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Salam Redaksi 

D alam suasana kebangsaan memperingati Hari 
Kemerdekaan RI ke-71, DITJENBIMAS Katolik senantiasa 
berkomitmen untuk melaksanakan Nawa Cita yang ditetapkan 
Kepemerintahan Joko Widodo –  Yusuf Kalla melalui  
Kebijakan-Program yang dilakukan baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. Utamanya, menghadirkan kembali Negara 
untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 
pada seluruh warga negara. 

 Dukungan Manajemen, sebagai bagian dan pelayanan 
mewujudkan hal itu, dijabarkan secara rinci pada Majalah Bimas 
Kato l ik  edis i  ka l i  in i .  Kebi jakan Tekn is  Sekretar is 
DITJENBIMAS Katolik sebagai Patron dalam pelayanan 
administrasi Negara, diuraikan oleh Bagian Keuangan, Bagian 
ORTALA dan Kepegawaian, dan Bagian Umum. Dengan 
mengusung, kerja keras-kerja cerdas ini, diharapkan poin utama 
Nawa Cita Pemerintah dapat terwujud. 

 Seperti yang dirasakan oleh Pakar Komunikasi, Dr. Nina 
Handoko yang mensyukuri kehadiran DITJENBIMAS Katolik 
yang dapat melindungi hak dan kewajibannya sebagai umat 
Katolik.  Meskipun tetap mengingatkan, agar gaung kehadiran 
BIMAS Katolik, senantiasa diperkenalkan melalui media yang 
dimiliki DITJENBIMAS Katolik. 

 Semoga amanah menerapkan lima budaya kerja, senantiasa 
menjadi spirit dalam menggaungkan keberadaan instansi yang 
menaungi kita semua sebagai keluarga besar BIMAS Katolik.  
Dan semoga perjuangan kerja nyata kita dapat dinikmati hingga 
pelosok tanah air sebagai tanda kehadiran negara bagi rakyat 
Indonesia, khususnya umat Katolik. Tuhan memberkati.  

Majalah Bimas Katolik menerima tulisan berupa:     

liputan/opini/artikel lainnya yang sesuai dengan visi 

dan misi DITJENBIMAS Katolik. Kriteria tulisan: asli 

(bukan plagiasi), bukan rangkuman pendapat/buku 

orang lain, tidak menyinggung Suku, Agama, Ras dan 

Antargolongan (SARA), belum pernah dimuat di media 

atau penerbit lain termasuk blog, dan tidak bisa 

dikirim bersamaan ke media/majalah lain. Setiap    

tulisan disertai identitas lengkap (nama, pekerjaan, 

alamat, nomor kontak), foto penulis, dan foto-foto 

penunjang tulisan. Tulisan diketik dengan spasi satu 

setengah, font times new roman size 12, maksimal 3 

(tiga) halaman, ukuran kertas A4. Tulisan dikirim ke 

Redaksi Majalah Bimas Katolik melalui e -Mail 

buletinbimaskatolik@kemenag.go.id 

Ralat:  

Redaksi Majalah Bimas Katolik menyampaikan permohonan 

maaf sekaligus ralat atas kesalahan penulisan tanggal pada 

Majalah Bimas Katolik Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016, 

halaman 4, kolom 2 baris 19 dimana tertulis tanggal 75 

Desember 2015, seharusnya tanggal 31 Desember 2015. 
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 Kajian kepegawaian umum-
nya, mendefinisikan pemahaman 
yang  hampir sama tentang peran 
dan fungsi seorang pegawai. 
Misalnya, disebutkan bahwa 
Pegawai adalah aset utama suatu 
organisasi yang menjadi peren-
cana dan pelaku aktif  dari setiap 
aktivitas organisasi, baik di 
lembaga swasta maupun peme-
rintah.  

 Pegawai mempunyai pikiran, 
dorongan perasaan, keinginan, 
kebutuhan status, latar belakang 
pendidikan, usia dan jenis 
kelamin yang heterogen yang di-
bawa ke dalam organisasi peru-
sahaan. Dan keberadaan mereka 
diharapkan dapat mendukung 
tercapainya tujuan organisasi. 

 Secara aktif, pegawai juga ber-
fungsi untuk mengoperasikan 
peralatan, melakukan tugas dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan 
tugas yang diampunya. Sehingga 
dalam melaksanakan tanggung 
jawab pekerjaannya, pegawai di-
tuntut untuk dapat mening-
katkan kinerjanya sehingga dapat 
mendukung keberhasilan pen-
capaian tujuan organisasi.  

 Kinerja adalah hasil kerja se-
cara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya.  

 Dalam suatu organisasi 
peranan seorang pimpinan tidak 
dapat dipisahkan, karena 
pimpinan yang baik adalah yang  

mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara 
individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai 
kinerja yang tinggi.    

 Di Lingkungan DITJENBIMAS Katolik sendiri, 
Pimpinan di tingkat Kementerian telah memberikan 
panduan, bagaimana seorang ASN Kementerian menjalan-
kan amanahnya sebagai abdi negara. Lima budaya kerja 
(Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Tanggungjawab) yang 
selalu digaungkan, menjadi roh dan motivasi setiap 
karyawannya dalam menjalankan tugasnya. 

 Hal ini dikarenakan, peningkatan kinerja pegawai erat 
kaitannya dengan bagaimana memotivasi pegawai, 
bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana cara 
mengembangkan budaya kerja yang efektif  serta bagai-
mana menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang 
nyaman dan kondusif, agar pegawai dapat dan mau bekerja 
optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan 
bersama. 

 Maka untuk melihat hal ini dalam kerangka Sekretariat, 
Fokus kali ini mengetengahkan penerapan kebijakan di 
lingkup Eselon II, atau di sektor Dukungan Manajemn 
yang memiliki tugas dalam hal koordinasi pelaksanaan, 
koordinasi pelayanan, dan Dukungan administrasi.   
(MM) 

Serambi 
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Fokus 
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Pengantar:  

 Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik 
mempunyai tugas untuk mendorong, memfasilitasi, dan melayani Masyarakat Katolik agar menjadi 
penganut agama yang baik. Pelayanan tersebut juga dikelola dalam fungsi manajemen yang bertumpu 
pada Bagian Sekretariat DITJENBIMAS Katolik. Sesuai dengan ketetapannya, sektor ini memiliki fungsi 
Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan direktorat jenderal; Pelaksanaan 
urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; Penyiapan penyusunan organisasi dan tata laksana, 
kerja sama, dan hubungan masyarakat; Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
bantuan hukum; Pengelolaan kepegawaian di lingkungan direktorat jenderal; Pengelolaan sistem 
informasi manajemen pendidikan direktorat jenderal; dan Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, 
perlengkapan dan milik/kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal. Pelaksanaan kebijakan ini 
dipaparkan sebagai berikut, sebagai tanggungjawab tugas yang diemban Pimpinan, baik di Tingkat 
Eselon II maupun Eselon III). 

 

 

 Untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan 

anggaran dan program Bimbingan Masyarakat Katolik 

Tahun Anggaran 2016 kita perlu dapat gambaran yang 
jelas perihal postur anggaran kita seperti apa. Pagu 

anggaran 2016 Rp. 864.623.362.000,- (Fungsi Agama 
R p .  4 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ,  F u n g s i  P e n d i d i k a n                       

Rp. 616.426.664.000,-, Fungsi Pelayanan Umum      

Rp. 172.736.698.000,-). Anggaran tersebut dialokasi-
kan untuk pusat Rp. 139.537.568.000,- (16,14%) dan 

Daerah Rp. 725.085.794.000,- (83,86%). Seperti kita 

ketahui bersama telah terjadi beberapa kali dilakukan 
penghematan anggaran, pertama Rp.40.172.945.000, 

kedua Rp.7.339.017.000,-. Kebijakan penghematan/

pemotongan anggaran dua tahap ini hanya dilakukan 
pada Satker Pusat. Berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 

2016 tanggal 26 Austus 2016 tentang Langkah-

Langkah Penghematan  Belanja Kementerian/Lembaga 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016,        

Kemenag dipotong sebesar Rp.1.405.950.686.000,  
Program Bimas Katolik dipotong Rp.21.002.424.000. 

