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PEMBINAAN FIQIH MUNAKAHAT
Guna meningkatkan SDM di bidang

pelayanan Nikah dan Rujuk bagi Kepala
KUA, Penghulu dan Pembantu Penghulu
se-Kota Surabaya, Senin (30/8) di aula
Kankemenag Kota Surabaya diselengga-
rakan pembinaan Fiqih Munakahat yang
diikuti oleh 200 peserta.

Dalam sambutannya Kakankemenag
Kota Surabaya Drs. H. Suwito, M.Si me-
nyampaikan betapa pentingnya pemaha-
man yang konprehensi terhadap masalah
pernikahan baik itu nikah, rujuk, talak atau
yang berhubungan dengan pencatatan ad-
ministrasinya, karena sangat dimungkin-
kan dengan derasnya arus informasi me-
ngakibatkan kita tertinggal dengan penge-
tahuan yang erat kaitannya dengan per-
nikahan itu sendiri.

Sementara itu sebagai narasumber
DR. KH. Faishol Haq, M.Ag., dosen Pas-
ca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya
menjelaskan bahwa masalah pernikahan
itu tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Artinya harus dilihat secara proporsi-
onal dan terpadu baik dari sisi agama Is-
lam itu sendiri maupun hukum positif
yang berlaku di Negara kita, sehingga tidak
terjadi ketimpangan di sana sini,” cetus-
nya.  Dori

KANKEMENAG KOTA SURABAYA
ADAKAN HALAL BIHALAL

Selasa pagi (14/9) di aula Kankemenag
Kota Surabaya yang bertepatan dengan
hari pertama masuk dinas setelah libur
Nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1431
H, diselenggarakan halal bi halal bersama,
yang diikuti oleh seluruh Pejabat Struk-
tural dan Fungsional serta jajaran Pegawai
di lingkungan Kankemenag Kota Sura-
baya. Acara halal bi halal pagi itu dimeriah-
kan oleh: “Qosidah Rebana Modern Pe-
namas” Surabaya.

Halal bihalal ini terasa istimewa dan
meriah meski dilaksanakan dengan seder-
hana apalagi dengan hiburan lagu-lagu yang
ditampilkan oleh group qisidah rebana Pe-
namas dan Elekton dari MIN Jambangan
Surabaya.

Dalam sambutannya Kakankemenag
Kota Surabaya Drs. H. Suwito, M.Si
mengharapkan, dengan bulan Syawal
1431 H ini masing-masing pribadi agar
mengadakan peningkatan di segala bidang,
baik ketakwaan kepada Allah SWT. Mau-
pun kinerja dan pengabdian kepada bang-
sa dan Negara. Disamping itu dengan pua-
sa Ramadlon menjadikan indikator pe-
ningkatan kebaikan yang mempengaruhi
kinerja menjadi lebih professional.

Lebih lanjut disampaikan bahwa de-
ngan diadakan halal bi halal ini mampu
menjadi perekat tali silaturrahim dan ke-
bersamaan sehingga semua tugas-tugas
yang diemban mampu diselesaikan dengan

baik dan benar sesuai dengan aturan yang
berlaku. Acara diakhiri dengan jabat ta-
ngan bersama dan ramah tamah.  Dori

HALAL BI HALAL
DI KEMENAG KAB. SIDOARJO

Pada hari Selasa (21/09) yang lalu,
Kankemenag Kab. Sidoarjo mengadakan
halal bi halal yang bertempat di aula kantor
tersebut. Seluruh pegawai Kemenag yang
berjumlah sekitar 900 orang hadir dalam
acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut pelaksa-
na tugas (PLT) Kakankemenag Kab. Si-
doarjo, Drs.H. Haris Hasanuddin, M.Ag,
dalam kata sambutannya antara lain me-
nyampaikan, bahwa halal bi halal meru-
pakan kebiasaan atau adat-istiadat (‘urf)
yang berlaku di Indonesia. Meskipun ti-
dak ada tuntunan yang pasti dari Nabi
Muhammad SAW, tetapi karena hal ini
adalah kebiasaan yang baik, maka perlu
dilestarikan, sebab kebiasaan ini sama de-
ngan silaturahim, sementara silaturahim
amat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Selain itu, Haris Hasanuddin meng-
harapkan kepada seluruh pegawai, agar
acara halal bi halal dijadikan sebagai ajang
untuk menjalin ukhuwwah antar-sesama
pegawai baik yang ada di dalam Kanke-
menag, maupun yang ada di luar. Sebab
keberhasilan sebuah institusi atau orga-
nisasi adalah tergantung kepada keber-
samaan dan persatuan seluruh pegawai.

Sedianya dalam acara tersebut akan
dihadiri oleh Kepala Kankemenag Wila-
yah Provinsi Jawa Timur sendiri, yakni
Drs. H. Soetrisno Rahmat, SE, MPd.,
MM, namun karena beliau secara men-
dadak diundang oleh Menag ke Jakarta,
maka yang hadir dalam kesempatan ter-
sebut adalah Kabid. Pekapontren, Drs.
H. Nazli Moh. Idris.  imim

PELANTIKAN
KEPALA MAN GRESIK I

Drs. H. Anshori. M.PdI secara resmi
dilantik sebagai Kepala MAN Gresik 1
(6/9) oleh Kakankemenag Gresik bertem-
pat di aula Kantor Kemenag Gresik meng-
gantikan Drs Abd. Hakim, M. Ag yang
telah dipromosikan menjadi Kasi Kuriku-
lum Bidang Bidang Mapenda Kanwil
Kemenag Prov. Jatim

Bagi MAN 1, Drs. H. Anshori. M.
Pd.I, pria kelahiran Madiun, 8 Septem-
ber 1955, bukanlah orang baru. Karena
dia adalah termasuk sesepuh MAN Gre-
sik I. Sebab, sejak Madrasah tersebut didi-
rikan pada tahun 1983 sammpai tahun
2003, dia tenaga pengajar. Setelah itu ia
menjadi Pengawas Pendidikan Agama Is-
lam Agama pada MTs/SMP pada Kantor
Kemenag Gresik. Seusai dilantik, Anshori
mengatakan akan menjadikan MAN
Gresik 1 menjadi the Best Choice ma-

syarakat.
Kakanmenag, Drs. H. Agus Thohir,

M.Si mengamanatkan kepada Kepala
MAN yang baru untuk segera melakukan
konsolidari dan eksplorasi potensi yang
ada di MAN Gresik 1. “Islami, Unggul
dan Populis yang dimiliki MAN Gresik
1 jangan hanya sekedar motto. Tapi ja-
dikanlah kenyataan,” tegasnya.  Fudla

SILATURRAHIM
DAN PEMBERIAN BANTUAN
Ramadhan dijadikan momen penting

oleh Kakankemenag Kab. Gresik, Drs.H.
Agus Thohir, MSi sebagai tali silaturra-
him dengan para wartawan. “Selama ini
pejabat terkesan takut pada wartawan,”
ungkap nya pada acara silaturrahim de-
ngan wartawan dan pemberian bantuan
beasiswa pada anak yatim, anak kurang
mampu serta kaum dhuafa. Acara ini
diikuti seluruh pejabat dan karyawan di
Masjid Arroyyan. ini(30/8),

Agus Thohir mengajak untuk men-
jadikan silaturrahim sebagai wahana saling
sambung rasa, dakwah umat Islam. “Ada
nilai-nilai positif yang bisa kita ambil,”
tandasnya. Dia juga menghimbau untuk
meningkatkan taqwa dalam kehidupan
sehari-hari. Di antaranya adalah mening-
katkan kepedulian pada sesama sebagai
rasionalisasi ibadah. Untuk itu silatur-
rahim ini juga diisi dengan tausiyah oleh
KH. Mukhtar Jamil.

Adapun bantuan yang diberikan be-
rupa bea siswa untuk 42 anak @ Rp. 250
ribu, enam orang Dhuafa @ Rp. 250 ribu
dan lima lembaga @ Rp. 500 ribu. Ban-
tuan ini merupakan. pentasyarufan dari
UPZ Kab. Gresik.  Fudla

BALAI DIKLAT OL
DI KUA PRAJURITKULON

Rabu (5/8) sebanyak 30 orang peserta
Diklat Kepenghuluan melaksanakan Ob-
servasi Lapangan (OL) di KUA Prajurit
Kulon Kota Mojokerto. Didampingi oleh
pejabat Balai Diklat Keagamaan Surabaya
dan Widyaiswara rombongan tiba pukul
08.30 WIB. Pimpinan rombongan Drs.
H. Makmuroh menyampaikan bahwa ala-
san kunjungan ke KUA Prajuritkulon ini
karena pernah jadi Juara 2 lomba KUA
teladan se-Jawa Timur. Dan juga banyak
faktor yang lain sehingga kita bisa belajar
tentang segala faktor yang terkait dengan
KUA utamanya bidang kepenghuluan.
“Mari kita cari yang baik-baik dan di-
kembangkan di tempat asal masing-ma-
sing”, serunya.

