya bukan lulusan 
dari pendidikan agama. Sementara angka 
kebutuhan adanya guru agama di sekolah 
masih sangat tinggi “Jadi ini tantangan kami 
untuk ke depan memperbaiki pelajaran 
agama di sekolah,” ujarnya. 

 Idealnya, menurut Guru Besar 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar ini, setiap sekolah memiliki 
satu guru agama. Kenyataannya banyak 
sekolah yang tidak memiliki guru agama. 
Situasi ini merata di sejumlah daerah. “Coba 
bayangkan, agama diajarkan oleh mereka 
yang tidak paham agama secara mendalam. 
Hasilnya bisa muncul pemahaman agama 
yang radikal karena orang yang mengajar 
agama bukan ahlinya,” ujarnya.

 Persoalan ini, menurut Kamaruddin 
Amin, harus diselesaikan bersama 
sejumlah pihak, yakni Kementerian Agama 
(Kemenag), Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 
serta Pemerintah Daerah (Pemda) 
meliputi gubernur dan bupati/walikota. 
“Sebab mereka (Pemda) yang melakukan 
perekrutan guru. Guru adalah pegawai 
daerah,” jelasnya.

 Masalahnya, selama ini Kemdikbud 
dan Pemda tidak melibatkan Kemenag 
dalam perekrutan guru agama maupun 

menyusun materi pembelajaran agama 
di sekolah umum. Mestinya rekrutmen 
dilakukan satu pintu oleh Kemenag 
karena lembaga ini bertanggungjawab 
dalam pendidikan agama. Pemerintah ke 
depannya akan memperketat perekrutan 
guru agama. “Hanya lulusan perguruan 
tinggi dengan disiplin ilmu keagamaan yang 
akan direkrut menjadi guru agama. Sebab, 
tantangan utama menangkal radikalisme 
adalah memperbaiki mutu guru agama,” 
ujarnya.

 Sementara itu menurut Direktur 
Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 
Madrasah Kementerian Agama Suyitno, 
secara birokrasi harus ada regulasi untuk 
menindaklanjuti sejumlah guru yang 
berpandangan intoleran dan radikal. 
Regulasi itu adalah turunan dari PP Nomor 
55 Tahun 2005. “Apakah dalam bentuk 
teguran, peringatan, pembinaan, hingga 
penindakan tegas,” ujarnya dalam acara 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), 
Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan, dan 
Moderasi beragama di Kota Bekasi, Jawa 
Barat, 10 November lalu. 

 Menyikapi radikalisme di kalangan 
pengajar, KH. Masdar Farid Mas’udi 
menekankan pentingnya prinsip khaira 
ummah yang harus ditanamlan kepada 
para guru. “Prinsip ini penting diusung 
agar mampu mewujudkan generasi terbaik 
dan negeri yang tenteram,” tutur penulis 
buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam 
Perspektif Islam itu. 

 Tokoh yang akrab disapa Kiai 
Masdar menjelaskan bahwa predikat umat 
Islam sebagai umat terbaik adalah sangat 
logis. Pasalnya, Islam merupakan agama 
samawi yang datang terakhir, yang bisa 
belajar dari kelebihan sekaligus kekurangan 
dari agama-agama sebelumnya. Sayangnya 
prinsip khaira ummah justru dikikis oleh 
umat Islam sendiri dengan melakukan 
perilaku-perilaku yang jauh dari prinsip 
ajaran Islam. “Bahkan saat ini, mereka tak 
segan membuat keonaran, kecamasan, dan 
ketakutan di balik simbol-simbol agama 
yang justru mereka kibarkan,” tuturnya.

 Padahal, menurutnya, dari sejumlah 
negara berpenduduk mayoritas Islam, hanya 
Indonesia yang cenderung lebih stabil. 
Tidak ada negeri yang penduduknya se-
bineka Indonesia. Menurutnya, hal ini  luar 



Edisi No. 11/VI/ 2018  PENDiS  75

biasa. Bukan hanya suku bangsanya yang 
banyak, tetapi bahasanya, pulau, dan lain-
lain. “Indonesia merupakan negeri istimewa 
di mata Allah, tidak ada yang seindah 
Indonesia. Tinggal dimanfaatkan untuk 
kemaslahatan seluruh rakyat,” ucapnya.

 Fakta ini merupakan bukti bahwa 
umat Islam Indonesia berupaya menjadi 
umat terbaik dengan berperilaku baik 
bersama umat-umat lainnya. Sikap toleransi 
muslim Indonesia merupakan ekspresi 
keberagaman sebagai ciri khas Islam di 
Nusantara yang selama ini populer disebut 
Islam Nusantara. 

Menurut Dirjen Pendidikan Islam 
Kementerian Agama Kamarudin Amin 
wawasan Islam Wasathiyah sejatinya 
menjadi pegangan para pengajar. Karena 
karakter positif yang dimiliki suatu bangsa 
akan  terbentuk melalui rekayasa sosial yang 
dimulai dari pendidikan. Ia mengingatkan 
bahwa para pengajar  jangan mengartikan 
bahwa tujuan pendidikan hanya  semata-
mata  proses  transfer pengetahuan (transfer 
of knowledge). Karena tugas itu pada 
era teknologi digital semacam ini  bisa 

digantikan oleh aplikasi. “Akan tetapi, 
bagaimana sang guru mampu membentuk 
karakter anak didik melalui apa yang 
dilakukan guru,” jelasnya. 

Menurutnya, guru juga harus 
mampu membimbing anak didiknya untuk 
mengamalkan ilmu yang telah diajarkan 
kepadanya. Selanjutnya, guru membimbing 
mereka untuk menginternalisasikan 
pengetahuan yang diperoleh kepada dirinya 
secara pribadi.

 Guru juga seharusnya memastikan 
bagaimana ilmu yang sudah ditanamkan 
kepada anak didiknya dapat digunakan 
dalam kehidupan bersama dengan orang 
atau komunitas lain di sekitarnya. “Guru 
juga  diharapkan membawa transformasi 
masyarakat karena ilmu yang diajarkan,” 
terang Kamaruddin

 Pendapat lain ditambahkan Dewan 
Pembina Majelis Dakwah dan Pendidikan 
Islam (Madani) M Romahurmuziy dalam 
menyikapi radikalisme di kalangan 
guru. Selain pengajar harus menguatkan 
karakter Islam Wasathiyah (moderat), guru 
agama yang lebih toleran harus turut andil 

menularkan gagasan moderatnya melalui 
media sosial. Hal itu untuk kontra narasi 
dari gagasan radikalisme yang juga tersebar 
melalui media sosial.  

Tokoh yang akrab disapa Romi itu 
menilai, langkah tersebut merupakan salah 
satu cara efektif untuk menyebarkan ajaran 
yang damai, untuk mencegah konflik agama 
yang bisa meruntuhkan sendi-sendi sosial. 

 Melalui langkah-langkah ini, 
diharapkan tidak ada lagi guru yang 
berpandangan intoleran apalagi radikal. 
Guru seperti Zaenal yang berpendapat bahwa 
Indonesia adalah thaghut, bisa kembali 
kepada ajaran Islam rahmah. Bahwa sistem 
pemerintahan Indonesia adalah ijtihad para 
ulama pejuang kemerdekaan untuk merajut 
kebhinekaan. 

 “Tentu saja kita tidak ingin menjadi 
seperti Negara Suriah yang hancur di-
karenakan pertikaian sektarian yang di-
sebab kan oleh paham-paham yang radikal,” 
tutur Romi dalam Diskusi Panel Sarasehan 
Nasional para Guru Pendidikan Agama 
Islam di Bekasi, 21 November lalu. 

Ade Faizal Alami
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Pondok Pesantren Salafiyah 
S y a f i ’ i y a h  S i t u b o n d o 
berbunga-bunga. Delapan 
santrinya berhak menjadi 
pembicara pada perhelatan 

Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 
2018. Kabar gembira ini diupload di 
situs resmi pesantren http://mahad-aly.
sukorejo.com dengan judul “Delapan 

MUKTAMAR PEMIKIRAN SANTRI NUSANTARA 2018

Ruang Akademik Tahunan 
Para Santri

Santri Sukorejo Jadi Pembicara dalam 
Muktamar Pemikiran Santri Nusantara”, 
Jumat, 5 Oktober 2018 13:55.  Tidak lama 
setelah berita itu dimuat, seorang santri 
langsung berkomentar begini: “Sepertinya 
ada satu lagi yang lolos tapi gak masuk 
berita.”

Begitulah, gambaran antusias 
pesant ren-pesant ren  menyambut 

“Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 
2018” yang diselenggarakan di Pondok 
Pesantren Krapyak Yogyakarta, 10 - 12 
Oktober 2018 lalu. Kira-kira bukan hanya 
santri dan alumni Pesantren Salafiyah 
Syafi’iyah Situbondo yang seperti itu.

Sedianya pengumuman seleksi tahap 
1 nominasi abstrak paper terpilih untuk 
calon peserta Muktamar Pemikiran Santri 
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Nusantara 2018 harus dilakukan pada 
5 September 2018. Tapi apa boleh buat, 
panitia menunda pengumuman sampai 
tanggal 9 September. Animo pesantren-
pesantren sangat besar dan di luar dugaan. 
Panitia meminta tambahan waktu untuk 
menyeleksi semua naskah yang masuk. 
Dalam surat pengumuman seleksi 
disebutkan, panitia menerima sebanyak 
1.294 abstrak dari para calon peserta, 
sementara hanya ada 240 nominator yang 
terpilih dalam seleksi tahap pertama. 
Berikutnya, pada seleksi tahap kedua, 
setelah para calon peserta yang lolos 
seleksi tahap pertama mengirimkan full 
paper mereka, hanya ada 172 peserta yang 
akan mendapatkan kesempatan untuk 
mempresentasikan karya terbaik mereka.

Muktamar Pemikiran Santri 
Nusantara 2018 mengambil tema 
“Islam, Kearifan Lokal, dan Tantangan 
Kontemporer”. Tema ini diturunkan ke 
dalam lima sub tema: yakni 1) Pesantren 
dan Moderasi Beragama, 2) Pesantren dan 
Perempuan, 3) Pesantren dan Kebudayaan, 
4) Revitalisasi Keilmuan Pesantren, 5) 
Bahtsul Masa’il Pesantren dan Inovasi 
Pemikiran. Subtema atau bidang kajian 
ini dapat didiskusikan melalui berbagai 
disiplin ilmu: akidah, filsafat, sejarah, ilmu 
al-Qur’an, hadis, sosiologi, antropologi, 
pendidikan, filologi, hukum Islam, 
psikologi, sains murni, ilmu terapan, dan 
disiplin lainnya.

Damailah Negeri
Muktamar Pemikiran Santri 

Nusantara 2018 merupakan rangkaian dari 
peringatan Hari Santri Naional 2018 yang 
mengambil tema besar “Bersama Santri 
Damailah Negeri”.