Dengan kebijakan pemotongan anggaran sebesar ini, 
maka di-lakukan pemotongan anggaran daerah. Hal 

ini tentu akan mempengaruhi kontrak kinerja yang 

telah dilakukan Dirjen Bimas Katolik dengan Bapak 
Menteri Agama.  

Pelaksanaan Anggaran dan Program  

pada Program Bimbingan Masyarakat Katolik 

Agustinus Tungga Gempa 

Sekretaris DITJENBIMAS Katolik  

Namun kita harus menyesuaikan 

dengan kebijakan pemerintah, yang 
tentunya terkait dengan kebijakan 

keuangan negara.  

 Tahun ini ditetapkan kinerja 
Program Sembilan sasaran strategis 

dalam perjanjian kinerja 2016 Dirjen 

kepada Menteri Agama yang mana 
dalam pelaksanaannya diperlukan 

komitmen bersama dalam pencapai-
an target. Dalam pelaksanaannya, 

yang perlu diingat bahwa peng-

anggaran Kementerian Agama meng-
anut prinsip penganggaran berbasis 

kinerja.  

Agustinus Tungga Gempa 

Kebijakan Sekretariat  

DITJENBIMAS Katolik 
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Ada 9 sasaran dengan 12 indikator kinerja 

yang ingin dicapai Ditjen Bimas Katolik pada 

Tahun Anggaran 2016. Perjanjian Kinerja 

Dirjen diteruskan dengan Perjanjian Kinerja 

Pejabat Eselon II dengan Dirjen, demikian 

pula secara berjenjang di tingkat Eselon III 

dan IV. Dalam rangka pencapain target 

kinerja yang telah ditetapkan hal pertama 

yang dilakukan adalah setiap pejabat tahu 

dan paham akan perjanjian kinerja yang 

ditetapkan, serta berupaya untuk mewujud-

kannya. Langkah yang kita ambil adalah 

dengan melakukan rapat koordinasi secara 

berkala mengevaluasi pelaksanaan anggaran 

untk memastikan serapan anggaran dan 

prosentasi capaian kinerja.  

  Target serapan anggaran 95% untuk 

penyerapan anggaran 2016 ini, merupakan 

tekad Kementerian Agama termasuk Bimas 

Katolik. Seluruh jajaran Bimas Katolik pusat 

dan daerah harus berupaya untuk mencapai 

target dimaksud. Tentu tidak mudah untuk 

mencapai target serapan anggaran 95%, 

namun sudah menjadi komitmen bersama 

untuk mencapai target yang ditetapkan 

bahkan melebihi. Ada beberapa catatan yang 

perlu diperhatikan seluruh jajaran kita dan 

sudah kita tindak lanjuti dengan surat ke 

daerah untuk dilakukan cermatan terhadap 

pembayaran TPG (Tunjangan Profesi Guru) 

yang jumlah anggarannya sangat signifikan. 

Dicermati kembali apakah ada kelebihan atau 

kekurangan anggaran TPG sehingga tidak 

terjadi sisa anggaran yang cukup besar. 

Tentu akan berakibat pada prosentasi 

serapan anggaran. Selain TPG, ada Honor 

Penyuluh Agama Non PNS, juga penyaluran 

bantuan ke Lembaga Pendidikan maupun 

Lembaga Agama harus segera dilakukan 

langkah-langkah percepatan pembayaran.  

 Sedangkan secara internal di lingkup 

Sekretariat, dilakukan koordinasi dengan 

Pejabat Eselon III, salah satunya dilakukan 

rapat koordinasi (Coffee Morning ) yang 

dilakukan secara berkala. Kami membicara-

kan banyak hal berkaitan dengan agenda 

kerja mendesak dari masing-masing unit  

Eselon III (Bagian Perencanaan dan Sistem 

Informasi, Bagian Keuangan, Bagian ORTALA 

dan Kepegawaian, Bagian Umum). Saya kira 

langkah ini penting dilakukan untuk satukan 

gerak  langkah  me laksanakan  fungs i 

pelayanan dan dukungan manajemen kepada 

seluruh unit Ditjen Bimas Katolik. Selain 

pertemuan internal juga dilakukan rapat 

koordinasi dengan unit Eselon II (Direktur 

Pendidikan Katolik, Direktur Urusan Agama 

Katolik)  melibatkan pejabat pengelola 

anggaran, yang juga dihadiri Dirjen Bimas 

Katolik untuk memberikan arahan dan 

penegasan dalam mewujudkan kinerja Ditjen 

Bimas Katolik.  

Adapun Arah Kebijakan Sekretariat terkait 

RKA-KL TA 2017 adalah: 

1. Mengacu pada arahan Presiden RI dalam 

Sidang Kabinet/Rapat Kerja Pemerintah 

tgl 10 Februari 2016 dan Rapar Kerja 

Pemerintah dengan Pejabat Eselon II     

Kementerian/Lembaga tgl 7 Juni 2016: 

a. Anggaran negara harus berorientasi 

untuk rakyat dan berorientasi pada        

prioritas untuk mencapai tujuan     

pembangunan nasional. 

b.  Kebijakan anggaran tidak berdasarkan 

 money follow function tetapi money     

 follow program prioritas. Tidak perlu 

 semua tugas dan fungsi (tusi) harus 

 dibiayai secara merata. 

c.   Memangkas program yang nomenkla-

 turnya tidak jelas dan tidak memberi 

 manfaat bagi rakyat. Semua nomen-

 klatur kegiatan harus jelas. 

2. Merujuk pada Arahan Dirjen Bimas 

Katolik menggarisbawahi Arahan Presiden 

RI. 

3. Pemberdayaan Satker Daerah dalam men-

daratkan visi misi Ditjen Bimas Katolik  

sebagai penangungjawab Program. 

4. Mengacu kepada Sasaran Kinerja yang   

 telah disepakati, ditetapkan melalui IKU 

 (Indikator Kinerja Utama) 20 Item. 



“Bila melihat dinamika saat ini, tiap tahun 

terjadi penurunan anggaran. Sehingga kita perlu 

memikirkan bagaimana anggaran yang relatif 

kecil ini mampu mengoptimalkan pelayanan” 

E. Rifai Andayani 

Kepala Bagian Keuangan  

 Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003       

tentang Keuangan Negara, struktur anggaran 

belanja dirinci menurut Fungsi (sub fungsi), 

Organisasi, Program, Kegiatan, dan Jenis     

Belanja. Selain itu dalam undang-undang    

tersebut juga diamanatkan adanya trans-

paransi dan akuntabilitas keuangan negara 

yang diwujudkan melalui penjabaran prestasi 

kerja dari K/L.  
E. Rifai Andayani 

 Anggaran yang dialokasikan untuk   

masing-masing lembaga dipergunakan     

untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

(money follow function), yang sekarang lebih 

didekatkan dengan money follow program. 

Masing-masing lembaga harus mampu    

menyusun kegiatan yang mendukung keber-

hasilan program kerja. Program yang di-

mandatkan untuk masing-masing lembaga 

harus dijabarkan dalam Rencana Strategis  

(Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).  

 Implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 17 

tahun 2003 dalam restrukturisasi program 

dan kegiatan adalah perlunya diisyaratkan 

pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang 

berbasis kinerja. 