Nuril Huda,SH.S.PdI.MH Kasubag
TU Kankemenag Kota Mojokerto dalam
sambutannya menyampaikan bahwa para
peserta sebagai ujung tombak Kemenag
kedepannya harus memberikan pelayanan
yang cepat, tepat dan memuaskan. “Da-
lam bertindak dan bersikap harus mencer-
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minkan performance seorang perwira,
baik dalam berpakaian, bersikap dan me-
layani masyarakat”, tegasnya.

Supatmo, S.Ag Kepala KUA Prajurit
Kulon yang juga mendampingi OL secara
langsung. Menerangkan bahwa KUA Pra-
jurit Kulon, selain bidang kepenghuluan
juga melaksankan pelayanan wakaf, ma-
nasik haji di tingkat kecamatan, penyu-
luhan dan banyak pelayanan yang lain
sesuai dengan tupoksinya. Para peserta
juga diajak untuk mengamati secara lang-
sung hal-hal yang terkait dengan Diklat
Kepenghuluan ini. “Setelah Diklat dan OL
ini saya berharap para peserta menjadi
penghulu profesional”, terang Kepala
KUA Juara 2 se-Jawa Timur ini.  FM

PENDIDIKAN LEMBAGA
PENGELOLA ZAKAT & WAKAF

SE-KOTA MOJOKERTO
Bertempat di aula Kankemenag Kota

Mojokerto, diselenggarakan Pendidikan
Bagi Organisasi Lembaga Pengelola Zakat
dan Wakaf Kantor Kemenag Kota Mojo-
kerto. Acara yang dilaksanakan selama 2
hari ini (2-3/8) diikuti oleh Nadzir se-Kota
Mojokerto.

Penyelenggara Zawa Kankemenag
Kota Mojokerto Drs. M. Shoheh dalam
laporannya menyampaikan pembinaan ini
bertujuan untuk meningkatkan kemam-
puan nadzir dalam pendayagunaan harta
wakaf dan diikuti oleh nadzir se-Kota
Mojokerto. “Dengan pembinaan ini diha-
rapkan para nadzir memiliki kemampuan
dalam pendayagunaan harta wakaf”,
jelasnya.

Kepala Kankemenag Kota Mojokerto
Drs. Syamsuri Arif, M.Si dalam sambu-
tannya menyampaikan bahwa latar bela-
kang kegiatan ini adalah persepsi masya-
rakat tentang zakat wakaf dan lain-lain,
seringkali masih terbatas (dipahami secara
sempit). Padahal tujuan wakaf adalah
bagaimana masyarakat menjadi adil mak-
mur. Apabila Zakat dan wakaf dikelola
secara produktif dapat meningkatkan
kesejahteraan umat islam. “Atas dasar itu
pemerintah mengalokasikan dana untuk
pembinaan zakat dan wakaf. Diharapkan
ada lembaga zakat dan wakaf percontohan
di Kota mojokerto,” tegasnya.  FM

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
Kantor Kemenag Kab. Bojonegoro

memiliki program unggulan di bidang eko-
nomi. Program ini berupa pelatihan kewi-
rausahaan bagi fakir miskin. Hal ini diha-
rapkan mereka memiliki ketrampilan yang
lebih mapan. Acara ini dibuka secara res-
mi oleh Kepala Kankemenag Kab. Bojo-
negoro melalui Kasi Urais, Jamaluddin,
S.Ag. dalam sambutannya beliau menya-
takan bahwa, “Betapa pentingnya mela-
kukan usaha agar hidup bahagia dan sejah-
tera. Ekonomi memang bukan satu-sa-

tunya faktor yang menjadikan keluarga
bahagia. Tetapi, tanpa ekonomi yang ma-
pan, dambaan sebuah keluarga yang saki-
nah dan sejahtera akan sulit diwujudkan.
Oleh karena karena itu, pembinaan kewi-
rausahaan dan bekal ketrampilan yang te-
lah diberikan nanti, hendaknya dimanfaat-
kan sebaik mungkin”.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang.
Mereka antusias sekali Kelompok Usaha
Fakir Miskin diajari bikin jahe, kunyit
asam instan dan lain lain, sehingga tidak
seorangpun meninggalkan tempat hingga
pelatihan selesai. Salah satu peserta,
bernama Sati, sangat berharap kegiatan-
kegiatan semacam ini dapat berlanjut. Se-
belumnya, mereka telah memperoleh
pendidikan dan pembinaan kewirausahaan
langsung dari Kanwil Kemenag Prov. Ja-
tim, cq. Bidang Urais yang bekerjasama
dengan Dinas UKM Provinsi. Bahkan se-
bulan yang lalu, mereka bersama kelom-
pok usaha fakir miskin Kec. Sekar mene-
rima pelatihan serupa tentang ketrampilan
sablon dan batu ukir di Kantor Dinas
UKM Provinsi di Surabaya.  FAT

RUKYATUL HILAL
TIM BADAN HISAB DAN RUKYAT

Setiap awal dan akhir Ramadhan, Tim
Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kantor
Kemenag Kab. Bojonegoro melakukan
rukyatul hilal. Agar mendapati hasil mak-
simal BHR melakukan rapat koordinasi,
bila pada tahun-tahun sebelumnya berga-
bung dengan Kab. Tuban di Pelabuhan
Semen Jenu – Tuban. Pada tahun ini, Tim
BHR Bojonegoro melaksanakannya di
Bukit Wonocolo. Bukit Wonocolo sendiri
berada di ujung barat wilayah Prov. Jatim
yang berbatasan dengan Jawa Tengah, te-
patnya di wilayah Kec. Kedewan Kab.
Bojonegoro, ia telah direkomendasi dan
sekarang diajukan kepusat oleh BHR Prov.
Jatim untuk menjadi salah satu lokasi
rukyatul hilal.

Pada rukyatul hilal awal Ramadhan
kemarin, di tempat tersebut tim memang
tidak seberuntung rukyatul hilal awal
Rajab dan Sya’ban 1431 H. yang berhasil
melihat hilal awal bulan. Namun tim men-
dapat kehormatan tersendiri, karena se-
lain dihadiri oleh Tim BHR Prov. Jatim,
Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto,
M.Si, berkenan mengikuti kegiatan ter-
sebut. Dalam sambutan pengarahannya
beliau menyampaikan bahwa, kegiatan
rukyatul hilal di Bukit Wonocolo ini bu-
kan saja kepentingan Kankemenag, tetapi
Pemda Bojonegoro juga berkepentingan.
Pada tahun mendatang, katanya, kita pro-
gramkan sebagai daerah wisata minyak
dan religi. Oleh karena itu, ia meminta
kepada Tim BHR Prov. Jatim yang hadir,
agar segera membantu menguruskan Bukit
Wonocolo sebagai lokasi rukyat tingkat
Nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala

Kankemenag, H. Moh. Farhan M.Pd, Ke-
tua MUI Kabupaten, Ketua FKUB, Ke-
tua PA, PC NU, Pengasuh Ponpes, Pim-
pinan Satker Pemda Bojonegoro, Kepala
KUA, wartawan dari berbagai media cetak
dan elektronik, serta masyarakat di seki-
tar lokasi rukyat, yang kurang lebih ber-
jumlah 80 orang.  FAT

PEMBEKALAN PAH DAN PAF
TENTANG KALIBRASI MASJID

Penyuluh Agama Honorer (PAH) dan
Penyuluh Agama Fungsional (PAF) se-
Kab. Lamongan (18-27/8) lalu diadakan
pembinaan sekaligus pembekalan tentang
perkembangan keagamaan aktual di ma-
syarakat. Dalam pembinaan pelaksana-
annya terjadwal berurutan ditempatkan
di 6 wilker eks Pembantu Bupati se-Kab.
Lamongan.