Setelah terbit Peraturan Presiden 
Nomor 22 tahun 2015 lalu tentang Hari 
Santri, Kementerian Agama bersama 
ormas-ormas keagamaan segera menggelar 
Deklarasi Hari Santri. Deklarasi digelar 
pada 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal 
Jakarta. 22 Oktober 1945 adalah peristiwa 
penting dalam sejarah Indonesia ketika 
Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari 
sebagai pemimpin besar kaum santri 
mengumumkan “Resolusi Jihad” yang 
berisi pernyataan bahwa perang melawan 
tentara Sekutu yang ingin kembali menjajah 

Indonesia adalah bagian dari ajaran suci 
agama Islam.

Sejak deklarasi di Masjid Istiqlal 
itu, tahun-tahun berikutnya, 22 Oktober 
menjadi hari bersejarah bagi para santri dan 
alumni pesantren. Semangat keindonesiaan 
para santri semakin menanjak. Kementerian 
Agama memperingati Hari Santri itu dengan 
beragam kegiatan. Pada Hari Santri 2016 
misalnya, Kementerian Agama mengangkat 
tema “Dari Pesantren untuk Indonesia”. 
Sementara pada Hari Santri 2017, tema 
besar yang diangkat adalah “Wajah 
Pesantren Wajah Indonesia”. 

Untuk peringatan Hari Santri 
2018, Kementerian Agama mengusung 
tema besar, “Bersama Santri Damailah 
Negeri”. Direktur Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren pada Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama, Ahmad Zayadi mengatakan, isu 
“perdamaian” diangkat karena dinilai 
aktual,  faktual,  serta erat kaitannya 
dengan kondisi bangsa Indonesia dewasa 
ini. Sebagai bangsa yang multikultural, 
Indonesia dihadapkan pada dua hal yang 
bersamaan, yakni adanya keuntungan dan 
sekaligus ancaman.

Pertama, kondisi multikultural bisa 
menguntungkan lantaran menunjukan 
kekayaan dan keragaman sumber daya 
manusia yang dimiliki. Entah itu soal 
agama, etnis, suku, budaya, bahasa, yang 
jelas semuanya dapat menjadi modal 

kekuatan untuk kemajuan Indonesia. 
Namun, keragaman dapat pula 

mengancam jalannya proses kehidupan 
bernegara. Pada tingkat tertentu,  
keragaman kadang melahirkan konflik 
berupa sentimen, diskriminasi, intoleransi, 
radikalisme, bahkan hingga perang saudara. 
Kerukunan dan perdamaian di negeri 
yang membentang belasan ribu pulau ini 
terancam oleh maraknya aksi sejumlah 
oknum orang/kelompok yang ‘gagap’ dan 
‘kagetan’ menghadapi perbedaan, terutama 
soal kelas sosial, pemahaman keagamaan 
dan selera politik. Perbedaan tersebut 
seolah-olah dipandang sebagai sesuatu yang 
harus dipertentangkan. 

Apabila situasi demikian terus 
dibiarkan, kata Zayad, bukan tidak mungkin 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) ini bisa runtuh dan 
terpecah belah.  Makanya, suara-suara 
damai dari berbagai kalangan sangat perlu 
divokalkan kembali untuk membendung 
para kelompok yang tidak menginginkan 
kerukunan dan perdamaian di negeri ini. 

Dalam kondisi ini, keberadaan 
kalangan santri dan pondok pesantren sangat 
diharapkan sebagai “pionir perdamaian” 
masyarakat Indonesia. Sebab jamak 
diketahui, lembaga pendidikan Islam tertua 
di Nusantara ini sejak awal telah berperan 
dan berkontribusi menanamkan moralitas, 
mentransformasikan keilmuan dan merawat 
khazanah kearifan lokal di masyarakat.
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Pondok Pesantren Krapyak
Muktamar Pemikiran Santri Nusan

tara 2018 sebagai rangkaian dari kegiatan 
Penringatan Hari Santri 2018 merupakan 
upaya dari berbagai pihak, terutama 
Kementerian Agama untuk melestarikan 
khazanah pesantren yang telah tumbuh 
selama berabadabad, baik dari bidang 
keilmuan maupun kebudayaannya.

“Pemikiran santri yang tafaqquh 
fiddin menjadi modal kuat untuk menye
barkan kepada umat tentang pentingnya 
keseimbangan, baik itu soal berpikir dan 
bertindak demi kepentingan beragama mau
pun kepentingan berbangsa,” kata Zayadi.

Mewakili tuan rumah,  Hilmy Mu
ham mad mengatakan, pemilihan Pesantren 
AlMunawwir dan Ali Makshum sebagai 
tuan rumah adalah tepat. Sebab, sejak berdiri 
pada 1911, pesantren ini telah melahirkan 
banyak tokoh pergerakan, pejuang,  dan 
pengisi kemerdekaan. “Pesan tren ini juga 
pernah menjadi tempat Muktamar NU 
ke28 pada tahun 1989 dan menghasilkan 
sejumlah rumusan penting untuk bangsa,” 
tuturnya.

Selain itu, di bidang literasi banyak 
karya intelektual yang berasal dari pesantren 
ini. Misalnya,  Hujjah Ahlussunnah Walja
maah karya KH Ali Makshum. Juga 
Wadlaiful Muta’allimin, alMuqtathafat,  
dan alFuruq karya KH Zainal Abidin 
Munawwir.

Karya lainnya adalah kamus Al
Munawwir yang disusun KH Warshun 
Munawwir dan Qamus Al’Ashry karya KH 
Atabik Ali. 

Kini, lebih dari 4.000 santri belajar 
di pesantren ini,  baik di pendidikan formal 
maupun non formal. 

Forum Strategis
Menteri Agama Lukman Hakim 

Saifuddin membuka Muktamar Pemikiran 

Santri Nusantara2018 di Pesantren Krapyak 
Yogyakarta itu.  Muktamar ini mengangkat 
tema Islam,  Kearifan Lokal,  dan Tantangan 
Kontemporer. 

“Ini forum strategis. Perlu ada forum 
reguler di mana kaum santri, selain bisa 
saling bersilaturahmi, juga bersilatulfikri 
sehingga mereka bisa lebih banyak 
memberikan manfaat atas keberadaannya, 
tidak hanya untuk masyarakat pesantren, 
tapi juga dunia,” kata Menag dalam 
pembukaan muktamar, Rabu (10/10/2018).

Menurut Menteri Agama, muktamar 
akan membahas beragam isu, antara lain 
terkait keberadaan pesantren dan moderasi 
beragama. “Kita sekarang dihadapkan pada 
pandangan yang cenderung berlebihan 
atau ekstrem. Untuk itu,  apa yang menjadi 
warisan pendahulu kita berupa Islam 
wasathiyah itu harus tetap bisa dijaga 
dengan baik,” ujarnya.

Tema lainnya terkait pesantren dan 
peran perempuan. Dikatakannya, Islam 
hadir dalam rangka melindungi dan 
menjaga harkat dan martabat perempuan. 
“Tema ini akan dikaji bersama karena 
santri bertanggung jawab sebagai orang 
yang memiliki kompetensi di bidang itu,” 
ucapnya.

Muktamar juga akan membahas 
masalah pesantren dan kebudayaan. 
Kebudayaan terus berkembang hingga 
manusia kini hidup di wilayah borderless, 
tanpa batas.

“Kebudayaan sebagai percampuran 
banyak nilai akan mempengaruhi tata nilai 
yang kita anut. Pesantren dan santri mestinya 
bisa memberikan pandangan konstruktif 
bagaimana kebudayaan lahir tanpa 
tercerabut dari nilai agama,” tandasnya.

Dirjen Pendidikan Islam Ka maruddin 
Amin sebelumnya melaporkan, muktamar 
akan dilaksanakan dalam dua bentuk kegiat
an, yaitu: Special Panel dan Panel Session.

Kegiatan pertama akan disampaikan 
sejumlah narasumber dari dalam dan 
luar negeri, di antaranya KH. Afifuddin 
Muhajir (Majelis Masyayikh), KH. Husein 
Muhammad, Muazzam Malik (Duta Besar 
Inggris), Malik Ballen (Director Official, 
Leiden University), Syaikh Bilal Mahmud 
Afifi Ghanim (alAzhar University), dan 
Dr. Syaikh Salim Alwan alHusayny (Darul 
Fatwa Australia).

“Bentuk kegiatan kedua atau Panel 
Session diikuti 175 peserta yang telah 
dinyatakan lolos seleksi call for paper sesuai 
tema yang akan dibahas di mu ktanar,” 
terangnya

3 Panel Khusus
Muktamar dihadiri kurang lebih 3.500 

partisipan santri dari berbagai kalangan. 
Kata Ahmad Zayadi, muktamar ini menjadi 
ruang akademik tahunan bagi santri untuk 
mendiskusikan hasilhasil kajian. Sebanyak 

“Kebudayaan sebagai percampuran banyak nilai akan 
mempengaruhi tata nilai yang kita anut. Pesantren dan santri mestinya 
bisa memberikan pandangan konstruktif bagaimana kebudayaan lahir 

tanpa tercerabut dari nilai agama.”

Lukman Hakim Saifuddin
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172 peserta mengikuti serangkaian 
diskusi panel Muktamar Pemikiran Santri 
Nusantara 2018.

Ada  3 (tiga) panel khusus (special 
panel) yang berlangsung di Pesantren 
Krapyak Yogyakarta, 10-12 Oktober. Panel 
khusus yang berlangsung Kamis (11/10) 
ini membahas tentang tiga tema besar yang 
kaitannya dengan tema muktamar tahun ini 
yang bertajuk “Islam, Kearifan Lokal dan 
Tantangan Kontemporer”.

Pada Panel 1 membahas tentang 
Reinventing Subculture of Pesantren and 
Islamic Moderation (Menemukan Kembali 
Subkultur Pesantren dan Moderasi 
Beragama). Moderator dibawakan oleh 
Marzuki Wahid, sedangkan narasumbernya 
yakni Pengasuh Pesantren Gontor KH Amal 
Fathullah, Akademisi UIN Kalijaga Sahiron 
Syamsuddin, Direktur Official of Leiden 
University Marrik Bellen.

Untuk Panel 2 membincang 

tentang Pesantren, Women Ulama, and 
Social Transformation: Challenge and 
Prospect (Pesantren Ulama Perempuan, 
dan Transformasi Sosial: Tantangan dan 
Prospek), yang dimoderatori oleh Abdul 
Moqsith Ghazali. Sedangkan pembicaranya 
yakni KH Husein Muhammad, Pengasuh 
Pesantren Krapyak Hindun Anisah, Syekh 
Al-Azhar University Bilal M Afifi Ghanim.

Sedangkan pada Panel 3 mengulas 
tentang Revitalizing Academic of 
Pesantren and Bahtsul Masail (Revitalisasi 
akademik pesantren dan Bahtsul Masail), 
yang moderatori oleh Rumadi. Adapun 
pembicaranya adalah Badriyah Fayumi, 
KH Malik Madani, Darul Fatwa Australia 
Syekh Salim Alwan, Majelis Masyayikh 
KH Afifuddin Muhajir.

Menurut Kamaruddin Amin, ke-
giat an muktamar diproyeksikan untuk me-
rumuskan beberapa hal, di antaranya untuk 
mengukuhkan posisi santri dan pesantren 

sebagai subkultur, lalu mengetengahkan 
gagasan moderasi beragama yang selama 
ini termanifestasikan dalam dogma, olah 
pikir, hingga model keberagamaan kaum 
santri.