 Dalam restrukturisasi prgram dan 

kegiatan, seluruh program dan kegiatan 

dilengkapi dengan indikator kinerja beserta 

anggarannya, untuk digunakan sebagai alat 

ukur pencapaian tujuan pembangunan yang 

efektif dan efisien secara teknis operasional 

serta dalam pengalokasian sumber dayanya. 

 Kondisi  anggaran yang mengalami 

penurunan setiap tahun karena dampak 

dari kondisi APBN yang mengalami defisit 

karena penerimaan negara dari pajak turun, 

harus disikapi dengan bijaksana oleh se-

luruh  aparatur pemerintah. Masing-masing 

harus mampu menyusun anggaran yang  

sangat strategis yang mampu menjadi daya 

ungkit  untuk pe layanan keagamaan 

masyarakat katolik Indonesia.  

Peran Pembimas Katolik di Daerah        

Sebagai Ujung Tombak 

 Para Pembimas Katolik, juga punya andil 

besar untuk mengefektifkan penyerapan 

anggaran ini. Karena merekalah ujung   

tombak terbangunnya sinergitas antara 

negara dan gereja. Dalam penyusunan    

program kerja, seharusnya para Pembimas 

berkoordinasi dengan pihak keuskupan 

setempat sedari dini. Hal ini untuk memper-

cepat pelaksanaan anggaran dan memini-

malisir kelambatan penyerapan anggaran.  

Tugasnya sudah jelas, para Pembimas mem-

bimbing umat dengan fasilitas yang diberi-

kan negara dengan mengacu kepada        

kebijakan yang diatur dalam tata kelola 

sesuai dengan struktur organisasi. Maka 

menjadi penting bahwa tugas Direktorat 

Jenderal (Pusat-red), adalah menyusun    

kebi jakan, koordinasi ,  mengevaluasi         

kebijakan, menyusun standarisasi program, 

menetapkan regulasi, dan monitoring. 

Makanya, koordinasi struktural menjadi 

sangat penting. 

 Momentum  sangat penting adalah penye-

lenggaraan Forum Konsultasi Pejabat Bimas 

Katolik Pusat – Daerah.   
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Menurut saya, kegiatan tersebut menjadi  

forum untuk saling mengkomunikasikan 

(koordinasi struktural) antara kebijakan dan  

bagaimana kebijakan tersebut dioperasional-

kan. Forum tersebut tidak perlu banyak 

narasumber tetapi membuka kesempatan  

seluas-luasnya untuk  dialog antar Pejabat 

Pusat dan Daerah. Kita gunakan forum ter-

sebut untuk menangkap aspirasi dae-

rah,Konsultasi ini kita usahakan melibatkan 

para kasi/penyelenggara, karena mereka  

sebagai ujung tombak pelayanan sampai 

tingkat  akar rumput.  Silahkan para Pejabat 

daerah berbicara, dan menyampaikan se-

luruh  aspirasi yang dibawa dari wilayahnya 

masing-masing. Kita pergunakan aspirasi 

tersebut untuk membuat kebijakan (Pusat-

red) .  Direktorat  Jenderal  membuat/

menyusun panduan/pedoman operasional-

nya. Inilah strategi bottom up itu. Sedangkan 

top down nya adalah pelaksanaan kebijakan, 

yang  secara operasional dilakukan oleh para 

Pejabat di daerah (Kabid, Pembimas, Kasi/

Gara). 

 Hanya memang asupan tersebut harus 

didukung data yang kuat. Data menjadi  

sangat penting, karena memetakan kebu-

tuhan umat, itu berdasarkan data.. Misalnya 

dengan sekian jumlah Guru Agama Katolik 

di satu daerah, maka konsentrasi bimbingan 

maupun anggaran kita seharusnya ke sana. 

misalnya pelaksanaan sertifikasi, yang me-

mahami persis data di lapangan adalah  para 

Pembimas atau Kabid setempat. Sedangkan 

tugas Direktorat Jenderal (Satuan Kerja  

Pusat) menetapkan kebijakan berapa ang-

garan disiapkan untuk belanja membayar 

tunjangan profesi guru. Atau hal lain terkait 

kebijakan pendidikan, bagaimana pengel-

olaannya, penerapan regulasinya, penem-

patan tugasnya, pelaksanaan sertifikasi dan 

sebagainya.   

 Terkait pengelolan keuangan, di daerah 

masih ditangani Sekretariat Kantor Wilayah 

setempat yang notabene tidak menangani 

langsung Program Bimbingan Masyarakat 

Katolik. Para pengelola anggaran maupun 

operator ini hanya memproses transaksi   

hitungan angka tapi bukan kualitas dari 

penggunaan anggaran.    

Sehingga hal ini berdampak pada penyajian 

laporan keuangan Eselon I. Padahal kalau 

pengelolan anggaran itu mampu di take over 

di Bimas Katolik, kita tidak hanya melapor-

kan, tapi bisa mengevaluasi penggunaan 

anggaran. Karena kita menangani langsung 

dan tahu persis bahwa dana sekian itu, di-

realisasikan sekian, dengan output sekian, 

dan kendala apa saja yang dihadapi. 

Keterbatasan SDM dari sisi kuantitas dan 

kualitas sangat berpengaruh pada kualitas 

penyajian Laporan Keuangan. Laporan   

Keuangnan sangat menentukan Opini yang 

diberikan oleh BPK .  

 Itulah mengapa kita masih perlu melak-

sanakan Bimbingan Teknis. Bimtek ini juga 

dalam rangka koordinasi struktural. Dimana 

seluruh laporan keuangan Eselon I, terma-

suk catatan masalah-masalah krusialnya, 

disusun dalam sebuah buku laporan. Sebab 

di Daerah, ditemukan beragam persoalan 

terkait transaksi keuangan ini. Contohnya di 

NTT yang kebetulan SDM nya terbatas, 

Perencanaannya pun  banyak kendala se-

hingga berimbas pada realisasi anggarannya. 

Catatan kekeliruan ini juga menjadi bahan 

dalam merumuskan RKA-K/L. Jadi ketika 

anggaran dituangkan dalam dokumen RKA-

K/L, kita perlu memperhatikan juga bagai-

mana pola perencanaan, penyusunan,   

hingga realisasinya. Beberapa daerah masih 

perlu pendampingan untuk hal-hal ini. Kita 

datang langsung ke daerah tersebut. Apalagi 

ke depannya, aplikasi akan terus berkem-

bang dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi. Jumlah uang memang cenderung 

itu-itu saja, tapi sistem, makin lama makin 

canggih. Maka kita pun perlu beradaptasi 

dengan kemajuan kondisi saat ini. Misalnya 

dengan melakukan pendampingan tadi, ke 

beberapa daerah yang masih memiliki keter-

batasan kemampuan SDM nya. Bila nanti 

para pengelolaannya itu sudah adaptif 

dengan aplikasi, maka kita bisa melakukan 

rekonsiliasi secara elektronik dalam E-MPA. 

Kita kan, sering berbicara tentang E-MPA. 

Tapi sajian E-MPA di daerah, masih terbatas 

penyajiannya. Padahal kalau itu jalan 

dengan baik, kinerja dapat direkam dan 

disajikan dengan cepat dan data langsung 

ter-up-date setiap saat.  
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Hal ini sampai saat ini belum mampu kita 

wujudkan. Dan saat ini, di Bagian Keuangan 

tengah berfokus pada persoalan struktural 

ini. Sosialisasi seputar aplikasi-aplikasi ter-

kini, terus digalakkan. Sebab kalau ini tidak 

jalan, kita akan selalu tersendat. Sasaran 

Bimbingan teknis selain para operator adalah 

penanggungjawab program (Pejabat Bimas 

Katolik ). 

KILAS BALIK  PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN 

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan    

T a h u n  A n g g a r a n  2 0 1 5  m e n g a l a m i 

penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian 

Dengan Paragraf Penjelasan menjadi Wajar 

Dengan Pengecualian. 