Kepala Kankemenag Kab. Lamongan
Drs. H. Kusaiyin Wardani, M.Si menga-
takan, masalah aktual yang saat ini menda-
pat respon positif masyarakat yaitu kali-
brasi masjid dan musallah. Berdasar sur-
vey suatu lembaga yang dirilis di media
bahwa banyak masjid dan musalla di In-
donesia arah kiblatnya melenceng dari
ka’bah, Untuk itu para takmir dapat me-
nyiasati perubahan itu dengan tidak sece-
patnya membongkar masjid/musalla lurus
sejajar arah kiblat, namun bisa dicari solu-
si, diantaranya dengan membuat garis arah
kiblat maupun shof.

Sementara masalah lain yang juga ber-
kembang di masyarakat adalah tumbuh-
nya faham pengamalan keagamaan
sempalan di beberapa daerah di Indone-
sia. Khusus sempalan ini yang paling me-
resahkan adalah penetapan mereka me-
ngawali maupun menunda awal Rama-
dhan dan Idul Fitri 2-3 hari dari ketetapan
pemerintah. “Kita sangat menghargai ke-
majemukan, namum pendapat tersebut ja-
ngan sampai mengganggu kerukunan umat
beragama dan meresahkan, untuk itu perlu
kita antisipasi,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penamas
Drs. H. Abdul Karim, M.Ag mengatakan,
kegiatan yang diikuti 193 PAH dan 17
PAF diharap dapat meningkatkan kinerja
dan kompetensi mereka tentang penge-
nalan detail daerah kerja, pisah-sambut
Kasi Penamas, dan sambut Ramadhan dan
Idul Fitri. Kegiatan ditempatkan di 6 wil-
ker Pembantu Bupati Lamongan, Ngim-
bang, Babat, Sukodadi, Paciran, dan Ka-
rangbinangun.  Nsr

20 PEJABAT STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL DILANTIK

Sebanyak 20 pejabat struktural dan
fungsional di lingkungan Kantor Kemenag
Kab. Lamongan pada Senin (05/09) lalu
dilantik Kepala Kankemenag Kab. La-
mongan di ruang pertemuan Kankemenag
setempat. Pejabat struktural terdiri 11
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Kepala KUA yang mutasi dan promosi,
selebihnya pejabat fungsional kepala
MA, MTs, dan MI.

Dalam sambutan seusai prosesi serti-
jab, Kepala Kankemenag Kab. Lamongan
Drs. H. Kusaiyin Wardani, M.Si, menga-
takan, para pejabat yang barn dilantik me-
rupakan PNS pilihan di lingkungan Kan-
kemenag Kab. Lamongan yang kompe-
tensinya sudah terpenuhi. Khusus untuk
kepala madrasah selain memiliki kompe-
tensi kepribadian, manajerial, dan sosial,
juga kewirausahaan dan supervisi.

Kompetensi kewirausahaan tambah
Kakankemenag, merupakan prasyarat
tambahan untuk kepala madrasah, Sebab
kepala madrasah memiliki visi dan misi
untuk mengembangkan seluruh kompo-
nen kependidikan di madrasah dengan
inovasi dan ide yang cemerlang. “Kita
mengharap setelah ada kepala DPK PNS,
madrasah akan menjadi lebih maju dan
berkualitas,” harapnya.

Pejabat yang dilantik untuk kepala
KUA: Drs. H. Ahmad Sarwo Edy, Sam-
beng, Abdul Ghofur, M.Ag, Maduran,
Drs. Mahfud SA, Sekaran, Asirin, S.Pd.l,
Sukodadi, Drs. Kono, Pucuk, H. Naim,
S.Pd.I, Turi, Mudlofar S.Pd.I, Tikung,
Drs. MF. Fauzi, Babat, Drs, Amirul Mu’-
minin, Solokuro, Misbachul Munir,
S.Pd.I, Bluluk, dan Askolani S.Pd.I, Suko-
rame. Sedang kepala madrasah: H. Moh.
Hasan Rasidi, M.Pd.I, MA 02 Pontren
Modern Paciran, Sukamat, S.Pd, M.Pd,
MTs SA Arrohman Blawirejo, Kedung-
pring, Drs, Abdur Rozak Z, MTs Tarbi-
yatul Wathon, Dukuhtungal, Glagah, Su-
yadi, S.Ag, MTs Islamiyah, Mojoasem,
Laren, AH. Fadloli, S.Ag, MI Islamiyah
Rayunggumuk, Glagah, Siti Arina Ulfah,
S.Ag, MI Islamiyah Daliwangun, Sugio,
Drs. Tarom, MI Sullamul Ma’aly, Men-
dugo, Glagah, dan Farhan S.Ag, MI Wa-
lisongo, Sambeng.  Nsr

PELANTIKAN DAN SERAH
TERIMA JABATAN

Bertempat di aula Kankemenag Kab.
Tuban, telah berlangsung upacara pelan-
tikan dan serah terima jabatan pejabat
fungsional (27/8).

Hadir pada acara tersebut Kakan-
kemenag Kab. Tuban, Kasubag TU, Kasi
Gara Zawa dan Kepala KUA PS, PAI
Kec. Se-Kab. Tuban.

Dalam sambutannya, Kakankemenag
Kab. Tuban – Ahmad Rodli, M.Ag, me-
nyampaikan bahwa pelantikan adalah se-
buah amanah dan harus dipertanggungja-
wabkan kepada Allah, masyarakat, dan
atasan. Pelantikan bukan kehendak Ka-
kankemenag sendiri tapi bagaimana kiner-
ja yang akan dilantik. Loyalitas dan dedi-
kasinya. Promoso dan mutasi adalah seba-
gai hal yang wajar, sesuai tatalaksana biro-
krasi. Bagi yang kebetulan dipromosikan,

berarti dia mempunyai kecakapan, keah-
lian lain yang lebih. Sementara bagi peja-
bat yang baru berarti tugas akan semakin
berat. Banyak orang yang menginginkan-
nya, tapi tidak tercapai. Jabatan adalah
amanat, tanggungjawab. Dengan demikian
apa yang kita laksanakan akan dipertang-
gungjawabkan kepada Allah. Sebagian
orang berpendapat bahwa jabatan sebagai
anugerah. Lebih pada materi. Banyak sa-
rana diberikan. Pandangan seperti ini ke-
liru. Tugas kita sangat berat. Bagaimana
bisa melayani dengan baik, mensejahte-
rakan masyarakat. Aturan pemerintah
haruslah dipahami, sehingga nantinya
akan tercipta pemerintahan yang bersih,
baik dan berwibawa. Yang nantinya akan
mencapai apa yang dimaksud dengan
transparansi, akuntabilitas, efektivitas,
efisiensi, dan partisipatif yang sesuai
dengan tupoksi.

Pejabat yang dilantik adalah: M.
Saifuddin Yulianto, S.Ag., M.Pd.I. (Ke-
pala MTs Satu Atap), Parsiadi, S.Pd.
(Kepala MIS Nurus Salam Palang), Ju-
main, S.Pd.I. (Kepala MIS Hidayatul Is-
lam Soko), Mahmud, S.Pd.I. (Kepala
MIN Nurul Yaqin Soko), Dra. Latifatul
Anuiyah (Kepala MTs Salafiyah Merak-
urak), Zulaikhah, S.Pd.I (Kepala RA
Hidayah Kembangbilo Tuban), Nikmatul
Hasanah, S.Pd.I. (Kepala RA At-Thur
Semanding).  Bukhori

PEMBINAAN PETUGAS
PEMBANTU PENGHULU

Bertempat di Asrama Haji Tuban (25/
8) telah berlangsung Pembinaan Petugas
Pembantu Penghulu, yang diikuti oleh
481 peserta. Hadir pada kegiatan tersebut
Kepala Kankemenag Kab. Tuban Drs.
Ahmad Rodli, M.Ag., Kasubag TU, para
kasi, dan Kepala KUA se-Kab. Tuban.

Kasi Urais selaku pelaksana kegiatan
menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini
adalah upaya memberikan wawasan agar
dapat mengemban tugas dengan sebaik-
baiknya saat melayani masyarakat, mem-
berikan perhatian dan arahan agar lebih
arif dan bijaksana.

Kakankemenag Kab. Tuban menyam-
paikan bahwa kita harus bisa melayani
masyarakat dengan baik. Ada tiga pokok
tugas Kemenag yaitu pelaksanaan urusan
haji, pelaksanaan urusan pendidikan, dan
pelaksanaan urusan pernikahan. Tiga
komponen ini merupakan kunci keberha-
silan pelayanan pada masyarakat. Standar
yang digunakan adalah pelayanan nikah,
P3N melaksanakan tugas dengan baik dan
dedikasi.