“Muktamar ini juga dalam rangka 
memetakan tantangan serta langkah-
langkah yang diperlukan untuk memecah 
problematika kebangsaan dan keumatan,” 
paparnya. 

Muktamar ini juga menjadi bagian 
dari upaya transformasi sosial yang 
dilakukan santri dan pesantren dalam 
menjaga eksistensi NKRI dan kearifan 
lokal. “Muktamar membahas hal-hal yang 
diperlukan dalam rangka meningkatkan 
mutu penelitian serta pengembangan 
keilmuan pada pondok pesantren,” ujarnya.

Malam Kebudayaan
Selain panel paper dari para 

intelektual santri, dalam muktamar ini 
juga diselenggarakan Malam Kebudayaan 
Pesantren yang berisi penampilan dari para 
budayawa dan kiai serta nyai pesantren, 
musik tradisional, shalawat milenial, dan 
masih banyak lagi. Digelar juga Festival 
Serban dan Pegon Kiai. 

Acara Malam Kebudayaan diisi 
dengan orasi kebudayaan Menteri Agama, 
pembacaan puisi oleh para budayawan 
santri seperti Gus Hilmy, Romahurmuzy, 
Abidah El Khaliqie, Sosiawan Leak, Helvy 
Tiana Rosa, Candra Malik, Inayah Wahid, 
dan Habiburrahman El-Shirazy.

Penyanyi musik religi Veve Zulfikar, 
Komika Dzawin dan rapper santri Ikhsan 
& Danang juga unjuk gigi menampilkan 
aksinya di acara Malam Kebudayaan 
Pesantren itu.

Sementara itu “Festival Serban & 
Pegon Kiai” diadakan di Lapangan Ali 
Maksum Krapyak selama kegiatan. Festival 
ini menampilkan beraneka macam benda 
bersejarah yang biasa dipakai oleh kiai-kiai 
pesantren dan juga memamerkan kitab-
kitab karya kiai pesantren yang berbahasa 
Arab Pegon. Konon, bahasa Arab Pegon 
atau bahasa lokal yang ditulis dengan huruf 
Arab ini digunakan oleh para ulama dan 
kaum santri untuk mengelabui mata-mata 
kompeni tempo dulu yang sudah belajar 
bahasa Arab. 

(A. Khoirul Anam)
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Mewujudkan Guru PAI Yang 
Kompeten dan Profesional
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Dinamika perkembangan 
teknologi informasi yang 
melaju dengan cepat 
membuat siapapun dapat 
dengan mudah mengakses 

berita, informasi, atau pengetahuan tanpa 
batas. Perkembangan ini juga berdampak 
pada dunia pendidikan. Generasi muda saat 
ini sangat dekat dengan dunia maya. Tidak  
jarang, informasi yang didapat dari dunia 

maya dipahami sebagai sebuah kebenaran 
mutlak tanpa perlu ada “tabayyun”. Padahal, 
dunia maya khususnya media sosial saat 
ini kerap diwarnai dengan pelbagai konten 
negatif seperti ujaran kebencian, pornografi, 
informasi hoax, fitnah hingga sarana 
penyebaran ideologi radikal.  

Di era digital, siswa juga memiliki 
lebih banyak kesempatan berinteraksi secara 
lebih luas. Sehingga potensi pergaulan 
jauh lebih beragam. Tanpa literasi media 
dan pengetahuan agama yang memadai 
perkembangan ini dapat berpengaruh secara 
signifikan terhadap perkembangan peserta 
didik baik dari sisi sosial, akademis dan 
moral. Peran pendidikan sangat dibutuhkan 
untuk membekali anak dari serbuan 
informasi tersebut. 

Dalam kontek ini, peran pendidikan 
agama  menjadi sangat penting dan strategis 
dalam  memberikan  pengetahuan agama 
dan penguatan moderasi  beragama bagi 
generasi muda. Dalam hal ini, pendidikan 
Agama Islam di sekolah  harus menjadi 
garda depan dalam penguatan pengetahuan 
agama di lingkungan sekolah. Data emis 
2016 menunjukan ada 37 juta siswa muslim 
yang belajar pendidikan agama Islam di 
sekolah baik negeri ataupun swasta. 

Sementara itu, jumlah guru PAI yang 
ada saat ini masih kurang dari kebutuhan. 
Dari jumlah yang ada juga belum semuanya 
memiliki kualifikasi yang sesuai. Padahal, 
guru  pendidikan agama Islam (GPAI)  

semestinya memiliki kompetensi yang ideal 
dan relevan dengan tantangan pendidikan 
saat ini. Guru PAI sebagai salah satu 
kelompok dari guru profesional idealnya 
memiliki kualifikasi dan kompetensi 
sesuai standar yang telah ditetapkan. 
Karena itu, pemerintah bertanggung jawab 
memfasilitasi pengembangan keprofesian 
berkelanjutan guru PAI secara terstruktur 
dan terprogram untuk memastikan 
mereka dapat melaksanakan tugas dan 
kewajibannya sesuai standar dan kode etik 
profesinya.   

Direktorat PAI, Kementerian Agama 
RI merespon hal tersebut dengan Program 
Pengembangan Keprofesian Keberlanjutan 
bagi guru PAI. Program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan 
Agama Islam (PPKB GPAI) merupakan 
program pengembangan kompetensi guru 
PAI yang dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk 
meningkatkan profesionalitasnya. 

Direktur PAI, Rohmat Mulyana 
Sapdi  menjelaskan bahwa PPKB yang 
dikembangkan oleh Direktorat PAI 
merupakan wujud penguatan layanan 
standar kompetensi guru PAI agar 
kualitas kompetensi dan karier mereka 
semakin meningkat. Menurut Rohmat 
kehadiran pemerintah dalam upaya up-
grading kompetensi guru menjadi hal 
yang sangat penting mengingat regulasi 
yang mengatur  standar mutu guru  bukan 
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semata-mata bagaimana cara mengukurnya, 
melainkan juga berkenaan dengan seberapa 
besar pemerintah hadir dalam upaya 
pengembanngannya.

Program PPKB-GPAI diharapkan 
bisa meningkatkan kompetensi guru PAI 
dalam kemampuan pedagogik, profesional, 
kepribadian, sosial, spiritual, dan manajerial. 
Mengingat pentingnya program ini, Rohmat 
berharap agar PPKB-GPAI ini dilaksanakan 
secara konsisten.” Keberlangsung program 
ini harus dijaga sesuai dengan tujuannya.” 
demikian kata Rohmat. 

Secara umum tujuan Program 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Guru PAI adalah untuk meningkatkan 
kualitas diri dan  layanan pendidikan 
Agama Islam di sekolah dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan Agama 
Islam. Sementara tujuan-tujuan khusus 
PPKB GPAI ada beberapa hal. Pertama, 
meningkatkan kompetensi guru PAI 
dalam pemahaman Islam moderat (Islam 
wasathiyah) dan pengarusutamaan 
moderasi beragama. Kedua, meningkatkan 
kompetensi guru PAI untuk mencapai 
enam standar kompetensi yang ditetapkan 
dalam peraturan perundangan yang berlaku. 
Ketiga, memutakhirkan kompetensi guru 
PAI sejalan dengan dinamika sosial budaya 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, 
dan teknologi. Keempat, meningkatkan 
komitmen dan integritas guru PAI 
dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai professional. Kelima, 
menumbuhkan rasa cinta dan bangga 
sebagai penyandang profesi guru PAI. 
Keenam, meningkatkan citra, harkat, dan 
martabat profesi guru PAI di masyarakat. 
Ketujuh, menunjang pengembangan karir 
guru PAI.   

PPKB GPAI difokuskan untuk 
pengem bangan keprofesian guru Pendidik-
an Agama Islam yang mencakup 6 kompe-
tensi yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial, 
profesional, spiritual, dan leadership.  
PPKB juga menjadi kunci untuk sistem 
penyelenggaraan PAI yang berkualitas. 
Proses dan kegiatan PPKB dirancang un-
tuk meningkatkan sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan profesional guru PAI 
di sekolah yang dilaksanakan se cara 
berjenjang,  berkesinambungan da lam 
rangka peningkatan kinerja  dan peme-
nuh an kompetensi profesional guru PAI 
di sekolah. PKB GPAI meliputi pengem-
bangan diri (PD), publikasi ilmiah (PI), 
dan karya inovatif (KI). Sebagai simbol 
penyelenggaraan program yang terencana, 
PPKB GPAI memiliki tagline “ Jelas 

Profilnya Tepat Pelatihannya”.   
Kasubag TU Dit. PAI, Nasri me-

nyampaikankan bahwa di tahun kedua 
penyelenggaraan, seluruh perangkat 
pendukung PPKB-GPAI telah disiapkan 
secara bertahap. Bahkan tahun 2018 ini, 
kelengkapan program berupa  pedoman 
dan modul PPKB-GPAI telah disusun, 
diujicoba, dan direviu dengan melibatkan 
banyak pakar pendidikan. Pada tahun 
ini, seluruh instrumen PPKB diharapkan 
dapat terlengkapi mulai dari Sumber Daya 
Manusia, buku-buku pedoman, modul 
pelatihan dan lain sebagainya. “Sampai saat 
ini target yang disusun Direktorat PAI dan 
Tim Pengembang PPKB GPAI dalam 
timeline penyelenggaraan PPKB 
GPAI secara umum tercapai sebagaimana 
mesti nya,” jelasnya.

Direktorat PAI, Kementerian Agama 
telah melaksanakan beberapa tahapan 
proses dalam melaksanakan program ini. 
Pertama, Pembentukan Tim Pengembang 
PPKB GPAI. Kedua,  penyususnan  buku-
buku PPKB GPAI (naskah akademik, pe-
doman,  petunjuk teknis, panduan ToT,dll) 
PPKB GPAI. Ketiga, uji publik program 
dengan melibatkan pakar pendidikan. Ke-
empat, piloting program yg dilaksanakan di 
7 provinsi (Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Su-
la wesi Selatan, NTB, NTT dan DKI Jakar-
ta). Kelima, Reviu dan Evaluasi Piloting. 
Keenam, Training of Trainer Mas ter Trainer 
(Instruktur Nasional) PPKB GPAI.  

Pelaksanaan PPKB secara menye-
luruh ditandai dengan launching PPKB 
GPAI oleh Menteri Agama RI, Lukman 
Hakim Saifuddin di Tangerang, 31 Juli 2018. 
Launching PPKB GPAI adalah momen 
dicanangkannya penyelenggaraan PPKB 
GPAI secara nasional yang dilaksanakan 
secara terintegrasi dari tingkat pusat 
(Direktorat PAI) ke tingkat bawah (provinsi, 
kabupaten/kota dan komunitas belajar 
guru). Launching dilakukan oleh Menteri 
Agama Republik Indonesia sekaligus 
penyampaian materi penguatan moderasi 
keberagamaan  di hadapan 400 peserta yang 
hadir. Mereka adalah Kepala Bidang PAIS/ 
PAKIS/ Pendis Kanwil Kemenag seluruh 
Indonesia, dosen PAI pada perguruan tinggi 
umum serta guru PAI.  