Penyebab: 

 Angka-angka pada Laporan Keuangan  

tidak diyakini kebenarannya 

 Saldo akun tidak normal 

 Akun yang di jurnal tidak lazim 

 Kesalahan penganggaran mengakibatkan 

aset belum diregister 

 Kesalahan pemilihan menu aplikasi 
 

Penyebab khusus: 

Pada 2015 beberapa satuan kerja terlambat 

melakukan update aplikasi. Bahkan masih 

menggunakan aplikasi persediaan berbasis 

Cash Toward Accrual (CTA). 

Jurnal penyesuaian yang dibuat tidak sesuai 

Jurnal standar, akun yang digunakan tidak 

sesuai. 

Data yang diberikan ke Wilayah tidak sama 

dengan SAIBA satuan kerja. Hal ini dapat 

berulang terjadi di 2016, ada kemungkinan 

data SAIBA tidak sama dengan E-Rekon dan 

LK. 

Beban yang dihasilkan dari file kirim SIMAK-

BMN tidak akurat akibat kesalahan pem-

buatan file kirim SIMAK-BMN ataupun      

Persediaan. 

REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI 

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 

MENURUT TOTAL JENIS BELANJA 

Per 31 Desember 2015 

 
      

NO KEGIATAN PAGU    REALISASI %  REALISASI SALDO 

1  BELANJA PEGAWAI    717.446.278.000     620.643.911.288 86,51%      96.802.366.712 

2  BELANJA BARANG    180.724.196.000 140.057.780.932 77,50%      40.666.415.068 

3  BELANJA MODAL      11.483.669.000       10.823.086.967 94,25%           660.582.033 

4  BANTUAN SOSIAL        5.110.000.000         4.993.000.000 97,71%           117.000.000 

 JUMLAH   914.764.143.000    776.517.779.187 84,89%    138.246.363.813 

 Pagu dan belanja terbesar adalah untuk belanja pegawai, tetapi anggaran hanya terserap 

86,51% 

 Serapan anggaran belanja terbesar adalah belanja bantuan sosial (97,71%) 

 Serapan anggaran belanja paling sedikit adalah belanja barang (77,5) 
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Realisasi Belanja Per Wilayah Ditjen Bimas Katolik Per 31 Desember 2015 

Realisasi Program Bimas Katolik Tahun Anggaran 2015 

Pagu setelah revisi ke-4 Rp. 914.764.143.000, Persentase Realisasi Total Belanja Program 

Bimbingan Masyarakat Katolik s.d tgl 31 Desember 2015 sebesar 84.89%. 

NO KEGIATAN PAGU REALISASI %  REALISASI SALDO 

1  BELANJA PEGAWAI     711.594.459.000     259.390.518.021 36,45%    452.203.940.979 

2  BELANJA BARANG     103.877.296.000       41.917.007.426 40,35%      61.960.288.574 

3  BELANJA MODAL         3.163.662.000            412.443.784 13,04%        2.751.218.216 

4  BANTUAN SOSIAL         5.815.000.000         1.448.000.000 24,90%        4.367.000.000 

 JUMLAH    824.450.417.000    303.168.765.811 36,77%   521.281.651.189 
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Serapan tertinggi realisasi belanja berdasarkan fungsi adalah fungsi agama (09), persentasenya 

sebesar 88,02%. 
 

Wilayah dengan serapan anggaran tertinggi adalah Provinsi Jambi (94,77%) 
 

Wilayah dengan serapan anggaran terendah adalah Provinsi Lampung (57,56%) 

 

REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI 

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 

MENURUT TOTAL JENIS BELANJA 

SEMESTER SATU TA 2016 

Realisasi Belanja Program Bimas Katolik Semester I 

Tahun Anggaran 2016 

 

 Serapan anggaran Program Bimas Katolik Semester Satu TA 2016 adalah 36,77% (Pagu 

Anggaran Rp. 824.450.417.000),  

 Serapan anggaran untuk belanja modal dan belanja bantuan sosial masih rendah, masing-

masing sekitar 13,04% dan 24,90% 

 Tanggal 4 Agustus 2016, dikenakan pemotongan APBN-P untuk belanja barang sebesar 

Rp.7.339.017,000,- 

 Total pagu setelah pemotongan adalah Rp.817.111.400.000,- 

Wilayah yang serapan anggarannya di bawah 30%: 

Bengkulu  : 22,57% 

Jawa Timur : 23,64% 

Gorontalo  : 29,05% 

Lampung  : 29,67% 

Papua Barat: 29,88% 
 

Tampak seperti grafik di samping. 
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PERSENTASE REALISASI BELANJA  SEMESTER SATU  PER WILAYAH 

TAHUN 2016 

PERMASALAHAN 2016  

A. Saldo Awal 

Dengan adanya E-Rekon dan LK ada angga-

pan saldo awal akun tidak akan berubah,  

tidak perlu dilakukan pengecekan. Anggapan 

tersebut tidak sepenuhnya benar.  Saldo Awal 

E-Rekon dan LK berasal dari Saldo Audited 

Kementerian/Lembaga tahun sebelumnya 

E-Rekon dan LK satker ≠ SAIBA 

Saldo awal yang digunakan satuan kerja    

belum tentu sama dengan saldo awal            

e-rekon. Data satuan kerja harus disesuaikan 

dengan data audited 2015 KEMENTERIAN 

AGAMA. Lakukan perbaikan nilai akun di  

tahun 2015, abaikan saldo normal akun    

tersebut. Jika saldo tidak normal, perbaikan 

dilakukan di 2016. 

B. Realisasi Tanpa Pagu 

Per 3 Agustus 2016 terdapat 18 satuan kerja  

tersebar di 14 wilayah yang memiliki saldo 

minus akibat tidak ada pagu namun terdapat 

realisasi. Umumnya terjadi akibat revisi POK 

tidak disampaikan ke Kanwil Ditjen          

Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 

Kemungkinan yang lain adalah kesalahan 

pembuatan SPM (Kesalahan kode Kegiatan, 

Output ataupun Akun). 

C. Aset Belum Diregister 

Terdapat 30 satuan kerja yang memiliki Aset 

belum diregister. Terdiri dari 25 satker   

memiliki persediaan belum diregister dan 5 

satker terdapat peralatan dan mesin belum 

diregister. Umumnya terjadi akibat satuan 

kerja pada rekon bulan Januari belum 

menerima file kirim SIMAK-BMN yang benar. 

Lakukan penerimaan file kirim SIMAK-BMN 

agar saldo normal. Kemungkinan yang lain 

adalah kesalahan penganggaran sehingga 

akun transaksi aset di SAIBA dan SIMAK-

BMN berbeda. Contoh: Pembelian stok ATK 

m e n g g u n a k a n  b e l a n j a  k e p e r l u a n 

perkantoran. 

D. Saldo Tidak Normal 

Terdapat 26 satuan kerja yang memiliki saldo 

tidak normal (secara komulatif). Kesalahan 

ini akibat perbaikan/koreksi satuan kerja 

yang telah dibuat di 2015 tidak masuk ke 

Laporan Keuangan Audited 2015. Beberapa 

disebabkan kesalahan jurnal penyesuaian/

jurnal neraca/jurnal koreksi/jurnal umum. 

Beberapa akun seperti transfer keluar,  

transfer masuk, koreksi nilai persediaan, 

koreksi aset tetap non revaluasi  dan utang 

pihak ketiga perlu diverifikasi lebih lanjut. 