Adapun materi yang disampaikan
adalah: tugas pokok P3N, koordinasi
Kementerian dan PA.  Bukhori

PELATIHAN
MANAJEMEN MASJID

Bertempat di aula Kemenag Kab.

Tuban (22/8)  berlangsung Pelatihan Ma-
najemen Masjid yang diikuti oleh 50 pe-
serta. Hadir pada kegiatan ini Kakan-
kemenag Kab. Tuban, Drs. Ahmad Ro-
dli, M.Ag., Kasubag TU, dan para kasi.

H. Syihabuddin, M.Ag., Kasi Pena-
mas, selaku pelaksana menyampaikan
bahwa kegiatan ini bertujuan untuk me-
ningkatkan pemahaman manajemen ke-
masjidan, meningkatkan pengetahuan
tentang memakmurkan masjid.

Kakankemenag Kab. Tuban dalam
pengarahannya menyampaikan bahwa tu-
gas Kemenag di antaranya meningkatkan
kualitas umat beragama, untuk mening-
katkan kualitas dimaksud maka dibutuh-
kan sarana prasarana. Masjid bukan tem-
pat sujud atau ibadah saja, melainkan un-
tuk aktivitas umat Islam. Supaya masjid
mempunyai kewibawaan, kharismatik
dan pendidikan yang baik, maka perlu ma-
najemen yang benar. Sesungguhnya ba-
rangsiapa yang memakmurkan masjid,
menunaikan sholat, kelak orang-orang
yang berbahagia mendapatkan petunjuk
dari Allah. Ta’mir masjid haruslah me-
ngembangkan kemampuan agar dipercaya
oleh umat Islam. Buatlah masjid indah,
nyaman dan asri. Buatlah perencanaan
dan pengelolaan yang baik.  Bukhori

WORK SHOP PENINGKATAN
MUTU KEPALA / GURU RA/BA/TA

KABUPATEN NGAWI
“Jangan dilihat siapa yang memberi

materi, tapi lihatlah materi apa yang disa-
jikan. Walupun yang menyajikan materi
teman sebaya, tapi ilmu yang kita dapat
sungguh luar biasa,” demikian sambutan
Pengawas Rumpun Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Ngawi, H. Ali Kasturi,
S.Ag dalam membuka Workshop Pening-
katan Mutu Kepala/Guru RA/BA/TA se-
Kab. Ngawi yang diselenggarakan tanggal
3 – 4 Agustus 2010 di BP Al Falah
Kankemenag Kab. Ngawi.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Ketua
IGRA dan dibantu PD IGRA Kab.Ngawi.
Nara sumber kegiatan ini adalah PD IGRA
sendiri yang sudah mengikuti kegiatan se-
rupa ditingkat Propinsi pada bulan Maret
– Juni yang lalu. Kegiatan IGRA Ngawi
didanai dari Block Grand Pemberdayaan
Manajemen RA Tahun Anggaran 2010
dari Kanwil Jawa Timur, dan akan disusul
kegiatan yang sama setelah Hari Raya Idul
Fitri. Kegiatan workshop ini diakhiri de-
ngan Seni Tari yang dipimpin oleh Guru-
guru RA yang kebetulan juga seorang
Seniman tari.

Acara ditutup oleh Kasi Mapenda,
Drs. Adnan, M.Ag., “Mudah-mudahan
dengan adanya Work Shop Peningkatan
Mutu Kepala/Guru RA/BA/TA Kab.
Ngawi, akan menghasilkan Kepala dan
Guru RA/BA/TA Kab. Ngawi yang berku-
alitas dan sukses, tingkatkan terus kualitas

NGAWI

TUBAN
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Kepala dan Guru RA,” ujarnya.  Guh

PENDIDIKAN DAN
PEMBERDAYAAN PEMBINA MTQ

DAERAH SE-KAB. NGAWI
Dalam rangka persiapan lomba MTQ

tk Propinsi Jawa Timur, para Pembina
dan panitia persiapan MTQ Tk. Provinsi
Jatim Kab. Ngawi berkumpul di BP Al
Falah Kankemenag Kab. Ngawi (10/10),
mengadakan koordinasi antar Pembina
dan panitia sekaligus pembinaan terhadap
calon peserta lomba.

Dalam kesempatan tersebut Plt. Ka-
kankemenag lewat Kasi Penamas menga-
takan bahwa pembinaan ini dilakukan se-
cara bertahap. Pertama mengadakan peng-
galian bakat. Kedua mengadakan seleksi
para calon peserta yang akan di sertakan
dalam MTQ, ketiga Pembinaan secara
intensif.

“Selama ini kankemenag selalu serius
dalam mempersiapkan diri para Qori’ dan
Qoriah yang akan berlaga di MTQ Tk.
Provinsi Jawa Timur, akan tetapi semua
itu kurang bermakna jika para stakeholder
yang terkait kurang ada perhatian terha-
dap keberadaan para aktivis MTQ yang
selama ini berjuang untuk membawa nama
baik Kabupaten Ngawi,” tukas Kasi
Penamas.

Pembinaan tahap awal ini diikuti 100
orang yang terdiri para qori’-qori’ah utu-
san dari madrasah/sekolah, Prontren, ma-
upun masyarakat Se-Kab. Ngawi.  Guh

PEMBINAAN PENYULUH
AGAMA ISLAM HONORER
Bertempat di BP Al Falah Kankeme-

nag Kab. Ngawi pada tanggal 24 agustus
2010 dilaksanakan kegiatan Pembinaan
Penyuluh Agama Honorer/GAH sekali-
gus penerimaan Honorarium bagi GAH
se-Kab. Ngawi.

Dalam sambutannya Kasi Penamas
mengingatkan bahwa Penyuluh sebagai
garda terdepan Kemenag dalam hal pene-
rangan agama kepada masyarakat diha-
rapkan mampu memberikan informasi
yang persuasife dalam rangka pengamalan
agama dalam kehidupan sehari-hari se-
hingga akan tercipta kerukunan hidup
beragama.

Dalam kesempatan yang sama Ketua
FKPAI, H. Mursali, S.Ag juga memoti-
vasi agar Safari Ramadhan yang diprog-
ramkan oleh FKPAI benar-benar dapat
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab sehingga hasilnya dapat dirasakan
oleh masyarakat.  Guh

SEMARAK RAMADHAN 1431 H
KEMENAG KOTA KEDIRI

Menyambut bulan suci Ramadhan
1431 H, Kemenag kota Kediri mengada-
kan berbagai macam kegiatan khususnya
bagi karyawan karyawati di lingkungan

Kemenag Kota Kediri. Seksi Penamas
yang dalam hal ini diberi tugas oleh Kan-
kemenag Kota Kediri (Drs. H. Haryono,
M.Si) telah menyusun jadwal kegiatan
Ramadhan sebagai berikut: setiap hari
Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00
- 09.00 diadakan Tadarus Al Qur’an secara
bergiliran yang melibatkan semua pegawai
Kemenag Kota Kediri, pembinaan anak
PSG oleh Penyuluh Agama Islam, shalat
Dhuhur berjamaah yang dilanjutkan de-
ngan kuliah 10 menit oleh pejabat Keme-
nag dan Penyuluh Agama Islam dan pem-
berian Ta’jil gratis kepada pengguna jalan
di depan Kantor Kemenag kota Kediri se-
lama 3 hari berturut-turut. Pada tanggal
17 Ramadhan diadakan buka bersama
yang dilaksanakan di aula al-Ikhlas Keme-
nag Kota Kediri yang diikuti oleh seluruh
karyawan karyawati di lingkungan Keme-
nag Kota Kediri. Hadir dalam kesempatan
tersebut bapak Drs. H. Syaifullah Efendi
yang memberikan ceramah sekaligus me-
mimpin doa berbuka puasa. Dalam cera-
mahnya beliau menyampaikan bahwa se-
bagai manusia kita dilarang sombong, ka-
rena kesombongan akan menghancurkan
diri kita sendiri. Ikhlaslah dalam melaksa-
nakan perintah Allah SWT dan hanya
mengharap ridho-Nya.