Launching PPKB GPAI  dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan ToT Pelatih 
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Inti (Instruktur Provinsi) PPKB dari jenjang 
PAUD/TK, SD, SMP dan SMA. Melalui ToT 
ini  dicetak Pelatih Inti (Instruktur Provinsi) 
yang menjadi basis dari penyelenggaraan 
PPKB di tingkat daerah.  Pelatih inti ini 
nan ti nya melatih pelatih (Guru PAI) pada 
kabupaten/kota. Selain itu juga diharap
kan menjadi duta moderasi beragama yang 
menyampaikan misi Kementerian Agama 
RI dalam menyebarkan faham Islam yang 
moderat. Dengan launching dan ToT Ins
truk tur Provinsi tersebut, PPKB dapat di
lak sanakan secara menyeluruh di seluruh 
daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Men
teri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
berpesan agar guru agama harus senantiasa 
meningkatkan kompetensi dan menguatkan 
moderasi keberagamaan. “Penguatan 
moderasi beragama menjadi sangat penting 
di tengah dua kutub pemahaman yang 
saling bertolak belakang, yaitu liberal dan 
konservatif,” kata Lukman, Jumat, 13 

Juli 2018. Terkait dengan perkembangan 
teknologi informasi, Menag berharap guru 
PAI mampu meresponnya dengan baik. 
“Saat ini siswa kita hidup di dua dunia, dunia 
maya dan dunia nyata. Dunia maya dalam 
keadaan tertentu jauh lebih berpengaruh. 
Untuk itu, guru PAI sebagai pengajar harus 
menyikapinya dengan bai, guru tidak boleh 
gagap teknologi,” terangnya.

Dirjen Pendidikan Islam, Kamarud
din Amin mengatakan bahwa UU Guru 
dan Dosen mengamanahkan penguatan 
kompetensi guru. Pemerintah lalu me
nuang kan PPKB sebagai program prioritas 
dalam RPJMN 20152019. “PPKB di 
lingkungan guru PAI merupakan instrumen 
untuk meningkatkan kapasitas guru agama 
agar mereka memahami misi peningkatan 
kualitas beragama dan juga moderasi 
beragama,” terang Kamaruddin Amin. 
Penye lenggaraan PPKB GPAI sangat 
pen ting  dilaksanakan sebagai wujud 
tanggung jawab Kementerian Agama dalam 

peningkatan kompetensi guru PAI. “PPKB 
Guru PAI tahun ini dapat dilaksanakan 
secara massif,” terang Kamaruddin Amin. 

Dengan PPKB GPAI diharapkan 
terwujud Guru PAI profesional yang 
memiliki kompetensi minimal sebagaimana 
terdapat pada Permendiknas Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru dan 
KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengembangan Standar Nasional 
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
Kompetensi yang dimaksud terdiri dari 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 
profesional, spiritual, dan kepemimpinan. 
Keenam kompetensi tersebut merupakan 
sesuatu yang dinamis karena itu harus 
terus dikembangkan secara berkelanjutan 
agar guru PAI dapat menjalankan tugas 
keprofesiannya sebagai pendidik dan 
penebar paham keislaman yang moderat, 
maksimal, bermutu dan berdaya saing. 

Nasukha
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Tahun 2015 mn emang 
merupakan tahun penting 
dimulainya berbagai gerak an 
“Desa Membangun” (bukan 
gerakan “Membangun Desa”) 

di ba nyak desa-desa di Indo nesia, tak 
terkecuali di Desa Tom bo. Penye babnya, 
tiada lain karena adanya UU Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa yang memberi peluang 
besar desa-desa un tuk berdaulat atau man-
diri. UU Desa mem beri ja min  an hukum 
kedu duk an desa di dalam sistem NKRI, 
serta adanya penga kuan kewenangan 
desa oleh pemerintahan republik. Singkat 
kata, UU Desa telah me man datkan negara 
untuk memenuhi hak-hak desa yang 
selama ini terabaikan dan menjamin tata 
kelola pemerintahan desa yang berdaulat 
dan mandiri.

Kehadiran UU Desa sudah sewa jarnya 
disambut secara antusias oleh masyarakat 
pedesaan karena dinilai memberi harapan 
baru. Harap diingat, dalam sejarah pem-
bang unan Indonesia, desa tidak mendapat 
perhatian besar dari pemerintah. Bahkan, 
kebijakan pem bangunan pedesaan di masa 
lalu telah menyebabkan desa-desa di Indo-
nesia identik dengan keterbe lakangan, 
kemiskinan dan keti dakberdayaan. Le bih 
memprihatinkan lagi karena kenya taan 
tersebut masih terus berlanjut hingga kini 
meski desa telah mendapat gelontoran dana 
desa yang sangat besar. Data yang dirilis 
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 
16 Juli 2018 menyebutkan bahwa jumlah 
penduduk miskin per Maret 2018 sebesar 
9,82% atau setara 25,95 juta orang, di 
mana 15,81 juta orang di antaranya adalah 
penduduk miskin yang ada di desa, dan 

Pengabdian Dosen PTKI:

Belajar Mengelola Sumberdaya 
Alam Dari Desa Tombo
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10,14 juta orang miskin kota.
Kerja keras masyarakat desa yang 

mayoritas bermata pencaharian sebagai 
petani tak pernah terbayar lunas dengan 
yang namanya keadilan, kesejahteraan dan 
kemakmuran. Tak heran jika kemudian 
para pemuda desa juga tidak lagi memiliki 
ketertarikan untuk bertani dan pekerjaan-
pekerjaan lain yang berkaitan dengan dunia 
agraris. Mereka yang memiliki lahan sudah 
banyak pula yang membiarkan lahan-
lahannya tak terurus atau dijual untuk 
menutupi biaya hidup dan hutang-hutang. 
Mereka lebih memilih pergi ke kota dan 
tidak sedikit yang akhirnya kalah karena tak 
berpendidikan dan tak punya koneksi.  

Pada saat yang bersamaan, di 
desa terjadi pula inflasi yang dise bab-
kan naiknya harga-harga bahan makanan 
sebagai faktor utama. Pada Juni 2017, 
inflasi pe de saan dika barkan mencapai 0,23 
per sen. Kelompok barang yang menjadi 
penyumbang utama inflasi pe desaan ada lah 
bahan makanan, peru mah an, makanan jadi 
dan transportasi. Pe nye babnya tiada lain 
karena desa telah dilanda konsumerisme. 
Desa tidak lagi menjadi pusat produksi 
hasil-hasil pertanian. Sebaliknya, desa 
telah bertransformasi menjadi pasar bagi 
barang konsumsi maupun bahan pangan 
yang dipro duksi oleh pab rikan. Orang desa 
telah menjadi “manja” dan berubah menjadi 
konsumen fanatik dari barang indus tri yang 
mudah didapat. “Padahal, sejatinya desa 
adalah sum ber bahan pokok pangan dari 
tana man rakyat yang bisa dinaikkan nilai 
tambahnya oleh teknologi per tanian.

Pengelolaan Hutan Berbasis 
Masyarakat

Keberlimpahan sumberdaya alam 
yang ada di Desa Tombo sudah selayaknya 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kesejahteraan masyarakat. Karena itu, 
agenda utama yang ditetapkan masyarakat 
adalah persoalan tata milik lahan. Usaha ke 
arah sana telah berhasil diraih masyarakat 
melalui program Pengelolan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM).

Kehadiran UU Desa di tahun 2014 
memberi harapan baru bagi masyarakat 
Desa Tombo karena UU ini memberi 
kewenangan otonomi yang besar kepada 
desa untuk mengelola segala sumberdaya 

yang ada di desa untuk kesejahteraan 
masyarakat. Harapan baru ini kemudian 
bertemu dengan pengalaman masa lalu yang 
begitu pahit. 

Pengasuh PP. Al-Fadlu dan guru 
MTs Al-Ishlah K. Syakur berpandangan 
bahwa UU Desa janganlah dipandang dari 
segi desa akan mendapat dana besar. Ini 
berbahaya. Bisa jadi, ini semacam jebakan 
batman untuk aparat desa. 

“Mereka belum siap mengelola dana 
sebesar itu. Mental mereka sudah rusak. 
Kalau pegang uang banyak maka yang 
muncul adalah keserakahan dan lupa bahwa 
itu adalah uang rakyat. Akhirnya dikorupsi. 
Jadi, lebih baik kita bicara yang lebih 
substantif, antara lain menyiapkan sistem 
perencanaan yang bagus agar desa kita lebih 
tertata lagi ke depannya. Tetapi, jangan lupa, 
dana desa yang sudah kadung diterima pun 
harus terus diawasi,” ujar Syakur.

“Perencanaan Pembangunan Desa”, 
itulah nama agenda utama yang disepakati 
masyarakat Desa Tombo saat itu. Agenda 
ini diyakini sebagai titik pangkal dalam 
rangka menyongsong era baru desa pasca 
diberlakukannya UU Desa tahun 2014. 

Sampai saat ini, cita-cita memiliki 
dokumen perencanaan pembangunan 
desa yang lebih menjamin kesejahteraan 
masyarakat di Desa Tombo belum bisa 
diwujudkan. Menurut versi masyarakat, 
pokok utama dari persoalan ini adalah 
lemahnya kepemimpinan formal yang 
ada di desa yang kemudian berimplikasi 

pada persoalan-persoalan lain, seperti 
terganggunya komunikasi dan hubungan 
sosial-psikologis antara masyarakat 
dengan pemerintah desa, pelambatan 
pembangunan, dan lain-lain. Cara terbaik 
yang ditempuh masyarakat adalah dengan 
bersabar, yaitu menunggu waktu terjadinya 
suksesi kepemimpinan di masa depan. Pada 
saat bersamaan, usaha-usaha memperbaiki 
juga harus tetap dilakukan. 

Selain melalui perencanaan 
pembangunan desa, masyarakat juga 
membidik aspek strategis lain yaitu 
perencanaan pengelolaan hutan. Ga yung 
pun bersambut karena usaha tersebut 
beriringan dengan digulirkannya Reforma 
Agra ria dan Perhutanan Sosial (RAPS) 
yang merupa kan salah satu agenda kerja 
pemerintahan Jokowi-JK. Pasca terbitnya 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (Permen LHK) No. 39 
tahun 2017 tentang Izin Peman faatan 
Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), ada dua 
kelompok masyarakat di Desa Tombo yang 
ikut berpartisipasi, yaitu kelompok “Tri 
Rekso Mulyo” dan kelompok “Nusantara”. 

Usulan pun kemudian mereka 
ajukan dengan mengacu pada hasil-hasil 
pemetaan. Dalam dokumen yang diajukan, 
kelompok “Tri Rekso Mulyo” mengusulkan 
pengelolaan hutan dengan luasan 350 ha 
yang pemanfaatannya ditujukan untuk 
perkebunan rakyat, sementara Kelompok 
Nusantara mengusulkan luasan sebanyak 60 
ha yang pemanfaatannya digunakan untuk 
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hutan lindung. Belum lama ini, usulan itu 
telah disampaikan ke Kementerian. Lurah 
Desa Tombo pun termasuk salah satu dari 
sekian puluh undangan yang diundang 
Presiden Joko Widodo untuk datang ke 
Istana Negara. 