Kesalahan pemilihan menu di aplikasi bisa 

menyebabkan salah jurnal. 
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E.  Kesalahan Pengembalian Belanja  
   

Terdapat 5 satuan kerja yang memiliki saldo 

belanja minus akibat kesalahan penggunaan 

kode kegiatan dan jenis setoran. Terhadap 

realisasi belanja tahun anggaran sebelumnya 

semestinya disetor dengan SSBP, bukan 

SSPB sebagai pengembalian belanja tahun 

anggaran yang lalu. 

Pengelola E-Rekon dan LK wilayah harus 

mengecek menu daftar pengembalian       

belanja secara periodik (minimal sebulan 

sekali setelah periode rekonsiliasi) 

F.  Pendapatan Pajak 

Pada data SPAN terdapat pendapatan pajak 

PPh pasal 21, PPh pasal 22, Pendapatan PPN 

dan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan,  

Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai 

Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing 

Kementerian Negara/Lembaga. 

Pada bagian potongan di SPM, satuan kerja 

sering salah mengisi kode kantor pelayanan 

pajak menjadi kode satuan kerja sendiri.  

Jika salah maka pada data SPAN akan ter-

dapat pendapatan pajak. Satuan kerja ter-

kadang salah mengisi kode akun pendapa-

tan. Kolom akun terkadang diisi dengan 

kode satuan kerja, seperti kasus di atas. 

G.  Data Aset di E-Rekon dan LK Berbeda  
  dengan SIMAK 

Nilai Persediaan, Aset Tetap dan Penyusutan 
di E-Rekon dan LK terkadang berbeda 
dengan SIMAK-BMN. Satuan kerja yang    
sudah melakukan upload data ke E-Rekon 
belum memperbaiki/tanpa penerimaan file 
kirim SIMAK-BMN menyebabkan nilai akun 
terkait aset menjadi salah dan berbeda. 

Satuan kerja diharapkan melaksanakan 
rekonsiliasi dengan SIMAK-BMN terlebih   
dahulu sebelum dengan KPPN. Pastikan 
neraca percobaan E-Rekon sama dengan 
SAIBA. Jika terdapat perbedaan, segera    
dilakukan penyesuaian. 

Penyusunan laporan keuangan 2016 bergan-
tung pada pencatatan di satuan kerja. 
Eselon I dan Wilayah tidak dapat lagi 
melakukan perbaikan, hanya melakukan  
supervisi terhadap pencatatan satuan kerja.  

Usahakan tiap bulan melakukan pengecekan 
menu monitoring, terutama neraca perco-
baan dan menu daftar realisasi tanpa Pagu, 
kesalahan pengembalian belanja, aset belum 
diregister di E-Rekon. 

Lakukan verifikasi ulang SAIBA satuan kerja 
dengan membuka menu transaksi jurnal. 
Periksa akun yang digunakan dan dampak 
jurnal tersebut. Sandingkan nilai aset di  
SAIBA, SIMAK-BMN dan Persediaan. 

Hari P. Wijaya 

Kepala Bagian 
ORTAPEG 

Strategi Capaian Kinerja Tahun 
Anggaran  2016 dan Implementasi 

Budaya Kerja 

I. Gambaran Tugas dan Fungsi 

Acuan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bagian Ortala dan Kepegawaian 

adalah PMA 10 tahun 2010 (pasal 506 

s.d. 507). Tugas Bagian Ortala dan 

Kepegawaian adalah melaksanakan 

urusan penataan organisasi tata 

laksana, pengelolaan kepegawaian, 

d a n  p e n y u s u n a n  h u k u m  d a n 

peraturan perundang-undangan.    

Menjalankan fungsi penyiapan ketiga urusan di 

atas. Secara literal/formal tugas fungsinya tidak 

mencakup wilayah tugas di daerah, karena  Bimas  
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Katolik di daerah diatur dengan PMA 13 

tahun 2013  dengan  pe rubahannya. 

Kalaupun ada hubungan lebih bersifat 

koordinatif. Di daerah, pada tingkat Kantor 

Wilayah Provinsi penanganan urusan 

organisasi tata laksana, kepegawaian dan 

hukum dilaksanakan pejabat setingkat 

Eselon IV, di bawah kendali Kepala Bagian 

T a t a  U s a h a  p a d a  K a n t o r  W i l a y a h 

Kementerian Agama Provinsi, sedang di 

tingkat Kantor Kementerian Agama di 

Kabupaten/ Kota, dikelola oleh Kasubbag 

Tata Usaha di bawah kendali Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kab/ Kota. Kordinasi 

teknis di Kanwil untuk Bimas Katolik 

ditangani oleh pejabat Kepala Bidang/ 

Pembimbing Masyarakat Katolik, pada 

tingkat Kantor Kementerian Agama Kab/ 

Ko ta  d i t angan i  o l eh  Kepa l a  Seks i/ 

Penyelenggara Bimas Katolik. 

 Pada Bimas Katolik Pusat penyiapan: 

Penataan Organisasi dan Tata Laksana, 

Anal is is  beban kerja ,  uraian tugas , 

Penyusunan SOP, Pengembangan organisasi 

hanya mencakup Bimas Katolik Pusat. 

Sedang Bimas Katolik daerah ditangani oleh 

Subbag Ortala dan Kepegawaian c.q. Subbag 

O r t a l a  d a n  Ke pe g w a i a n  d i  K a n w i l 

Kementerian Agama. Prototipe uraian 

tugasnya dapat dikorrdinasikan dengan 

Bagian Ortala dan Kepegawaian pada Bimas 

Katolik Pusat. Kami pada Bimas Katolik 

Pusat memiliki hubungan koordinatif saja 

dengan Bimas Katolik Daerah karena 

kewenangan pengusulan, penetapan di 

d a e r a h  d i l a k u k a n  o l e h  K a k a n w i l 

Kementerian Agama Provinsi/ Kakanmenag 

Kab/Kota. Demikian juga menyangkut 

laporan capaian kinerja yang harus 

dilaporkan oleh Bimas Katolik daerah, kami 

melakukan koordinasi karena capaian 

kinerja yang dilaporkan setiap triwulan oleh 

Dirjen Bimas Katolik kepada Menteri Agama 

meliputi capaian Bimas Katolik daerah 

(anggaran dibagikan adalah anggaran 

program bimbingan Bimas Katolik yang 

harus dikendalikan oleh masing-masing 

Direktorat Jenderal). Subbag Ortala pada 

Bimas Katolik pusat sebagai pelaksana 

penyiapan laporan tersebut yang melakukan  

kordinasi teknisnya. Analisis kebutuhan, 

p e m b i n a a n ,  p e n g u m p u l a n  b a h a n , 

penyiadata terkait  dengan penataan 

organisasi dan tata laksana dikerjakan pada 

subbag ini. Demikian juga pengembangan 

organisasi daerah kami hanya melakukan 

koordinasi dengan pejabat Bimas Katolik 

daerah baik pada tingkat provinsi maupun 

Kabupaten/ Kota.  

 Sama halnya dengan penge lo laan 

kepegawaian sejak dari pengusulan formasi, 

pengangkatan, pengembangan pegawai 

sampai dengan usulan pensiun, tidak ada 

kaitan langsung secara formal antara Bagian 

Ortala dan Kepegawaian pada Bimas Katolik 

Pusat dan daerah. Hanya untuk beberapa 

hal  sepert i  pengangkatan pengawas 

pendidikan agama, kenaikan pangkat 

penyuluh golongan IV/a ke atas. Kami pada 

S u b b a g  K e p e g a w a i a n  m e n y i a p k a n 

rekomendasi Dirjen Bimas Katolik atas 

permintaan Sekretariat Jenderal c.q. Biro 

Kepegawaian. Penilaian angka kredit 

penyuluh agama Katolik juga diserahkan 

pada Tim yang dibentuk oleh Sekretariat 

Jenderal dan menunjuk pejabat Bimas 

Katolik dengan syarat kepangkatan minimal 

golongan IV/a. Untuk hal tertentu seperti 

kenaikan pangkat, izin belajar, usul formasi 

walupun kewenangannya ada pada Kakanwil 

dan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Agama, kami pada bagian Ortala dan 

Kepegawaian dapat membantu melakukan 

monitoring/ kordinasi proses penyelesaian 

langkah-langkah untuk keperluan tersebut. 