Akhimya rangkaian kegiatan Rama-
dhan ini ditutup dengan halal bi halal yang
dilaksanakan di aula al-Ikhlas Kemenag
kota Kediri dengan hiburan grup qosidah
al-Ikhlas yang baru saja dibentuk akan te-
tapi mampu menampilkan dengan cukup
baik dan sukses. Mudah-mudahan kita
semua dapat menggapai pintu fitrahnya
Allah serta dipertemukan lagi dengan
Ramadhan tahun depan dan mudah-muda-
han amal ibadah kita selama bulan Rama-
dhan senantiasa dicatat dan diridhoi oleh
Allah SWT.  MF

PELATIHAN BAHASA ARAB
UNTUK MENGGAPAI ARABIC

MORNING
Dalam upaya perubahan sistem pen-

didikan disamping telah dibukanya pro-
gram excellent (unggulan) yang telah me-
masuki tahun ke-3, pada tahun ajaran ini
MTsN Kediri 2 juga membuka program
Akselerasi (2 tahun tamat), untuk itu guna
meningkatkan mutu SDM yang ada, perlu
ditunjang adanya pelatihan baik Bahasa
Arab maupun Bahasa Inggris, karena da-
lam proses pembelajarannya para guru-
nya dituntut untuk bilingual (2 bahasa),
berkenaan dengan itu, dalam rangka me-
nyambut bulan suci Ramadhan keluarga
besar MTsN Kediri 2 menyelenggarakan
pelatihan kilat Bahasa Arab selama sepe-
kan yang dimulai pada tanggal 23 s/d 28
Agustus bertempat di ruang multimedia
MTsN Kediri 2, yang diikuti oleh semua
guru dan karyawan tanpa kecuali. Adapun
penyajinya bekerja sama dengan Tim
Penggiat Bahasa IKPM GONTOR yang

diketuai oleh Ustazd Hanif Fatoni dan
didampingi santri Gontor sebanyak 9 o-
rang. Tentang materi pelatihan yang disa-
jikan menyesuaikan dengan program yang
selama ini telah dicanangkan di MTsN
Kediri 2 yakni “Arabic Morning” (pagi
berbahasa arab). Arabic morning meru-
pakan sebuah program yang dibentuk oleh
team guru Bahasa Arab yang ada di MTsN
Kediri 2, dalam program ini siswa tidak
hanya menerima materi pelajaran berupa
teori, namun juga praktek secara langsung,
dimana materi waktunya antara jam 06.30
– 07.00 WIB. Teknisnya pada kegiatan
tersebut semua siswa berdiri dan berdialog
pada pasangannya di depan kelasnya ma-
sing-masing dengan dipandu oleh bapak/
ibu guru dan seluruh siswa menyaksikan
program tersebut.

Drs. Musta’in selaku Kepala MTsN
Kediri 2 dalam kata sambutannya mene-
gaskan bahwa tujuan diadakan pelatihan
tersebut antara lain: Untuk meningkatkan
mutu sumber daya manusia tenaga kepen-
didikan di MTsN Kediri 2 membuka cak-
rawala pandang tentang Bahasa Arab,
mensukseskan program pagi berbahasa
arab setiap hari, mendalami dan mengha-
yati isi al-Qur’an yang merupakan sumber
ajaran Islam, mensukseskan program bi-
lingual di MTsN Kediri 2 dengan kelas
excellent guna menuju RMBI.

Terakhir Kepala Madrasah mengha-
rap setelah selesai mengikuti pelatihan ini
para guru dan karyawan harus siap men-
dampingi anak-anak baik pada waktu pe-
laksanaan arabic morning maupun pada
waktu proses pembelajaran untuk meng-
gunakan Bahasa Arab sebagai pengantar,
untuk itu selaku kepala sekolah beliau ju-
ga mengajak kepada seluruh peserta pela-
tihan Bahasa Arab untuk mengikuti pela-
tihan ini dengan sebaik-baiknya dengan
penuh kedisiplinan agar bisa menjadi nilai
tambah dalam melakukan kegiatan PBM,
dan juga ibadah karena pelatihan ini dise-
lenggarakan bertepatan di bulan suci Ra-
madhan tahun 1431 H.  Nihayah

PERINGATAN HUT
KEMERDEKAAN RI DAN

SONGSONG RAMADHAN
Pada hari Sabtu (7/8), Yayasan “Per-

wanida” Kemenag Kab. Blitar menyeleng-
garakan kegiatan Jalan Santai dalam rang-
ka Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan
Songsong Ramadhan 2010 M/1431 H.
Kegiatan yang mengambil start dari hala-
man Kantor Kemenag Kab. Blitar tersebut
diikuti tidak kurang dari 1.300 siswa dan
guru RA serta MI “Perwanida”.

Dalam sambutannya, Drs. H. Syai-
khul Munib, M.Ag. ketua pelaksana hari-
an Yayasan “Perwanida” memotivasi sis-
wa RA dan MI untuk meningkatkan cinta
tanah air sesuai dengan potensi don ke-
mampuannya; sedangkan terkait dengan

BLITAR

KEDIRI
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songsong Ramadhan anak-anak dimotivasi
untuk melaksanakan puasa dan periba-
datan lain di bulan Ramadhan sesuai de-
ngan kemampuannya masing-masing.

Para peserta dengan membawa ben-
dera merah putih dan spanduk berisi uca-
pan selamat HUT RI dan motivasi puasa
Ramadhan, berjalan berkeliling sekitar lo-
kasi madrasah. Siswa RA finish di hala-
man sekolah dan untuk MI finish di taman
Kota Kebon Rojo dan melanjutkan kegia-
tan Parent Day.

Yayasan Perwanida diketuai oleh Ke-
tua Dharma Wanita Persatuan Kemenag
Kab. Blitar yang saat ini dijabat oleh Ny.
Syifa Budi Susetiyo. Yayasan ini menge-
lola tidak kurang dari 120 RA di wilayah
Kab. Blitar. Yayasan ini juga mengelola
lembaga pendidikan PAUD, RA, dan MS
“Perwanida” yang merupakan lembaga
pendidikan unggulan di wilayah Kota
Blitar.  Zus

FINAL PILDACIL
RAMADHAN 1431 H

Mengambil lokasi di studio dua Agro-
politan Televisi (ATV), pada Selasa 24
Agustus 2010 pukul 14.30 - 16.30 WIB.
Kantor Kemenag Kota melaksanakan fi-
nal Pemilihan Da’i Cilik (Pildacil) Rama-
dhan 1431 H. Final pildacil ini menam-
pilkan 3 orang finalis putra dan 3 orang
finalis putri. Hadir pada kesempatan ter-
sebut adalah seluruh pejabat dilingkungan
Kankemenag Kota Batu, Ketua MUI Ko-
ta Batu, Ketua LPTKA Kota Batu, Pem-
bina dan para orang tua finalis, tak keting-
galan pula santri/santriwati dari TPQ/Ma-
din para peserta finalis sebagai supporter.

Sebagaimana pelaksanaan Pildacil
yang pernah ditayangkan oleh salah satu
TV swasta nasional, maka para finalis
yang telah selesai melaksanakan penyam-
paian materi dakwah, mereka pun menda-
patkan komentar dari para juri (komen-
tator) yang terdiri dari KH. Ali Rohim
Alzamzami (Ketua Pokjalu Kota Batu),
Arifin S.Pd (Penyiar Radio Mitra FM),
Ferry Fambudi (Presenter ATV). Acara
yang ditayangkan secara langsung di Agro-
politan Televisi ini berlangsung cukup
meriah dan sukses, adapun pemenang dari
kelompok putra adalah Juara I: Ahmad
Firdaus Ubaidillah dari TPQ Baitul Jan-
nah, Juara II: Ahmad Fathur Rizqi Fathoni
dari TPQ Al Ikhlas, Juara III: Eko Su-
prianto dari TPQ Baiturrokhim.

Sedangkan juara dari kelompok putri
adalah, Juara I: Nur Rizqi Istiqomah dari
TPQ Darussholikhin, Juara II Prita Eng-
gar Putri Annisa dari TPQ Baiturrochiem,
Juara III Agni Devi Widyasari dari TPQ
Baiturrohman.

Dra. Hj. Anis Choirunnisa’ (Kasi Pe-
namas dan Pekapontren) berharap acara
ini dapat ditindaklanjuti dan dapat dilak-
sanakan sebagai kalender tahunan di

Kantor Kemenag Kota Batu di setiap bu-
lan Ramadhan dalam rangka untuk men-
ciptakan kader penerus bangsa yang
qur’ani.  Jazzy

MUSABAQOH HIFDZIL QUR’AN
RAMADHAN 1431 H

Rabu, 25 Agustus 2010, pukul 13.00
- 14.00 WIB, Kantor Kemenag Kota Batu
melaksanakan final Musabaqoh Hifdzil
Qur’an Juz 30 tingkat TPQ/Madin se-
Kota Batu, bertempat di aula Masjid Sul-
tan Agung Batu. Final MHQ ini menam-
pilkan 3 orang finalis putra dan 3 orang
finalis putri.