Dalam empat tahun terakhir ini, di 
Desa Tombo juga telah tumbuh kelompok-
kelompok masyarakat yang mela kukan 
sejumlah inisiatif untuk mengelola 
sumberdaya alam. Beberapa kelompok 
yang menonjol antara lain komunitas As-
Salwa Resources Center (ARC) dan GP 
Ansor. 

Orga ni sasi ini pula giat memasok ide-
ide inovasi untuk perbaikan kualitas kehi-
dupan ma sya rakat desa ke depan. Poros dari 
semua kegiatan itu ada pada ke giatan rutin 
muludan yang dilaksanakan setiap ma lam 
Ahad di Pesantren Al-Fadlu pimpinan K. 
Syakur. Di tempat inilah mereka berkumpul 
membahas segala persoalan-persoalan 
yang terjadi di desa, melakukan refleksi 
dan evaluasi, menyusun agenda-agenda 
strategis serta bentuk-bentuk kegiatan yang 
harus dilakukan.

Islam dan Keadilan Sosial
Gerakan sosial di Desa Tombo 

adalah sebentuk pergerakan yang dimotori 
oleh kaum santri, terutama mereka yang 
terhimpun di dalam organisasi GP. Ansor 
sebagaimana telah disebut di atas. Sumber-
sumber nilai yang dijadikan dasar atau 
landasan pergerakan mereka adalah Islam 
Ahlussunnah Wal-Jamaah. Menarik untuk 
dicatat bahwa pengurus dan anggota GP. 
Ansor Desa Tombo banyak yang tercatat 
sebagai pengikut atau pengamal tarekat. 
Seti daknya, ada lima lima macam gerakan 
tarekat yang diikuti oleh mereka, yaitu 
Syattariyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, 
Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah, dan 
Alawiyyah. Meskipun berbeda dok trin 
dan amalan tetapi mereka memiliki visi 
yang sama dalam mem bang un desa, yaitu 
kesejah teraan yang dilan daskan pada nilai-
nilai keadilan.

Tulisan ini tidak akan menjelaskan 
bagaimana ajaran masing-masing tarekat 
di Desa Tombo dalam memandang perso-
alan pengelolaan sumberdaya alam. Pen-
je lasan semacam ini belum digali secara 
baik. Hal yang bisa dijelaskan di sini ada lah 

bagaimana mereka memahami perso alan 
pengelolaan sumberdaya alam ditin jau dari 
doktrin-doktrin Islam dan tasawuf secara 
umum.

Kaum santri di Desa Tombo bu kan-
lah orang-orang yang mengamalkan ajar-
an Islam untuk keselamatan individual 
(individual salvation). Keislaman jenis 
seperti itu, menurut K. Syakur, sama sekali 
tidak akan menyelesaikan masalah yang 
dihadapi ummat dan lingkungannya, 
bahkan sebaliknya dapat menyebabkan 
agama kehilangan elam vitalnya. Agama 
hanya menjadi pemanis di mimbar-mimbar 
khutbah tetapi sunyi makna; agama menjadi 
pelo di hadapan pketidakadilan. Jika hal 
ini yang terjadi maka agama lambat laun 
akan menjadi barang komoditas untuk 
melanggengkan posisi kaum elit. 

Di Desa Tombo, agamawan (kyai 
atau ulama) yang seperti itu disebut dengan 
sebutan “Kyai Telor”. Kyai jenis ini absen 
dari upaya-upaya melakukan pembelaan 
terhadap rakyat yang terpinggirkan karena 
hal itu tidak akan meng untungkannya. 
Berkebalikan dengan itu, menurut K. 
Syakur, ulama harus hadir di tengah-
tengah kehidupan masyarakat. Agamawan 
harus peka dan berjuang terhadap segala 
ketidak adilan. Dalam istilah Moeslim 
Abdurrahman, agama sudah seharusnya 
menjadi garda depan di dalam mem-
pertanyakan sistem pencarian hidup yang 
berkeadilan.

Pandangan semacam ini muncul 
dari adanya dialog yang intens antara 
pemahaman mereka mengenai doktrin-
doktrin Islam dengan realitas sosial yang 
mereka hadapi sehari-hari. Fakta hidup 
melarat yang dialami masyarakat Desa 
Tombo harus mampu dijawab oleh Islam. 
Mereka menolak kemelaratan sebagai 
suatu taqdir. Mereka lebih memandang 
persoalan kemiskinan dari sebab-sebabnya 
yang struktural, yaitu adanya tata kelola 
hutan yang tidak adil. Fakta ketidakadilan 
menyebabkan kemelaratan mereka 
alami dalam kehidupan sehari-hari. 
“Ketidakadilan inilah yang menjadi sebab 
suatu tatanan kehidupan masyarakat dapat 
berkualitas atau tidak”, papar K. Syakur 
di suatu kesempatan. Karena itu, doktrin 
mengenai keadilan menjadi tema sentral di 
dalam semua gerak perubahan yang mereka 

lakukan. 
Menurut mereka, selama pengelolaan 

sumberdaya alam didasarkan pada 
asas keserakahan maka selama itu pula 
ketidakadilan akan langgeng. Jalan terbaik 
menghadapi mental serakah yang menjadi 
ciri khas manusia modern-kapitalistik 
seperti itu, menurut mereka, bisa diatasi 
dengan cara zuhud sosial. Di sini, zuhud 
diartikan sebagai laku meninggalkan 
kemewahan dunia untuk kesejahteraan 
bersama. Zuhud semacam ini diyakini akan 
dapat menghentikan keserakahan di satu 
sisi, namun bisa mendorong kesejahteraan 
bersama di sisi lain. Dengan kata lain ada 
semacam keseimbangan antara rasionalitas-
materialistis di satu sisi dengan nativisme-
spiritual di sisi lain. 

Alam beserta isinya, menurut mereka, 
adalah sarana-sarana dan sumber-sumber 
untuk men capai ma’rifatullah. Se mu-
anya tunduk dan bertasbih kepa da Allah 
SWT, sang penguasa jagat raya. Karena itu, 
keselamatan kehidupan juga harus meliputi 
keselamatan lingkungan, tidak melulu 
keselamatan manusia baik individual 
maupun sosial. Alam beserta isinya, menurut 
para pemuda GP. Anshor, adalah anugerah 
Tuhan yang harus dirawat dan dilestarikan. 
Pandang an semacam ini, menurut Ali 
Rohman (ustadz dan imam masjid, 37 
tahun), merupakan bentuk syukur manusia 
kepada Tuhan. Alam tak sepatutnya dirusak. 
Pengrusakan terhadap alam akan berakibat 
fatal, yaitu mengakibatkan rusaknya 
kehidupan, dan itu menunjukkan rendahnya 
kualitas akhlaq seseorang. 

Dengan melestarikan dan mengelola 
alam secara baik, maka manusia pun 
akan mendapat imbalan dari alam  berupa 
kesejahteraan. Jangankan manusia, sesama 
alam pun akan saling berbagi kebaikan jika 
di antara mereka saling berbuat baik. Inilah 
yang dise but dengan keseimbangan eko  sis-
tem kehidupan. Jadi, sesama alam saling 
bersau dara. Manusia juga harus bersaudara 
dengan alam. Caranya adalah dengan men-
jaga dan melestarikan alam.

Sebagai sarana ma’ri fatullah, alam 
dapat menjadi pusat belajar memahami 
rea litas yang tidak tampak kasat mata, 
yaitu Tuhan. Seba lik nya, dzikir-dzikir 
membesar kan dzat-Nya juga harus dikon-
tekstualisasikan dengan dunia realitas, 
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yaitu alam semesta beserta isinya. Dengan 
demikian, menurut mereka, mujuahadah 
dan riyadloh haruslah diorientasikan kepada 
keseimbangan antara yang tampak dan tidak 
tampak untuk mencapai ma’rifatullah. 
Selama proses itu dijalani maka selama itu 
pula seseorang harus memiliki tekad yang 
kuat, disiplin, sabar dan istiqomah dengan 
akhak yang baik terhadap siapa dan apa saja 
sebagaimana yang terdapat dalam maqâmât 
dan ahwal yang harus ditempuh seorang 
para salik.

Dalam mengatasi persoalan 
kehidupan sosial, mujahadah dan riyadloh 
saja tidaklah cukup. Artinya, kesadaran 
yang terbangun itu harus diwujudkan dalam 
bentuk yang lebih konkret, yaitu berupa 
jihad dan ijtihad. Dimaksudkan dengan jihad 
di sini adalah tindakan-tindakan sosial nyata 
yang dapat membawa keluhuran manusia 
baik di dunia maupun akhirat. Ada banyak 
lapangan jihad yang bisa dilakukan manusia. 
Titik utama jihad, menurut mereka, adalah 
ketidakadilan. Aksi blokade masyarakat 
desa terhadap laju truk-truk bermuatan berat 
yang merusak jalan desa, penolakan mereka 
terhadap eksploitasi sumber mata air untuk 
diperdagangkan demi adanya keuntungan 
yang dinikmati hanya oleh segelintir orang, 
pengawasan dan penindakan terhadap 
perusak alam, transparansi, demokratisasi 
dan semacamnya bagi mereka merupakan 
bentuk-bentuk jihad. Dengan kata lain, 
makna jihad bagi mereka adalah tindakan-
tindakan sosial-politik untuk mengangkat 
harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut 
mereka sabar dan tawakkal bukanlah 
bersikap pasif menerima apa yang sedang 
dialami melainkan juga aktif mengubah 

keadaan. Hal ini juga selaras dengan 
doktrin syukur yang meniscayakan adanya 
tindakan, tidak semata-mata diucapkan 
secara lisan. 

Adapun dimaksud dengan ijtihad 
di sini, menurut mereka, adalah upaya 
sungguh-sungguh mengatasi masalah 
sosial dan mencari solusi pemecahannya 
berdasarkan pemikiran dan argumen yang 
bisa dipertanggung jawabkan. Tak heran 
jika mereka aktif melakukan berbagai 
riset sosial dan riset lainnya sebagai sarana 
untuk membangun dan memproduksi 
pengetahuan keumatan. 

Peran Pihak Luar
Gerakan transformasi sosial 

yang terjadi di Desa Tombo tidak bisa 
dipisahkan dari adanya riset kolaboratif 
antara masyarakat desa dengan beberapa 
pihak, antara lain dengan Institut Pertanian 
Bogor (IPB) dan Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Pekalongan. Melalui riset 
kolaboratif dengan kedua perguruan tinggi 
ini pula masyarakat kemudian bersentuhan 
lebih intens dengan berbagai pemikiran 
alternatif dan jalinan kerjasama dengan 
pihak-pihak yang lebih luas. 

Riset kolaboratif IPB dengan 
ma syarakat Desa Tombo terjadi pada 
tahun 2001. Tema yang diangkat saat itu 
pengelolaan hutan bersama masyarakat 
dalam kerangka pemberlakuan UU 
Otonomi Daerah, bersama-sama dengan 
Yayasan Jeram dan Mitra Dieng). Hasil dari 
kegiatan riset kolaboratif berupa dokumen 
yang disebut dengan “Rencana Detil Kelola 
Hutan (RDKH)” Desa Tombo. 