Beberapa hal lain sama sekali tidak ada 

kaitan antara Bimas Katolik pusat dan 

daerah seperti menyangkut surat cuti, 

kenaikan gaji berkala, hukuman disiplin 

pegawai daerah, dan pengangkatan pejabat 

Bimas Katolik tingkat Kabupaten/ Kota. 

Untuk hal terakhir apabila di daerah sama 

sekali tidak ada calon Bimas Katolik pusat 

dapat memberikan rekomendasi antar 

provinsi untuk penyiapan calon yang 

diperlukan. 

 Penyiapan penyusunan hukum dan 

peraturan perundang-undangan, dampak-

nya dapat sampai di  daerah apabila 

menyangkut pedoman, juknis bidang 
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urusan dan pendidikan walaupun isi dari 

pedoman/ juknis tersebut menjadi tanggung 

jawab dari  direktorat terkait.  Bukan 

disiapkan sendiri oleh subbag Hukum dan 

perundang-undangan. Misalnya juknis 

tentang penyuluh, pengawas, guru, dosen 

PTAKS, pedoman pemberian bantuan. SK 

kegiatan, dll . Dalam hal -hal tersebut 

penyiapan draft SK menjadi tanggung jawab 

d a r i  S u b b ag  P e ru n d a n g - u n d an g an 

s e d a n g k a n  s u b t a n s i n y a  m e n j a d i 

tanggungjawab direktorat urusan atau 

pendidikan. Ada hal-hal lain juga yang 

hanya terkait dengan kepentingan internal 

pelaksanaan program dan anggaran seperti 

Sk-sk kegiatan, bantuan, pengadaan yang 

harus ditanda tangani Dirjen atau PPK. 

Dampak SK kegiatan yang pesertanya 

b e r a s a l  d a r i  d a e r a h / p u s a t  y a n g 

dilaksanakan baik di Jakarta maupun di 

pusat  juga   d is i apkan  o leh Subbag 

perundang-undangan tetapi dalam proses 

kordinasi dilakukan oleh panitia yang 

ditunjuk, bukan oleh subbag perundang-

undangan. 

II. Struktur Organisasi : PMA 65 dan 66  

 Tahun 2015.  

1. PMA 65 tahun 2015  

 Peraturan Menteri Agama Nomor 65 

 Tahun 2015 tentang Pembentukan, 

 Organisasi , dan Tata Kerja Kanwil 

 Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 

 Utara. Bimas Katolik mendapatkan 

 struktur Pembimbing Masyarakat Katolik 

 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

 Kalimantan Utara. 

2. PMA 66 tahun 2015 

  Peraturan Menteri Agama Nomor 65 

Tahun 2015 tentang Pembentukan, 

Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh 

T i ga )  Kanto r  Kemente r ian  Agama 

Kabupaten /Kota. Dari 33 Kab/ Kota 

y a n g  d i b e n t u k  B i m a s  K a t o l i k 

mendapatkan 30 Struktur setingkat Seksi 

dan Penyelenggara, dari 25 Kantor 

Kementerian Agama Kab/ Kota. Seksi dan 

Penyelenggara tersebut diberikan sbb: 

No Kabupaten/ Kota Seksi/ Penyelenggara JML 

1 Kab. Nias Barat 
Penyelenggara Urusan Agama Katolik 1 

Penyelenggara Pendidikan Katolik 1 

2 Kab. Nias utara Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik 1 

3 Kota Gunung Sitoli Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik 1 

4 Kab. Manggarai Timur 
Penyelenggara Urusan Agama Katolik 1 

Penyelenggara Pendidikan Katolik 1 

5 Kab.Malaka 
Penyelenggara Urusan Agama Katolik 1 

Penyelenggara Pendidikan Katolik 1 

6 Kab.Dogiyai 
Penyelenggara Urusan Agama Katolik 1 

Penyelenggara Pendidikan Katolik 1 

7 Kab. Sabu Raijua Penyelenggara Katolik 1 

8 Kab. Maluku Barat Daya Penyelenggara Katolik 1 

9 Kab. Maybrat Penyelenggara Katolik 1 

10 Kab. Tambrauw Penyelenggara Katolik 1 

11 Kab. Intan Jaya Penyelenggara Katolik 1 

12 Kab. Puncak Penyelenggara Katolik 1 

DAFTAR KAB/ KOTA DENGAN STRUKTUR BIMAS KATOLIK 
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No Kab/ Kota Seksi/ Penyelenggara JML 

13 Kab. Mamberamo Raya Penyelenggara Katolik 1 

14 Kab. Mahakam Ulu Penyelenggara Pendidikan Katolik 1 

15 Kab. Buton Tengah Penyelenggara Katolik 1 

16 Kab. Konawe Kepulauan Penyelenggara Katolik 1 

17 Kab. Mamuju Tengah Penyelenggara Katolik 1 

18 Kab. Toraja Utara Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik 1 

19 Kab. Banggai Laut Penyelenggara Katolik 1 

20 Kab. Pulau Taliabu Penyelenggara Katolik 1 

21 Kab. Lani Jaya Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik 1 

22 Kab. Nduga Penyelenggara Katolik 1 

23 Kab. Mamberamo Tengah Penyelenggara Katolik 1 

24 Kab. Yahukimo Penyelenggara Katolik 1 

25 Kab. Deiyai 
Seksi Urusan Agama Katolik 1 

Penyelenggara Pendidikan Katolik 1 

 Tanggapan kami menyangkut per-

kembangan ini, cukup gembira bahwa 

diberikan struktur yang tidak pernah kami 

minta sebelumnya. Cukup banyak diberikan. 

Walaupun dari banyak struktur yang 

diusulkan hanya 9 struktur saja yang 

dikabulkan. Berharap semoga struktur 

terberi ini dapat diisi pejabat dan sungguh 

makin dapat melayani masyarakat Katolik 

dimana struktur Bimas Katolik terbentuk. 

Masih prihatin bahwa banyak struktur yang 

diusulkan dari daerah belum diberikan. 

Berterima kasih kepada pejabat daerah 

(Pembimas Katolik) yang telah melengkapi 

dokumen usulan pengembangan struktur, 

walaupun usulannya belum dikabulkan. 

Tentu para pejabat Bimas Katolik yang tidak 

mengusulkan apapun menjadi terkejut ketika 

terbentuk struktur di wilayahnya. Mungkin 

juga mengalami kesulitan ketika bermaksud 

mengusulkan pengisian pejabat Kepala Seksi 

atau Penyelenggara karena di tempatnya  

SDM sangat terbatas. Mohon untuk hal ini 

dilakukan koordinasi dengan pihak terkait 

agar struktur itu dapat diisi dengan pejabat 

sesuai dengan ketentuan. Termasuk di 

dalamnya dalam mengusulkan formasi SDM. 

Kepada pihak Biro Ortala berharap agar 

dalam pembahasan struktur seperti ini 

Bimas Katolik Pusat dilibatkan. 

III. Menanggapi Arahan Pimpinan Dalam 

Meningkatkan Kinerja Optimal dan 

Strategi yang diterapkan. 

  Agar optimal dalam menanggapi arahan 

pimpinan kami melakukan kordinasi ke atas, 

ke samping  dan ke seluruh SDM pada 

Bagian Ortala dan Kepegawaian. Melakukan 

identifikasi dan membuat catatan tertulis 

yang kemudian dituangkan dalam SKP. 