Kegiatan ini merupakan salah satu ke-
giatan dalam Semarak Ramadlon 1431 H
di lingkungan Kankemenag. Kota Batu.
Final yang dibuka secara resmi oleh Drs.
Moh. Hasin, M.Ag (Kepala Kankemenag
Kota Batu). Tampak hadir dalam kegiatan
tersebut antara lain Kasi. Penamas dan
Pekapontren, Kasi Urais dan PPUH, Kasi
Mapenda, Penyelenggara Zawa dan pega-
wai di lingkungan Kankemenag Kota Ba-
tu, para orang tua dan Pembina dari para
finalis dan tak ketinggalan para finalis
membawa supporter dari TPQ/Madin
masing-masing.

Hasil selengkapnya dari penilaian de-
wan hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang
Ust. H. Fauzi Natsir, Ust. Masduqi Zaka-
ria dan Ustadzah Nanik Lutfia adalah se-
bagai berikut: kelompok Putra: Aminullah
al-Hafidz Waliudien (TPQ. Al Ikhlas) se-
bagai Juara I, M. Habiburrahman (TPQ.
al-Istiqomah) Juara II, Amanullah Ibrahim
Alaudien (TPQ Al Ikhlas) Juara III. Se-
dangkan untuk kelompok Putri adalah:
Agis Wahyu Lestari (TPQ Ruknul Hida-
yah) Juara I, Masrifatul Fauziah (TPQ
Hidayatus shibyan) Juara II dan Saidah
Nafisah (TPQ. Roudlotul Jannah) sebagai
juara III. Para pemenang ini mendapatkan
Thropy, Al-Qur’an dan dana pembinaan
dari Kantor Kemenag Kota Batu.  Jazzy

PEMBINAAN MANAJEMEN
PELAYANAN ZAKAT WAKAF
Pada hari Selasa tanggal 31 Maret

2010 bertempat di gedung Yon Zipur 10
Jalan Balaikota Pasuruan (depan gedung
DPRD) dilaksanakan tepat pada pukul
08.000 WIB yang hadir pada acara pembi-
naan tersebut Bapak Kepala Kemenag
Kota Pasuruan Kasebag TU kasi-kasi dan
penyelenggara zewa, Kasi Zawa Kanwil
Kemenag Provinsi Jatim, ulama’ umaro’
Ketua MUI, Ketua Ta’mir dan nadzir se-
Kota Pasuruan sejumlah 300 orang.

Dalam sambutannya Kakankemeneg
Kota Pasuruan, H. Ali Iqbal. S. Ag. M.
Pd.I., mengatakan ada salam dari Walikota
Pasuruan yang sebetulnya yang membuka
pada acara pembinaan manajemen pela-
yanan zakat wakaf Walikota karena ada
rapat dinas yang tidak bisa ditinggalkan.

Sebelum membuka, dalam sambutan-
nya, mengatakan bahwa zakat dan wakaf
merupakan institusi sejak zaman Rasu-
lullah oleh karena itu zakat sebagai pilar
kekuatan ekonomi bagi umat Islam dan
dapat membantu atau menyelesaikan ke-
sulitan-kesulitan yang dialami oleh masya-
rakat yang taraf perekonomiannya paling
bawah sehingga bisa meringankan beban
hidup. Wakaf pada umumnya diperguna-
kan untuk kepentingan musholla dan
masjid dan sekarang berapa wakaf uang
yang keberadaannya telah di launcing un-
tuk modal atau usaha, perdagangan dan
sebagainya yang hukumnya boleh dan ha-
rus dijamin kelestariannya. (Keputusan
MUI) untuk tingkat pusat wakaf uang
dicanangkan pada tanggal 8 Januari 2010
untuk TK Propinsi Jatim tanggal 10 Peb-
ruari 2010 yang TK Jatim diketuai oleh
Drs. Saifulloh Yusuf yang sekarang seba-
gai Wakil Gubernur Jatim. Maka meng-
himbau kepada peserta yang hadir untuk
wakaf uang lima ratus ribu boleh – seratus
ribu boleh dan dijamin untuk keamanan
dan kelestariannya. Ya Alhamdulillah
Kepala Kemeneg Kota Pasuruan H. Ali
Iqbal, S. Ag. M.Pd.I. terlebih dahulu me-
wakafkan uang senilai lima ratus ribu ru-
piah.  Mudakir

KAJIAN RAMADHAN 1430 H
Kankemenag. Kota Probolinggo da-

lam upaya menyambut, mengisi dan me-
nyempurnakan ibadah di bulan suci Rama-
dhan 1431 H dengan mengadakan kajian
tiap hari Senin dan Rabu selama bulan
Ramadhan. Acara yang dilaksanakan sete-
lah shalat dhuhur berjamaah di musholla
al-Amanah Kankemenag Kota Proboling-
go ini diikuti oleh Kasubag TU, para Kasi
dan Penyelenggara Zawa, , Kepala KUA
dan staf, PAI dan seluruh Karyawan/wati
Kankemenag Kota Probolinggo.

Dalam kajian Ramadhan ini yang
bertugas sebagai nara sumber, adalah ber-
giliran dari Kepala Kankemag. Kota Pro-
bolinggo H. Marsuwi, S.Ag,M.Pd kemu-
dian Kasubbag TU, para Kasi dan Peny.
Zawa serta mengundang KH. Drs. Syaf-
ruddin Syarif Katib Syuriyah NU Jawa
Timur. Setiap kajian durasi waktu yang
diberikan 30 – 60 menit. Kajian ini me-
miliki makna tersendiri bagi peserta kare-
na memang disamping ramadhan adalah
sebagai bulan yang penuh barokah, magh-
firoh, rahmah dan dilipatgandakan seluruh
amal shaleh bagi hamba Allah yang berpu-
asa dengan penuh iman dan ikhlas, begitu
juga untuk lebih mendalami materi yang
disampaikan oleh nara sumber diberi ke-
sempatan sesi tanya jawab.

Dalam pertemuan pertama, Kanke-
menag Kota probolinggo, H. Marsuwi,
S.Ag,M.Pd menyampaikan bahwa ibadah
puasa untuk membentuk pribadi muslim
yang paripurna, pribadi yang kokoh, iman

PASURUAN
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dan taqwa yang kuat serta untuk menum-
buhsuburkan benih-benih jiwa sosial. De-
ngan puasa juga diharapkan dapat mening-
katkan didiplin moral dan spiritual serta
tumbuhnya rasa kasih sayang serta ter-
bentuknya pribadi muslim yang fitri. Pua-
sa yang dilaksanakan jangan semata sebu-
ah ritual rutinititas yang dilakukan setiap
tahun, akan tetapi harus dapat berdam-
pak positif pada setiap prilaku, tutur ka-
ta dan peningkatan penghambaan diri pa-
da-Nya di 11 bulan pasca Ramadhan.

Disamping kajian Ramadhan, Kan-
kemenag Kota Probolinggo sebagai wujud
rasa peduli kepada para kaum dua’fa agar
turut berbahagia menghadapi hari raya
Idul Fitri dengan memberikan santunan
Zakat Fitrah yang dihimpun dari seluruh
PNS di lingkungan Kankemag. Kota Pro-
bolinggo yang diserahkan langsung secara
simbolik kepada mustahiq warga sekitar
kantor oleh Dewi Anilu selaku Ketua
Dharma Wanita Persatuan Kankemag
Kota Probolinggo.  SMR

SILATURRAHMI PENGASUH
PONPES DAN PEMBINAAN

GURU MADIN
Bertempat di mushollah al-Amanah

Kankemenag. Kota Probolinggo, Kamis
(2/9) telah dilangsungkan kegiatan sila-
turrahmi dengan pengasuh Ponpes dan
Pembinaan Guru Madin se-Kota Probo-
linggo se-Kota Probolinggo. Sekaligus me-
nyampaikan bantuan insentif kepada guru
Madin.