Adapun riset kolaboratif yang 

dilaksanakan IAIN Pekalongan bersama 
masyarakat Desa Tombo terjadi di awal 
tahun 2015. Tema yang diangkat adalah 
perencanaan desa berdaulat dalam kerangka 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Berbeda dengan riset sebelumnya yang 
dilakukan IPB, riset kali ini memiliki ruang 
lingkup yang lebih luas. Artinya, tidak 
hanya dalam ranah pengelolaan hutan saja 
melainkan semua hal yang terkait dengan 
kehidupan masyarakat desa. 

Sayang nya, riset kolaboratif ini 
belum menghasilkan dokumen perencanaan 
desa sebagaimana yang dicita-citakan 
bersama. Penyebab utamanya adalah 
lemahnya kepemimpinan formal di desa 
dan jalinan komunikasi yang kurang baik 
antara pemerintah desa dengan masyarakat. 
Sebagai gantinya, aksi-aksi kolaboratif yang 
dilakukan adalah penguatan komu nitas-
komunitas yang ada di desa, baik secara 
kelem bagaan mau pun kapasitas. 

Seiring berjalannya waktu, pada 
tahun 2017, peme rintahan Jokowi-JK 
meluncurkan program Reforma Agra ria 
dan Perhu tanan Sosial (RAPS). Momentum 
ini tidak disia-siakan oleh m asyarakat 
di bawah kebijakan pemerintah desa. 
Perkembangan ini menunjukkan ada nya 
kemajuan mengenai hubungan pemerintah 
desa dengan masyarakat di satu sisi, dan 
dijadikan database desa atau SID sebagai 
basis data dalam perencanaan RAPS. 

Hingga kini, IAIN Pekalongan 
masih melakukan pendampingan lanjutan 
baik terhadap komunitas-komunitas yang 
ada di Desa Tombo maupun terhadap 
pemerintah desa. Dalam melaksanakan 
riset dan advokasi kebijakan tersebut, IAIN 
Pekalongan bekerjasama juga dengan 
Laskar Batang, LPTP Surakarta, dan Insist 
Yogyakarta.

Sumberdaya alam, seberapa pun  
kecilnya, haruslah dikelola secara adil dan 
berkelanjutan. Lebih-lebih jika sumberdaya 
alam tersebut sangat melimpah ruah. 
Pengelolaan sumberdaya alam harus 
memperhatikan dua prinsip utama, yaitu 
keadilan dan berkelanjutan. Dengan 
segala kekurangannya, pengelolaan 
sumberdaya alam yang ada di Desa Tombo 
sudah selayaknya bisa dijadikan sebagai 
pengalaman berharga bagi desa-desa lain.  

(Musoffa Basyir :Dosen IAIN Pekalongan)
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Namanya Teater Eska tapi 
cakupan kegiatannya jauh 
melampaui dunia teater. 
Ia berada di lingkungan 
Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tapi prestasinya 
jauh melewati tembok pagar kampus. 
Ia adalah komunitas mahasiswa yang 
memadukan seni panggung, dakwah dan 
kreativitas.

ESKA merupakan akronim fonologis 

dari Sunan Kalijaga. Penyebutan Teater 
Eska sama dengan mengucapkan Teater 
Sunan Kalijaga. Teater Eska termasuk satu 
diantara yang sangat sedikit dari kelompok 
kesenian, khususnya di dunia teater, yang 
hingga usia ke-38 ini masih tetap eksis 
dengan segudang prestasi yang sudah 
dicapainya.  

Sebagai kelompok kesenian yang 
berada di kampus, Teater Eska berhasil 
mengatasi berbagai hambatan birokrasi 

yang sangat tidak bersahabat dengan dunia 
seni.  Berbagai event yang diselenggarakan 
Teater Eska, baik pementasan teater, puisi 
maupun seni pertunjukan lain, nyaris 
selalu dipadati penonton. Pesan dakwah 
dikemas secara estetik sehingga penonton 
bisa menikmati dan sekaligus mendapat 
suntikan spiritual.

Teater Eska lahir dari situasi 
sosial politik, khususnya di kampus 
IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 

Teater Eska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Memadukan Seni, Dakwah dan 
Kreativitas



Edisi No. 11/VI/ 2018  PENDiS  89

fakultas). Terbentuklah satu lembaga seni 
tingkat institut dengan nama Teater Eska. 
Pendirian Teater Eska ini ditandai dengan 
pentas drama ”Kesadaran yang Kembali” 
karya UGA Percika, pada tanggal 16 Oktober 
1980. Dua hari kemudian, tepatnya 18 
Oktober 1980, nama Teater Eska disepakati 
sebagai teater kampus di IAIN Sunan 
Kalijaga. Tanggal itu sekaligus ditetapkan 
sebagai hari lahir Teater Eska. Pendirian 
Teater Eska ini didukung oleh dosen muda 
(pada waktu itu) seperti Bahrum Bunyamin, 
Taufik A Dardiri, dan dosen senior sepeti 
Muin Umar, Zaini Dahlan dan lain-lain.

Tanggal 14 November 1982 untuk 
pertama kali Teater Eska menerima 
anggota baru. Dari 90 orang peminat, 
55 lolos seleksi. Bersamaan dengan itu, 
banyak kelompok seni yang lahir di IAIN 
Sunan Kalijaga, di antaranya Lingkaran 
Study Sastra Syauqy (Fakultas Adab) yang 
dimotori oleh Kelik Nugroho, Syamsuri Ali 
Handrian, dan Juftazani. Dengan kelompok 
inilah Teater Eska banyak bekerja sama. 
Dengan Majalah Arena, Teater Eska juga 
melakukan kerja sama, di antaranya dengan 
menerbitkan Kampus Putih (1982), sebuah 
buku antologi puisi karya bersama antara 
anggota Teater Eska dengan Majalah Arena. 
Pada tahun 1990-an lahir Kelompok Teater 
Cordova (Fakultas Dakwah), Sanggar Nuun 
(Fakultas Adab), Teater Bumi (Kelompok 
Demokrasi Kampus), PSM, Al Mizan, dan 
lain-lain. 

Pentas Syeh Siti Jenar (April 1983) 
merupakan pentas pertama Teater Eska 
setelah mendapat pengakuan dari institut, 
disusul kemudian pementasan SLA (Maret 
1984), Layatan I (1984), Layatan II (1985), 
Persimpangan (1985), Sang Dosa (1986), 
Ken Arok (1987), Wahsyi (1988), Thengul 
(1990), dan kelak akan masih banyak lagi 
pementasan drama yang diproduksi oleh 
Teater Eska hingga saat ini.

Capaian Prestasi
Waktu terus berjalan, dan Teater Eska 

seperti tidak pernah berhenti berproses. 
Dalam buku Orang-Orang Panggung 
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 
diterbitkan Balai Bahasa Daerah Istimewa 
Yogyakarta (2016 ), Teater Eska mendapat 
ulasan yang cukup panjang. Buku yang 
berisi orang-rang dan lembaga yang 

identitas kelompok. Jangankan anggota 
Teater Eska, bahkan tamu-tamu dan orang 
luar yang datang ke Sanggar Eska dengan 
sendirinya menyesuaikan diri. Ini terus 
terpeliharan sampai sekarang.

Iklim Kesenian Kampus
Dalam dokumen resmi Teater Eska 

disebutkan bahwa lahirnya Teater Eska 
tidak lepas dari iklim kesenian kampus 
IAIN Sunan Kalijaga sangat marak. 
Berbagai kegiatan dimotori oleh seniman 
atau kelompok seniman untuk melakukan 
pementasan seni (musik, sastra, maupun 
teater) pada tahun 1970-an. 

Di antara para seniman yang pernah 
melakukan pementasan di IAIN saat itu 
adalah Umbu Landu Paranggi, Rendra, 
Badjuri Doelah Joesro, juga para seniman 
dari IAIN sendiri, seperti Masbuchin, 
Su’bah Asa, Faisal Ismail, Daelan M. 
Danuri, dan masih banyak lagi. Beberapa 
nama tersebut juga terlibat dalam diskusi 
pada akhir tahun 1970-an yang dilaksanakan 
oleh Pusat Pengabdian dan Pengembangan 
Masyarakat (P3M), membahas tentang 
“Seni sebagai Media Penghayatan Agama”. 
Di IAIN juga diselenggarakanya ceramah 
apresiasi seni di Fakultas Tarbiyah oleh 
tokoh seniman Yogya, seperti Pedro 
Sudjono, Azwar AN, dan Amri Yahya. 

Teater Eska ini pada mulanya adalah 
KSU (Kelompok Seni Ushuluddin) dari 
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. 
Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya 
KSU muncul. Kelompok Seni Ushuluddin 
dimotori oleh Babe Rahmatullah, Dedi 
Hilman Harun, Sholihin Watimena, dan 
Fahruddin Pasya. Kelompok ini pernah 
mementaskan “Aduh” karya Putu Wijaya 
yang digelar secara terbatas di Fakultas 
Ushuluddin. 

Pada tahun 1980, kelompok Seni 
Ushuluddin bergabung dengan Khusnul 
Muharrom (Fakultas Adab), Sunu Andi 
Purwanto (Fakultas Tarbiyah), Sumanto 
(Fakultas Ushuluddin), As’ad Abu Hasan 
(Fakultas Syariah), dan lain-lain. 

Para pengelola KSU, antara lain 
Dedi Lukman Harun dan Rahmatullah HD 
mengajak teman-teman sesama alumni 
Pondok Pesantren Gontor untuk mendirikan 
sebuah kelompok teater di tingkat institut 
sebagai sebuah teater kampus (bukan teater 

yang dipenuhi persaingan keras berbasis 
sektarianisme. Pada tahun 1980an ke 
belakang, organisasi-organisasi ekstra di 
kampus IAIN Sunan Kalijaga berkompetisi 
satu sama lain dengan sangat panas, bahkan 
diwarnai pertengkaran. Bahkan unit-unit 
kegiatan mahasiswa juga terpengaruh oleh 
persaingan tersebut.

“Nah Eska itu ingin melampaui sekat-
sekat primordial. Maka semua mahasiswa 
diterima di eska. Eska jadinya sangat 
beragam latar belakangnya. Sekarang kita 
sudah tidak memikirkan itu lagi. Karena 
sudah berjalan secara otomatis. Kita di atas 
primordialitas. Melampaui sektarianisme,” 
ujar Hamdy Salad, mantan Ketua Teater 
Eska tahun 80an.

Berbeda dengan sejumlah unit 
kegiatan mahasiswa lain yang sebagian 
besar dikuasai oleh kelompok muslim 
tertentu, Teater Eska lebih terbuka dalam 
menerima anggota baru. Bahkan ada aturan 
tak tertulis yang dipegang teguh bahwa jika 
berada di Teater Eska dilarang membawa 

Studi pentas ke 21
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bergerak di dunia pertunjukan seni ini antara 
lain menyebutkan bahwa Teater Eska bukan 
lembaga untuk mencetak seniman, tetapi 
sebagai lembaga yang memiliki konsistensi 
untuk melakukan apresiasi seni, sekaligus 
mendorong/memberi motivasi anggota 
secara progresif untuk melakukan proses 
kreatif dalam bidang seni. 