Dalam penyusunan SKP kami duduk 

bersama, mencermati dan mengidentifikasi 

tugas dan fungsi yang masing-masing harus 

melakukan. Merumuskan apa yang harus  

Total : 30  (Penyelenggara:25   Seksi: 5) 
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Merumuskan apa yang harus dikerjakan 

pada tingkat eselon III, Eselon IV dan 

pejabat fungsional Umum. Melakukan 

cascading dalam penyusunan SKP. Melihat 

data uraian tugas, IKU Sekretariat yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian 

Ortala dan Kepegawaian, mencermati 

kegiatan yang tertuang dalam DIPA-RKA-K/

L. Menyusun jadwal kegiatan. Melakukan 

rapat evaluasi secara periodik untuk melihat 

data prioritas yang harus dikendalikan. 

Prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

tertulis pada  bagian III tulisan ini menjadi 

panduan dalam upaya peningkatan kinerja 

agar menjadi lebih focus. Pekerjaan sehari-

hari  keberhasi lannya diukur dengan 

terujudnya agenda prioritas yang detailnya 

sangat banyak. Sebagai contoh dapat 

disebutkan misalnya: 

1. Tindak Lanjut TLHP yang ada dalam IKU 

Sekretariat dan SKP, kami berkordinasi 

dengan Tim yang anggotanya meliputi 

personil dari Bagian Keuangan dan 

Bagian Ortala. Mengindentifikasi temuan, 

menyiapkan berbagai dokumen berupa 

tanggapan atas temuan, surat edaran 

untuk menyelesaiakan temuan, surat 

t a g i h a n  k e p a d a  p i h a k  t e r k a i t , 

mengusulkan langkah penyelesaian, 

m e n y u s u n  l a p o r a n / d o k u m e n 

penyelesaian yang kemudian diserahkan 

kepada pihak terkait: auditor BPK/ 

Inspektorat Jenderal.  

2. Terwujudnya laporan kinerja yang 

akun t abe l  yang  ad a  d a l am  IKU , 

keterkaitannya dengan SKP cukup 

banyak, hampir semua butir yang 

tertuang dalam SKP berkaitan secara 

langsung atau tidak lengsung dengan 

sasaran kerja pada Indikator kinerja ini. 

Upaya –upaya untuk melakukan langkah 

ini selalu dikerjakan bersama-sama 

dalam koordinasi baik internal di Bagian 

Ortala Kepegawaian maupun kepada 

pihak terkait. 

3. Kegiatan yang tercantum dalam DIPA 

RKAKL yang terkait dengan tugas dan 

fungsi  Bagian Ortala  Kepegwaian 

misalnya: pelaksanaan assesmen, 

pe laksanaan  Konsu l tas i  Pe jabat , 

pelaksanaan sosial isasi  peraturan 

perundang-undangan, penyusunan 

capaian kinerja dll telah dijadwalkan, 

dikordinasikan, dan telah dikendalikan 

sesuai dengan skala kepentingan / waktu 

yang telah ditentukan. 

 

IV. Hasil Assesmen 

Asesmen pagawai yang menjadi salah satu 

prioritas yang tertuang dalam SKP telah 

terlaksana tanggal 18-21 Maret 2016 telah 

di presentasikan oleh pihak Tossora, 

Lembaga Psikologi Pelaksana Assesmen, 

pada tanggal 13 Juni 2016 dengan informasi 

sebagai berikut: 

KOMPETENSI  

Eselon III                          
(dalam persen) 

Dibawah 

Standar  
Standar  

Diatas 

Standar  

1  Kompetensi Inti  1.1  Integritas  0  100 0 

  1.2 Kepemimpinan  60 40 0 

  1.3 Harmonisasi Keberagaman  0  100 0 

  1.4 Memprakarsai Perubahan  70 30 0 

  1.5 Menjaga Citra Kementerian 0 100 0 
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KOMPETENSI  

Eselon III                          
(dalam persen) 

Dibawah 

Standar  
Standar  

Diatas 

Standar  

2 
Kompetensi 

Manajerial  
2.1  Cognitive 60 40 0 2.1.1 Inovasi 

    30 60 10 2.1.2 Berpikir Analis 

    40 60 0 2.1.3 Berpikir Konseptual 

  2.2  
Managing 

Oneself  
0 100 0 2.2.1  Pengendalian Diri  

    10 90 0 2.2.2  Inisiatif  

    2.2.3  Semangat Berprestasi  0 100 0 

    2.2.4  Pencarian Informasi  10 90 0 

    2.2.5  
Komitmen Terhadap 

Organisasi  
10 90 0 

  2.3  Task  2.3.1  Berorientasi Pada Kualitas  0 10 0 

    2.3.2  Berorientasi Pada Pelayanan  10 90 0 

    2.3.3  
Pengambilan Keputusan 

dan Penyelesaian Masalah  
80 20 0 

    2.3.4  
Perencanaan dan 

Pengorganisasian  
50 50 0 

  2.4  
Managing 

Other  
2.4.1  Kerjasama  0 100 0 

    2.4.2 
Mengembangkan Orang 

Lain  
40 60 0 

    2.4.3  
Membangun Hubungan 

Kemitraan  
40 60 0 

    2.4.4  Mengelola Konflik  40 60 0 

KOMPETENSI  

Eselon IV                             
(dalam persen) 

Dibawah 

Standar  
Standar  

Diatas 

Standar  

1  Kompetensi Inti  1.1  Integritas  8  92 0 

  1.2 Kepemimpinan  68 32 0 

  1.3 Harmonisasi Keberagaman  4 96 0 

  1.4 Memprakarsai Perubahan  64 36 0 

  1.5 Menjaga Citra Kementerian 

Agama  

0 100 0 
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KOMPETENSI  

Eselon IV                         
(dalam persen) 

Dibawah 

Standar  
Standar  

Diatas 

Standar  

2 
Kompetensi 

Manajerial  
2.1  Cognitive 80 20 0 2.1.1 Inovasi 

    28 72 10 2.1.2 Berpikir Analis 

    72 28 0 2.1.3 Berpikir Konseptual 

  2.2  
Managing 

Oneself  
40 60 0 2.2.1  Pengendalian Diri  

    10 90 0 2.2.2  Inisiatif  

    2.2.3  Semangat Berprestasi  12 88 0 

    2.2.4  Pencarian Informasi  44 56 0 

    2.2.5  
Komitmen Terhadap 

Organisasi  
32 68 0 

  2.3  Task  2.3.1  Berorientasi Pada Kualitas  40 56 4 

    2.3.2  Berorientasi Pada Pelayanan  36 60 4 

    2.3.3  
Pengambilan Keputusan 

dan Penyelesaian Masalah  
56 44 0 

    2.3.4  
Perencanaan dan 

Pengorganisasian  
40 52 8 

  2.4  
Managing 

Other  
2.4.1  Kerjasama  16 84 0 

    2.4.2 
Mengembangkan Orang 

Lain  
48 52 0 

    2.4.3  
Membangun Hubungan 

Kemitraan  
28 72 0 

    2.4.4  Mengelola Konflik  64 36 0 

KOMPETENSI  

Pelaksana                           
(dalam persen) 

Dibawah 

Standar  
Standar  

Diatas 

Standar  

1  Kompetensi Inti  1.1  Integritas  0 96 4 

  1.2 Kepemimpinan  63 37 0 

  1.3 Harmonisasi Keberagaman  2 91 7 

  1.4 Memprakarsai Perubahan  30 61 9 

  1.5 Menjaga Citra Kementerian 

Agama  

2 91 7 
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KOMPETENSI  

Pelaksana                    
(dalam persen) 