Kepala Kankemag. Kota Proboling-
go, H. Marsuwi, S.Ag, M.Pd. dalam sam-
butannya menyampaikan visi Kemenag
yaitu terwujudnya masyarakat Indone-
sia yang taat beragama, rukun, cerdas,
mandiri dan sejahtera lahir batin. Visi ini
sebenarnya sudah diamplikasikan oleh
pada tokoh-tokoh agama atau ulama pen-
dahulu kita, karena tanpa ulama apa jadi-
nya bangsa ini. Oleh karena itu Kemenag
sangat membutuhkan mitra para ulama.
Pesantren sebagai lembaga tafaqqohu fid-
din di era ini mempunyai tantangan dengan
munculnya berbagai aliran sempalan Is-
lam sebagai indikasi bahwa umat Islam
banyak yang tidak paham dengan aga-
manya. Maka kami mohon peran serta
dari para tokoh agama (ulama) untuk
memberikan pemahaman secara kaffah
kepada umat tentang ajaran agama yang
benar. Kilahnya.  SMR

PEMBINAAN KAMAD DAN GTT
PENERIMA TUNJANGAN

Bertempat di aula Kankemanag Kota
Probolinggo, Jum’at (3/9) Seksi Mapenda
Kantor Kemenag Kota Probolinggo me-
nyelenggarakan Pembinaan Kepala Mad-
rasah dan GTT Penerima Tunjangan In-
sentif demi tercipta tanaga kependidikan
yang profesional, kapabel dan akuntabel.

Kepala Kankemag. Kota Proboling-

go, H. Marsuwi,S.Ag.M.Pd dalam pembi-
naannya menyampaikan bahwa kepala
madrasah selaku manajer dan pendidik
harus mampu memimpin dan mengelola
madrasah secara profesional yaitu tahu
dan memahami tupoksi kepala madrasah
sehingga madrasah tambah tahun bukan
tambah menosot kualitasnya, tetapi sema-
kin berdaya saing yang tinggi dengan me-
norehkan prestasi.  SMR

RUKYATUL HILAL
DI PANTAI AMBAT

Penentuan awal bulan Ramadhan disi-
kapi secara beragam oleh berbagai kalangan
umat Islam. Hal tersebut memunculkan
berbagai reaksi di kalangan masyarakat,
sehingga tidak jarang memunculkan sikap
pro dan kontra di dalamnya. Perbedaan
penetapan awal Ramadhan sebenarnya
bukanlah sesuatu yang essensial dalam
pelaksanan ibadah puasa. Essensi yang
sebenarnya adalah terletak pada integritas
dan totalitas kita dalam menjalankan iba-
dah puasa dalam kerangka ketakwaan kita
kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, perbedaan tersebut
haruslah disikapi dengan bijak dan santun
serta sikap saling menghargai antara satu
dengan yang lainnya. Begitu juga dalam
menentukan awal bulan Syawal, harus di-
kembangkan sikap toleransi, menghargai
perbedaan pendapat dalam merayakan-
nya. Budaya tasamuh dalam masyarakat
yang heterogen hendaknya tetap dijaga
sebagai pondasi kebersamaan umat. De-
mikian sambutan Kakankemenag. Kab.
Pamekasan, H. Abd. Wahid, MM., dalam
acara Rukyatul Hilal penetapan 1 Syawal
1431 H. akhir Ramadhan yang lalu, 9 Sep-
tember 2010 di pantai Ambat Tlanakan
Pamekasan.  Sri Mukti

SILATURRAHIM POKJALUH
Seperti biasa setiap bulan para pe-

nyuluh agama kabupaten Pamekasan me-
ngadakan pertemuan rutin dengan tempat
bergiliran dari penyuluh yang satu ke pe-
nyuluh yang lain. Hal ini dilakukan dengan
tujuan silaturrahim dan serap informasi.
Untuk pertemuan bulan September ber-
tempat di rumah saudara Supandi, jalan
raya Tlanakan Pamekasan. Acara tersebut
selalu dihadiri oleh Kepala Kantor Keme-
nag., Kasi Penamas dan seluruh penyuluh
agama bersama keluarganya.

Dalam sambutannya, Kakankemenag.
Kab. Pamekasan, H.Abd. Wahid, MM,
mengatakan bahwa: pertama, sebagai pe-
nyuluh agama kita harus dapat berhikmah
dalam berdakwah. Kedua, memulai dari
diri sendiri atau ibda’ binnafsik secara
kaffah. Ketiga, mampu memanusiakan
manusia dengan memahami norma dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, penyu-
luh agama hendaknya “uswah hasanah”
dapat dicontoh dan diteladani, dengan akh-

lak dan perangai yang mampu diaplikasi-
kan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima,
ikhlas beramal, haruslah mampu menyu-
sun strategi dalam berdakwah, agar lancar
dan hasilnya maksimal.  Sri Mukti

SEMINAR
KAJIAN FIQH MUNAKAHAH
Bertempat di aula al-Ikhlash Kanke-

menag Kab. Bangkalan, pada 24 Agustus
2010 yang lalu telah berlangsung sebuah
acara seminar kajian fiqh munakahah. Se-
minar tersebut dihadiri oleh 105 peserta
dari unsur Kepala KUA, penghulu, staf
KUA dan PPPN. Hadir sebagai nara Sum-
ber Drs. H. Moh. Munawar dari PTA
Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut dibahas
banyak hal tentang pernikahan dengan se-
gala permasalahannya. Permasalahan ter-
sebut bisa dari sisi hukum maupun dari
sisi administrasi pernikahan. Peraturan
perundangan tentang pernikahan dan lan-
dasan normatif keagamaan kerap dijadikan
rujukan mulai dari al-Qur an, al- Hadits
sampai kitab-kitab klasik.

Para peserta yang notabene adalah pa-
ra praktisi dan pelaksana prosesi perni-
kahan di lapangan disuguhi hal-hal mena-
rik seputar masalah pernikahan dan pe-
nyelesaiannya secara baik menurut ho-
kum dan perundangan yang berlaku. De-
ngan demikian, diharapkan tidak terjadi
kesalahan penanganan terhadap masalah
pernikahan di lapangan.  Sulaiman

SUKSES, PELAKSANAAN
FOTO PASPOR HAJI

Selama dua hari berturut-turut (1-2/
11) Kantor Kemenag Kab. Bangkalan
dipenuhi oleh ratusan orang Calon Jamaah
Haji. Mereka datang untuk melaksanakan
foto paspor haji. Ada sekitar 883 Calon
Jamaah Haji yang datang untuk keperluan
tersebut. Memang sudah dua tahun ini
Kankemenag, dengan persetujuan dan
permintaan jamaah mengadakan foto
sendiri di Kantor kemenag kab. Bangkalan.

Untuk keperluan tersebut, maka se-
kitar 20 orang pegawai Kantor Emigrasi
Perak datang ke Kantor Kemenag kab.
Bangkalan. Jadilah aula Kankemenag Kab.
Bangkalan sebagai studio foto dadakan.
Kegiatan foto paspor tersebut dijadwal-
kan berlangsung mulai jam 09.00 – 14.00
WIB. Para jama’ah terlihat tertib antri se-
suai dengan arahan petugas dari seksi Haji
dan Umroh kankemenag Kab. Bangkalan.

Dihubungi terpisah, Kasi Penyeleng-
garaan Haji dan Umroh Kankemenag Kab.
Bangkalan, H. Abdus Salam Arbain, SH.,
menyatakan sangat bersyuykur pelaksa-
naan foto paspor tersebut berjalan suk-
ses. “Hal ini berkat kordinasi yang sangat
baik dengan Kantor Emigrasi Perak”,
katanya. Lebih lanjut diharapkan agar kegi-
atan foto paspor tersebut bisa dilangsung-

BANGKALAN

PAMEKASAN
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kan setiap tahun karena merupakan lang-
kah win-win solution bagi semua pihak;
baik bagi jama’ah, petugas maupun pihak
Kantor Emigrasi sendiri.  Sulaiman

PISAH-KENAL KEPALA
KANKEMENAG KAB. SAMPANG

Selasa (10/8) bertempat di aula Kan-
kemenag Kab. Sampang telah berlangsung
pisah kenal Kepala Kemenag Kab. Sam-
pang. Acara ini dihadiri oleh seluruh peja-
bat di lingkungan Kemenag Kab. Sampang
beserta ibu. Acara yang berlangsung meng-
harukan ini ditutup dengan penyerahan
cindera mata dari seluruh satker, perwa-
kilan PPAI tiap kecamatan, Pengurus Ya-
yasan RA Perwanika, dan Pengurus Dhar-
ma Wanita Persatuan Kemenag Kab.
Sampang.

Dalam kata pembukaannya, Kasub-
bag TU H. Hudy Rahayu, S.Pd menyam-
paikan ucapan terima kasih atas kehadiran
para undangan pada acara ini. “Mudah-
mudahan kegiatan kali ini mendapat ridho
dari Allah SWT,” ungkapnya.