Beberapa penghargaan diraih Teater 
Eska dalam bidang teater (aktris terbaik), 
penulisan (naskah drama terbaik), musik 
(grup musik terbaik, Eska Rock Band), 
ditunjuk mewakili pementasan teater dan 
sastra dalam ajang bergengsi Festival 
Kesenian Yogyakarta (5 kali), mendapat 
bantuan pembinaan dari Taman Budaya 
Yogyakarta, serta Penghargaan Seni dari 
Pemerintah DIY (Abidah El Khalieqy). 

Dalam Festiva Teater Mahasiswa 
Nasional (FTMN) di kampus ISI 
Yogyakarta, Teater Eska dengan menggarap 
naskah Saru-Siku berhasil membawa pulang 
5 nominasi dan Aning Ayu Kusuma (Teater 
Eska) dinobatkan sebagai Pemeran Utama 
Terbaik. Lakon ini kemudian dipentaskan 
kembali dalam FKY VII 1995 di Purna 
Budaya.

Teater Eska memiliki mimpi demi 
memajukan dan menjaga kokohnya pondasi 
yang telah dibangun berpuluh tahun silam. 
Untuk itu Teater Eska mendokumentasikan 
sejarah dan perkembangan, pemikiran dan 
kegiatan kesenian Teater Eska dalam bentuk 
manuskrip (boklet), mengaransemen dan 
merekam lagu-lagu yang telah mereka 
ciptakan dalam bentuk kaset, serta mengedit 
dan mentransfer dokumentasi visual ke 
dalam bentuk CD. Kegiatan lainnya adalah 
melacak, mendokumentasi, menata dan 
menyusun berbagai berita, kritik dan tulisan 
di media massa yang berkaitan dengan 
Teater Eska. Melacak, mendokumentasi, 
menyeleksi, menata dan menyusun berbagai 
esei, cerpen, puisi, dan resensi di media 
massa yang ditulis oleh komunitas/anggota/
alumni Teater Eska. Membuat perpustakaan 
kecil yang berisi buku-buku kesenian dan 
buku-buku yang ditulis oleh anggota/
komunitas/alumni Teater Eska. Melacak 
dan mendokumentasi secara lengkap 
alumni Teater Eska. Mengadakan pentas 
kolosal yang melibatkan berbagai UKM 
dan civitas akademika IAIN, pentas musik 
secara mandiri dalam sebuah produksi, 

pentas teater di DKJ atau TIM, mengadakan 
kerjasama seni dan budaya dengan kedutaan 
besar negara-negara Islam atau negara Asia 
Tenggara. 

Tahun 2015, bersamaan dengan 
ulang tahun yang ke-35 tahun, Teater 
Eska menggelar perayaan bertajuk E(k)
SKAvasi: Teater Eska Archive Exhibition. 
Istilah ini (ekskavasi) diambil dari disiplin 
ilmu arkeologi mengenai penggalian 
benda purbakala. Ekskavasi dipakai untuk 
merespon rancang-bangun konsep pameran 
arsip yang dilaksanakan pada tanggal 12 
sampai dengan 14 November 2015. Gelaran 
E(k)SKAvasi merupakan upaya untuk 
membuka ingatan mengenai pergulatan 
Teater Eska di medan kebudayaan di 
Yogyakarta; menyusur praktik artistik 
Teater Eska; dan menimbang rumusan visi 
kerja seni Teater Eska yang berakar pada 
humanisasi, liberasi, dan transendensi, 
sekaligus. 

Arsip-arsip yang dipamerkan 
meliputi poster, foto, video, buku (lebih 
dari 100 buku) yang ditulis anggota Teater 
Eska, naskah teater, kliping surat kabar, 
ulasan media dan reportase pentas Teater 
Eska, skripsi tugas akhir yang secara khusus 

meneliti Teater Eska, kostum, properti, 
lukisan, dan lain-lain. Pameran juga disertai 
acara pendukung berupa pentas kesenian. 

Kecuali di Bidang drama dan 
sastra, Teater Eska juga meluaskan bidang 
kegiatannya ke seni musik (musik kreatif). 
Diawali dengan pentas musik Elkendor 
(1981), kelompok musik ini kemudian 
membidani lahirnya Eska Rock Band. 
Dalam acara Surya Rock Contest di Salatiga, 
Eska Rock Band membawa 6 piala dari 8 
piala yang diperebutkan. Tahun 1982, divisi 
musik kreatif Teater Eska kembali tampil 
yang dikemas dalam paket Keroncong 
Kreatif, dilanjutkan Musik Rakyat (1985) 
dan Musik Suluk (1994). 

Pergulatan Panjang
Segudang prestasi Teater Eska tidak 

dicapai dengan cara mudah. Ada pergulatan 
panjang di baliknya. Pergulatan ini bahkan 
sudah terjadi di masa-masa awal.  Pada 
tahun 1981, setahun setelah Eska resmi 
berdiri, Rektor IAIN Sunan Kalijaga 
mengeluarkan SK No. 5 Tahun 1981 
yang mengatur organisasi dan pembinaan 
kesenian di lingkungan kampus IAIN. 
Dalam SK ini disebutkan bahwa kesenian di 
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lingkungan IAIN Sunan Kalijaga langsung 
dibawahi oleh Rektor. Dan kesenian yang 
diakui adalah Qiro’at, Gambus Al-Jami’ah, 
Kasidah, Orkes Melayu, dan Band. Tidak 
disebutkan keberadaan Teater Eska. Dengan 
demikian, Teater Eska seakan terusir dari 
kandang sendiri. 

Sanggar Teater Eska kemudian 
dipindahkan ke Pengok oleh para 
pengurus dan anggota dengan ramai-
ramai mengontrak sebuah rumah. Baru 
pada tahun 1982 Teater Eska secara formal 
diakui sebagai lembaga kesenian institut 
yang berada di bawah Lembaga P3M 
(Pusat Pengabdian dan Pengembangan 
Masyarakat).

Sebagai unit kegiatan mahasiswa 
di bawah perguruan tinggi Islam, Teater 
Eska tentu saja menanggung beban untuk 
mengintegrasikan tuntutan estetika dan 
pesan-pesan dakwah. Beban ini menjadi 
perdebatan panjang di intern Teater Eska. 
Karena dalam tradisi Islam, hubungan seni 
dan Islam sangat kompleks. Beberapa jenis 
seni bahkan dilarang dalam Islam. Sebagian 
besar seniman muslim memperlakukan seni 
hanya sebagai alat untuk menyampaikan 
dakwah. Sehingga bentuk kesenian menjadi 

tidak terlalu penting. Yang penting substansi 
dan pesan-pesan dakwah tersampaikan ke 
publik. Sementara, di sisi lain, ada tuntutan 
estetik di dunia seni yang mau tidak mau 
sering bertabrakan dengan pandangan 
umum di kalangan muslim mainstream.

Itulah yang membuat pengurus dan 
anggota Teater Eska mencoba menelusuri 
akar tradisi kesenian dalam Islam. Dari 
diskusi-diskusi internal dan hasil pelacakan 
terhadap aspek kesejarahannya, menurut 
Hamdy Salad, dalam Islam seni ternyata 
bukan hanya isinya, tapi juga bentuknya. 

“Banyak seniman muslim hanya 
menjadikan seni itu sebagai media saja. 
Media itu mirip amplop berisi uang. Dikasih 
amplop, uangnya diambil, amplopnya 
dibuang. Demikian juga ketika pentas 
teater. Prinsip-prinsip estetik pementasan 
teater tidak penting; yang penting isinya 
menyampaikan dakwah. Kita di Teater Eska 
itu tidak seperti itu. Antara esensi dan bentuk 
itu kita ambil semua,” ujar Hamdy Salad. 

Itulah sebabnya, pilihan pementasan-
pementasan di Teater Eska selalu berusaha 
mengakomodasi nilai-nilai keislaman, 
termasuk pesan-pesan dakwah, dan prinsip-
prinsip estetik teater pada umumnya.

“Bagi saya, Sunan Kalijaga 
(salah seorang tokoh Walisongo, red) 
itu mengisi bentuk yang sudah ada. 
Dalam perkembangannya, umat muslim 
itu berproses menciptakan bentuk dan 
sekaligus isinya. Karena itu kita tidak bisa 
mengabaikan ilmu-ilmu teater, estetika, 
drama, dan sebagainya. Karena bentuk dan 
isi itu jadi satu,” lanjut Hamdy Salad yang 
menjadi Ketua Teater Eska paling lama.

Prinsip-prinsip seperti ini diimple-
mentasikan dalam setiap pementasan Teater 
Eska. Ketika berada di panggung, nilai-nilai 
Islam harus dipegang teguh. Tapi pada saat 
yang sama tuntutan estetik juga dipenuhi. 

“Sudah menjadi konvensi di Teater 
Eska, misalnya pemain rangkul-rangkulan 
di atas panggung, itu tidak mungkin 
terjadi. Tapi kita harus mencari cara lain 
agar adegan itu divisualisasikan secara 
simbolik. Misalnya jilbab, juga harus 
dimodifikasi sedemikian rupa. Itu cara kita 
mengintegrasikan antara substansi dan 
bentuk. Itulah yang dilihat sebagian besar 
penonton kita,” ujar Hamdy Salad.

Pada saat yang sama Teater Eska 

berusaha mengisi kekosongan model 
teater Islam di tengah masyarakat. Waktu 
itu, teater itu terpola menjadi dua kubu: 
seniman itu malas memikirkan tentang 
kesenian Islam, kemudian memilih teater 
sekuler dan meninggalkan nilai-nilai 
keislaman. Sementara kubu yang lain 
terlalu serius memikirkan Islam sehingga 
tidak memikirkan aspek artistik dari teater. 
Dia menjadi teater dakwah murni, hanya 
menyampaikan ajaran Islam. Teater Eska 
mencoba merangkul dua kubu ini dan 
berada di tengah-tengahnya. 

“Kalau di Teater Eska itu orang tidak 
mungkin belajar teater saja atau belajar 
Islam saja. Jadi dua-duanya harus dipejari 
untuk dijadikan manhaj (metode) berteater,” 
lanjut Hamdy.

Manhaj inilah yang terus diwariskan 
dari generasi ke generasi dan menjadi 
konvensi dalam pilihan Teater Eska 
melakukan pementasan teater.

Empat Fase
Dalam usianya yang ke-38, Teater 

Eska sudah mengalami dinamika yang 
sangat intens terutama dalam hal pilihan-
pilihan model pementasan teater. Secara 
umum, dinamika ini bisa dibagi dalam empat 
fase. Pertama fase di mana teater menjadi 
media kritik. Pada awal pendiriannya pada 
tahun 1980, pementasan-pementasan Teater 
Eska menjadi ajang untuk mengkritik apa 
saja yang berkaitan dengan masyarakat 
umum dan secara lebih spesifik masyarakat 
di lingkungan IAIN (sekarang UIN) Sunan 
Kalijaga. 

“Karena i tu naskah-naskah 
pementasan Teater Eska dulu itu berisi kritik 
terhadap rektor, terhadap dosen, terhadap 
mahasiswa yang hanya pacaran aja,” ujar 
Hamdy Salad.

Kedua, fase teater dakwah. Pada 
pertengahan 80-an dunia sastra dan teater 
pada umumnya sangat getol dengan pesan-
pesan keislaman. Teater berubah menjadi 
media dakwah. Sebagaimana teater muslim 
pada umumnya, naskah-naskah yang 
dipentaskan selalu berorientasi dakwah, 
yakni menyampaikan pesan-pesan ajaran 
Islam. Ini juga terjadi pada Teater Eska.

“Ada beberapa naskah yang 
dipentaskan dan hampir semuanya 
bermuatan dakwah, sampai terakhir itu 

eska rock band 
di panggung eskavasi
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naskah Thengul (1990),” ujar Hamdy Salad. 
Ketiga, fase teater hikmah. Fase 

ini terutama mulai terjadi pada awal 90an 
hingga pertangahan 90an, tepatnya 1995. 
Berbeda dengan fase teater dakwah, teater 
hikmah lebih menekankan renungan-
renungan yang mendalam dan reflektif. 
Dalam pementasan-pementasannya, 
Teater Eska tidak lagi menyampaikan 
ajaran-ajaran Islam secara verbal, tetapi 
menyampaikan renungan-renungan tentang 
kehidupan, tafsir-tafsir tentang kehidupan, 
lalu disampaikan melalui pementasan 
teater. Ada muatan dakwah juga sebetulnya 
tapi tidak terlalu formal. Namun demikian, 
renungan-renungan tersebut hampir 
semuanya diambil dari khazanah keislaman.

Keempat adalah fase teater menjadi 
gerakan profetik. Fase ini mulai terjadi pada 
tahun 1995. Dalam fase ini, nilai-nilai yang 
ada dalam kehidupan ini disatukan dalam 
konteks profetik. 

“Ada amar ma’ruf, nahi munkar dan 
tu’minuuna billah. Secara tidak langsung 
tiga nilai ini sudah ada dan dijalankan di 
Teater Eska, termasuk dalam logo Teater 
Eska. Ini realitas obyektif, ini realitas estetis 
dan ini realitas transendental. Dari situlah 
dimulai pencarian naskah-naskah baru, 
bahkah naskah harus ditulis sendiri sehingga 
lebih mewakili gagasan-gagasan ideal yang 
kita obsesikan,” kata Hamdy Salad. 

Proses-proses kreatif inilah yang 
membuat Teater Eska seperti tidak pernah 
kehabisan energi untuk terus berproses dan 
melahirkan berbagai bentuk karya kesenian.

Di luar kegiatan teater, ada kegiatan-
kegiatan lain yang berkenaan dengan dunia 
kesenian, misalnya Tadarrus Puisi, yang 
mulai dilakukan sejak pertengahan 1990-
an.  Tadarrus Puisi dikonsep oleh Teater 
Eska untuk merefleksikan hal-hal yang 
bersifat spiritual. Dia mengadaptasi tradisi 
intelektual Islam, berupa puisi, prosa, buku 
filsafat, Al-Qur’an. 

“Ada buku hikmah-nya Ali Bin Abi 
Thalib, pernah diadaptasi jadi Tadarrus 
Puisi. Ada Kabar-kabar dari Langit, 
itu terjemahan puitik dari Mohammad 
Diponegoro, juga pernah dipentaskan 
melalui Tadarrus Puisi. Jadi Tadarrus Puisi 
itu mencoba menggali khazanah tradisi 
keilmuan Islam kemudian kita refleksikan 
lagi dalam bentuk kekinian,” ujar Hamdy. 

Belakangan ini Tadarrus Puisi 
dilakukan hampir setiap tahun, terutama 
dalam momentum Ramadhan. Kini 
Tadarrus Puisi sudah memasuki produksi 
yang ke-21. 

Daya Tahan
Pada saat kelompok-kelompok teater 

kampus lain sudah berguguran, bahkan juga 
kelompok-kelompok teater di luar kampus, 

apa yang membuat Teater Eska terus 
bertahan hingga saat ini? Pertanyaan ini 
terus menggelitik karena dunia seni, apalagi 
teater, pada dasarnya sangat segmented. 
Hanya sekelompok kecil orang yang 
memiliki minat terhadap masalah kesenian, 
dan lebih khusus lagi teater.

Melihat perjalanan dan dinamikanya, 
beberapa hal memberi jawaban terhadap 
pertanyaan ini. Teater Eska pada dasarnya 

Tadarus puisi 
ke 21

Adegan 
tiga bayangan
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bukan sebatas komunitas teater; bahkan 
lebih dari sekadar lembaga kesenian. 
Apalagi lembaga kesenian dalam pegertian 
pelaksana atau penyelenggara event-event 
kesenian. Teater Eska menempakan diri 
dan dimaknai oleh para pengurus dan 
anggotanya sebagai komunitas kreatif. 
Karena itu, kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan Teater Eska tidak hanya 
berkaitan dengan teater atau kesenian secara 
umum, tetapi terutama berkaitan dengan 
dunia kreativitas.

“Kalau hanya menjadi lembaga 
teater, pasti Eska sudah lama bubar,” ujar 
Hamdy Salad.

Secara umum, kegiatan-kegiatan 
di Teater Eska terbagi dalam tiga kategori, 
yakni  aksi seni (performance action), aksi 
wacana (appreciation action), dan aksi 
budaya (cultural action). Aksi seni merujuk 
pada berbagai bentuk pementasan yang 
telah diprogramkan.  Bentuk pementasan ini 
dikelompokkan menjadi (1) pentas produksi 
(37 pementasan); (2) pentas musik (18 
pementasan); pentas sastra/Tadarrus Puisi 
(21 pementasan); (3) pentas studi atau study 
pentas bagi anggota baru (70 pementasan); 
(4) pentas ulang tahun (15 pementasan); (5) 
pentas kolaborasi/pentas bersama kelompok 
seni di Yogya (75 pementasan); (6) pentas 
dalam rangka hari besar keagamaan ( 64 
pementasan).

Aksi wacana menunjuk pada 
berbagai bentuk kegiatan yang telah 

diprogram maupun yang bersifat insidental 
untuk meningkatkan kualitas pemikiran 
dan apresiasi seni anggota Teater Eska, 
seperti mengikuti pertemuan teater 
kampus maupun non kampus, diskusi seni, 
pesantren seni, bedah buku, penerbitan buku 
antologi, menulis di Koran, mengundang 
teater kampus Yogya (27 teater) dan 
membentuk FKPTK (Forum komunikasi 
dan pengembangan teater kampus.

Aksi budaya menunjuk pada 
keterlibatan Teater Eska dalam kegiatan-
kegiatan seni-budaya di tengah masayarakat 
yang bersifat temporal, seperti baca puisi 
bebas, pentas dalam rangka mengisi acara 
yang dilaksanakan oleh Eska sendiri  atau 
lembaga lain baik dipesan atau dengan 
sukarela, menjadi panitia kegiatan festival 
seni, menerima tamu/menjadi panitia 
pementasan kelompok teater/ seni di IAIN 
atau di tempat lain, menjadi pendamping 
kegiatan seni, pentas pendek di hadapan 
mahasiswa baru, happening art.

Karena itu, orang-orang yang 
datang ke Teater Eska tidak hanya berlatar 
belakang teater, atau seni. Mereka diterima 
dengan hangat dan sebagian besar diskusi-
diskusi intens di Teater Eska berlangsung 
berlangsung dalam suasana informal. 
Situasi inilah yang membuat Teater Eska 
mengalami perluasan makna dari sekadar 
lembaga kesenian menjadi komunitas 
kreatif.

“Dalam beberapa hal, Teater Eska 

diuntungkàn dengan adanya para senior 
yang dekat dan mau mendampingi dalam 
berproses sehingga ruh sebagai kesenian 
Islam tetap bertahan. Senior ini ibarat 
seorang ‘ayah’, ‘ibu’, ‘kakak’ yang walau 
kadang terlalu protektif dan terlalu ‘berisik’ 
memberikan kritik dan masukan sebagai 
wujud kecintaan mereka yang kemudian 
dari generasi ke generasi bisa diolah 
dengan baik,” ujar Labibah selaku Pembina 
Teater Eska yang juga dosen dan kepala 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Labibah 
merupakan salah satu anggota aktif yang 
masuk teater Eska pada tahun 1988.

Proses Kreatif
Teater Eska terus berproses hingga 

saat ini. Menurut Ketua Teater Eska, 
Kurniawan, anggota Teater Eska sekarang 
berjumlah 30 orang, termasuk pengurus. 
Namun, di luar anggota dan pengurus, ada 
anggota tak resmi yang jumlahnya jauh 
lebih besar. Anggota tak resmi ini tidak 
hanya berasal dari kampus UIN Sunan 
Kaliaga, atau dari kampus-kampus lain, 
tetapi juga dari kalangan seniman dan 
masyarakat umum yang memiliki minat 
terhadap isu-isu kebudayaan. Inilah yang 
kemudian membentuk komunitas kreatif di 
Teater Eska.

Selain belajar teater dan seni 
pada umumnya, anggota, pengurus dan 
komunitas Teater Eska selalu memacu 
proses-proses kreatif. 

“Hampir semua yang dilakukan di 
Teater Eska itu pada dasarnya improve. 
Improvisasi itu kan esensinya kreativitas. 
Kalau orang tidak punya imajinasi, kalau 
tidak punya nalar yang panjang, itu teryata 
sulit improvisasi. Itu ternyata berguna 
untuk apa saja. Improvisasi sebagai cara 
mengatasi masalah seketika itu juga itu 
bermanfaat untuk proses-proses kehidupan 
yang panjang. Di sana ada improvisasi, ada 
spontanitas, ada imajinasi,” ujar Hamdy 
Salad.

Proses-proses kreatif inilah yang 
kelak berguna dalam kehidupan sehari-
hari para alumni Teater Eska yang tersebar 
dalam berbagai bidang kehidupan. Ini 
diakui oleh banyak alumni setelah ditempa 
dengan proses-proses kreatif selama berada 
di Teater Eska. 

Agus Muhammad

Ulang tahun ke 37



PERLU TAHU

PENDiS  Edisi No. 11/VI/ 201894



Edisi No. 11/VI/ 2018  PENDiS  95

Presiden Joko Widodo 
hadiri puncak peringat

an Hari Santri tahun 2018 
yang diselenggarakan di 
Lapangan Gasibu Bandung 
(21/10).

Hari Santri dipe
ringati setiap tahun pada 
tanggal 22 Oktober. Pene
tap an tanggal 22 Oktober 
sebagai Hari Santri disahkan 
oleh Presiden Joko Widodo 
melalui Kepres Nomor 22 
tahun 2015.

Penetapan tersebut 
merupakan bentuk peng
hargaan pemerintah ter
hadap peran para santri 
dalam memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun ini pe 
ringat an Hari Santri meng
ambil tema “Bersama Santri 
Damailah Negeri.” 

Bersama 
Santri
Damailah 
Negeri
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