Drs. H. Abd. Hamid Yamin, MM se-
laku mantan Kepala Kankemenag Kab.
Sampang dalam sambutannya meminta
maaf atas nama pribadi dan keluarga apa-
bila ada kesalahan dan kekhilafan selama
berkumpul kurang lebih 3,5 tahun, beliau
juga mohon pamit meninggalkan Kota
Sampang untuk pulang ke kampung hala-
mannya di Bangkalan.

Sambutan kedua disampaikan oleh H.
Mashari, mantan Kasi Mapenda Keme-
nag Kab. Sampang yang saat ini menjabat
sebagai Kepala Kankemenag Kab. Sam-
pang, menyampaikan permohonan maaf
juga apabila ada kesalahan selama berkum-
pul dan ucapan selamat jalan kepada Abd.
Hamid Yamin, “Beliau tidak hanya pulang
ke pangkuan ibunda tapi juga pindah me-
laksanakan tugas baru sebagai Kepala
Kankemenag Kab. Bangkalan, mudah-
mudahan beliau dapat menjalankan tugas
dengan sebaik-baiknya”, jelasnya.

Pada hari yang sama setelah usai acara
pisah kenal, iring-iringan rombongan mo-
bil dari Kantor Kemenag Kab. Sampang
siap mengantarkan Drs, H. Abd. Hamid
Yamin, MM ke Kota Bangkalaa.  Lely

MoU KANKEMENAG, BTN
DAN PT POS GIRO

Dalam rangka efisiensi, kenyamanan
dan keamanan keuangan Kantor Kemenag
Sumenep bekerja sama dengan BTN, PT.
Pos dan Giro yg ditempatkan di Pendo-
po Agung Kab. Sumenep. Undangan ter-
diri dari keluarga besar Kankemenag Sume-
nep, kalangan perbankan, PT. Pos dan
Giro serta para pejabat Pemda Sumenep.

Kepala Kankemenag Sumenep, H Im-
ron Rosvidi, SH. M.Si mengatakan dalam
sambutannya, kerjasama dengan BTN

dan PT Pos dan Giro sangatlah penting
dalam rangka menciptakan good gover-
nance. Dia mencontohkan, misalkan de-
ngan penggunaan ATM, selangkah lebih
praktis, efisien guna penarikan keuangan.

Sementara itu, Kacab BTN Sumenep
berharap, hendaknya jalinan harmonis ini
dapat terjalin selamanya dan lebih diting-
katkan lagi di berbagai hal. Misalnya pe-
ngembangan usaha, KPR dan lain-lain.

Bupati Sumemep, H.Romdhon Siraj,
SE, MM, menyambut baik langakah Ke-
menag ini. Dia mengatakan dalam sam-
butannva bahwa efisiensi atau berhemat
itu pangkal kaya. “Maka harus kita raih,”
tandasnya. Menurut Bupati, ini dilakukan
dengan cara mengukur tingkat pemasukan
dan pengeluaran anggaran yang ada. Ka-
rena, jika tidak demikian, yang terjadi ada-
lah adalah kerusakan gaji. Maka, dengan
penggunaan KPE. Kartu Pegawai Elek-
tronik bisa lebih gagah.dan keren. Dan me-
nurut Bupati, dengan itu uang bisa diambil
kapanpun sesuai selera.

Ia berharap dengan kerjasama antara
Kemenag Sumenep dengan Bank BTN,
PT. Pos dan Giro ada manfaat lebih da-
lam rangka memenej keuangan agar lebih
bermanfaat dan dapat menghasilkan suatu
kepuasan yang bernilai positif yang bergu-
na bagi keluarga.  Ujang

WISUDA AL-AMIEN HADIRKAN
KABID MAPENDA

Khazanah keilmuan pendidikan Islam
harus dikembangkan seiring dengan un-
dang-undang untuk mencetak anak bangsa
yang cerdas dan berakhlakul kharimah.
Demikian petikan pada acara yang ber-
langsung di aula ponpes Al Amien Pren-
duan, Minggu (1/11).

Dalam pidato amanahnya Kepala
Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim
yang diwakili oleh Kabid Mapenda, Har-
toyo, M.Si, yg didampingi oleh Kepala
Kankemenag Sumenep, Kasi Mapenda,
Humas dan Kepala MAN Sumenep, agar
ilmu yang didapatkan selama di bangku
pondok pesantren dapatnya diaplikasi-
kan dalam kehidupan masyarakat menuju
keberhasilan dunia dan akhirat.

Ada tiga hal, papar Hartoyo, pertama
mutu kelulusan. Yang pertama terca-
painya standar, kompetitif, dan yang
ketiga, harapan stakeholder. Artinya
memenuhi harapan kebutuhan, baik di
instansi, organisasi, lembaga, dan lain-lain,
sesuai dengan ilmu secara kualitas dan mu-
tu kelulusan suatu lembaga sangat perhi-
tungkan. Tetapi pesannya yang terpen-
ting adalah patuh, taat dan tunduk pada
kedua orang tua. Karena dengan itulah
ilmu akan mmenjadi manfaat. Ponpes al-
Amien sebagai pesantren yang cukup tua
patut menjadi kebanggaan di Jawa Timur.
Karena telah banyak sumbangsihnya pada
pemerintah khususnya mencetak para ka-
der-kader bangsa yg berakhlakul karimah.

Sementara itu, ketua yayasan Ponpes
al-Amien, KH Idris Jauhari mengatakan
bahwa TMI al-Amien adalah madrasah
diniyah yang dikelola dengan managemen
modern yang keberadaannya sudah diakui
oleh pemerintah. Dan kiprah pesantren
dalam mewarnai pelaksanaan undang-un-
dang keagamaan dan pendidikan keaga-
maan merupakaa kebutuhan nyata di lapa-
ngan. Oleh karena itu, pesantren sebagai
lembaga yang tertua di masyarakat. Kita
berkomitmen agar kejayaan Islam dan ke-
makmuran kaum musilm menjadi tang-
gung jawab kita bersama. Lanjutnya, ma-
rilah kita menjadi manusia yang mempu-
nyai kearifan yang universal, dan kebijak-
sanaan yang lekal. Dalam akhir pidatonya
hendaknya para wisudawan, ilmu yang
telah didapat yang ada di otak harus ditu-
runkan ke hati agar menjadi hikmah. Dan
diaplikasikan dalam kehidupan berma-
syarakat berbanngsa dan bernegara. Se-
hingga nantinya ilmu yang didapat akan
menjadi barokah.  Ujang

SILATURRAHIM RAMADHAN
Bulan Ramadhan adalah bulan yg pe-

nuh dengan momentum untuk memper-
baiki diri sekaligus introspeksi diri menuju
maghfiroh-nya. Salah satu bentuk me-
manfaatkan bulan yg penuh barokah ini,
Kantor Kemenag Kab. Sumenep menga-
dakan acara Silaturahim Ramadhan
(Sildan) ke beberapa pesantren se-Kab.
Sumenep. Sedangkan Kepulauan yang
tercover adalah Gligenting dan Talango.

Kepala Kantor Kemenag Kab. Sume-
nep, H. Imron Rosyidi, SH. M.Si, yang
didampingi para pejabat struktural dan
fungsional dalam sambutannya menga-
takan bahwa ta’arruf dan silaturrahim ini
sungguh hal yang mengandung makna ke-
bajikan dalam Islam. “Kita harus meraih-
nya,” ujarnya. Hal ini dalam rangka menu-
ju insan kamil menuju ke bahagiaan dunia
maupun akhirat.

Kegiatan sildan merupakan agenda
tahunan yang dilaksanakan memasuki
bulan suci Ramadhan. “Dengan sildan
maka akan kita dapatkan keberkahan,”
turunnya. Dengan ini lanjutnya, dapat
terjadil hubungan secara psikologis antar
unsur aparatur Negara dengan pengelola
pendidikan dan keagamaan.

Dia berharap performance PNS Ke-
menag harus sanggup menjadi teladan, dan
pelayan masyarakat yang ikhlas berama.
Sehingga nantinya akan disusul dengan
para guru,non PNS di lingkungan Kemenag
Kab. Sumenep dan masyarakat pada
umumnya. Sementara itu, di tempat terpi-
sah Kasi Zawa dan Waqaf, H. Slamet,
S.Pdi selaku penanggung jawab kegiatan
menjelaskan, sildan yang telah berjalan
selama ini mendapatkan respon yang baik
dimata masyarakat, khususnya pengelola
ponpes yang lembaga pendidikan dari RA
sampai dengan MA.  Ujang

SAMPANG

SUMENEP