Dibawah 

Standar  
Standar  

Diatas 

Standar  

2 
Kompetensi 

Manajerial  
2.1  Cognitive 57 37 6 2.1.1 Inovasi 

    31 57 12 2.1.2 Berpikir Analis 

    43 50 7 2.1.3 Berpikir Konseptual 

  2.2  
Managing 

Oneself  
17 81 2 2.2.1  Pengendalian Diri  

    13 70 17 2.2.2  Inisiatif  

    2.2.3  Semangat Berprestasi  24 63 13 

    2.2.4  Pencarian Informasi  15 72 13 

    2.2.5  
Komitmen Terhadap 

Organisasi  
4 81 15 

  2.3  Task  2.3.1  Berorientasi Pada Kualitas  9 76 15 

    2.3.2  Berorientasi Pada Pelayanan  7 76 17 

    2.3.3  
Pengambilan Keputusan 

dan Penyelesaian Masalah  
35 57 7 

    2.3.4  
Perencanaan dan 

Pengorganisasian  
37 50 13 

  2.4  
Managing 

Other  
2.4.1  Kerjasama  4 85 11 

    2.4.2 
Mengembangkan Orang 

Lain  
67 33 0 

    2.4.3  
Membangun Hubungan 

Kemitraan  
37 61 2 

    2.4.4  Mengelola Konflik  52 48 0 

Tindak lanjut atas data umum seperti 

tercantum dalam table 1,2, dan 3 di atas. 

Selanjutnya  akan disampaikan data personal 

kepada masing-masing khususnya terkait 

dengan lembar  “ rekomendas i ”   atau  

“feedback” yang memberikan catatan: Apa 

yang harus dikerjakan sendiri oleh ybs untuk 

mengembangkan diri,  apa yang harus 

dilakukan atasan langsung dalam mem-

berikan penugasan, dan diklat apa yang perlu 

diikuti oleh yang bersangkutan. Tahun 2017 

telah disiapkan anggaran untuk melakukan 

pengembangan lanjut dan sedang dikaji 

efektifitas pengembangan pegawai melalui 

outbond atau pengembangan pegawai dengan 

metode lainnya. 

 Dari 114 orang baru 89 pejabat eselon III, 

IV dan JFU yang sudah dilakuakn assesmen. 

20 orang CPNS belum melaksanakan 

asesmen. Masih menunggu proses menjadi 

PNS penuh. 4 diantara CPNS telah selesai 

melaksanakan diklat pra jabatan. Sisanya 

diharapkan dapat terselesaikan diklatnya 

pada tahun 2016 ini. 

V. Implementasi Budaya Kerja 

Sampai pada bagian terakhir tulisan ini 

belum menyentuh sama sekali tentang 

implementasi budaya kerja. Implementasi 

budaya kerja dengan 5 nilai: Integritas, 

inovasi, profesionalitas, tanggung jawab, 

terumus dalam rekomendasi Konsultasi  
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Pejabat Bimas Katolik Pusat dan daerah 

Tahun 2016. Pada butir pertama yaitu 

Mewujudkan nilai budaya kerja dengan 

mengembangkan trust worthy dan mem-

bangun mental mutual respect melalui 

sosialisasi ,  diskusi,  doa, kegiatan/

kebijakan inovatif.  

 Nilai budaya kerja ini semestinya melekat 

dengan pelaksanaan tugas keseharian. Tetapi 

apabila tidak diolah dengan serius akan 

menjadi kabur, hanya menjadi jargon, yang 

tidak sambung dengan tingkah laku sehari-

hari. Menurut kami tidak cukup nilai-nilai ini 

disampaikan menlalui pengarahan dari atas 

ke bawah tetapi perlu didiskusikan dan 

didorong dengan kekuatan doa. Upaya kami 

agar nilai-nilai ini terinternalisasi menjadi 

kesadaran telah kami susun dokumen 

implementasi budaya kerja dalam bentuk 

ibadat siang yang dalam pelaksanaannya 

telah diatur dengan surat edaran sekretaris 

meliputi jadwal, dan petugas serta peserta 

yang melibatkan seluruh pegawai Ditjen 

B i m a s  K a t o l i k  s e c a r a  b e r g a n t i a n . 

Dilaksanakan setiap hari Rabu. Satu minggu 

s a t u  k a l i .  N a m u n  d e m i k i a n  d a l am  

pelaksanaannya belum dapat dikerjakan 

secara maksimal. Langkah-langkah yang 

telah disusun untuk mengimplementasikan 

nilai-nilai budaya kerja menjadi kesadaran 

dalam bentuk diskusi yang digabung dalam 

doa/ ibadat siang belum menjadi milik 

bersama. Seolah-olah hanyalah menjadi 

tugas Bagian Ortala dan Kepegawaian 

sehingga setiap kali harus diingatkan. Dari 

penjadwalan sejak bulan Maret 2016 sampai 

bulan Juni 2016. Lebih banyak gagal dalam 

pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan ini 

membutuhkan komitmen yang tinggi dan 

kebe rsamaan dar i  p impinan  sampai 

pelaksana.  

 Dokumen tersebut hingga saat ini belum 

dapat dicetak karena keterbatasan anggaran 

pencetakan. Permintaan Bapak Dirjen agar 

dokumen ini disampaikan kepada teman-

teman pejabat Bimas Katolik di daerah dalam 

bentuk dokumen tercetak belum terlaksana. 

Bagi yang berkeinginan mendapatkan 

dokumen tersebut dapat men-download dari 

Website Bimas Katolik. Bagian Perencaaan 

dan sistem informasi mohon dibantu untuk 

upload dokumen dimaksud. 

Albertus Triyatmojo 

Kepala Bagian Umum 

“BMN satuan kerja Daerah/Provinsi/
Kabupaten/Kota masih minim. Ini tantangan 

kita dalam upaya dukungan sarana yang 
memadai dalam rangka pelaksanaan tugas” 

Pengantar 

 Pada awalnya berdasarkan PMA 3 Tahun  

2006, tugas dan fungsi BMN Ditjen Bimas 

Katolik dilaksanakan oleh Kasubbag BMN pada 

Bagian Keuangan dan BMN. Akan tetapi sejak 

diterbitkan PMA 10 Tahun 2010, pelaksanaan 

tugas BMN beralih ke Bagian Perlengkapan dan  

BMN pada Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bimas Katolik. Pada waktu itu pula, 

penatausahaan BMN masih dilakukan secara manual yang dicatat pada “buku besar BMN”. 

Seiring dengan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan negara, penatausahaan BMN dilaksanakan secara tersistem. Salah satu 

konkritnya adalah pelaporan BMN menjadi satu paket dengan pelaporan Keuangan/Anggaran.  
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 Dan mulailah pada waktu itu, dibangun 

sistem seperti SAAT (Sistem Akutansi Aset 

Tetap), SA BMN (Sistem Aplikasi BMN), 

SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset 

Negara) yang sudah on line, serta aplikasi 

persediaan untuk barang dalam kategori/

jenis persediaan. Semua aplikasi tersebut 

bersifat “given” dari Kementerian Keuangan 

sebagai Otoritas BMN di Negara kita.  

 Sejumlah persoalan muncul terkait 

perubahan sistem tersebut, diantaranya 

proses penginputan data awal BMN yagn 

tidak valid sesuai dengan dokumen sumber 

yang ada, data BMN tidak sinkron antara 

aplikasi dengan kondisi fisik lapangan, 

penggunaan akun belanja yang tidak tepat 

untuk belanja barang/modal, penginputan 

transaksi yang tidak rutin setiap kali 

t e rdapat  t ransaks i  dan  se te rusnya . 

Permasalah ini memuncak dan terakumulasi 

dalam temuan BPK, dan muncul terus 

menerus.  

 Sementara  i tu ,  se j ak  tahun  2011 

diberlakukan multi DIPA, yang dalam 

pelaksanaan tugas bagian umum harus 

mengkonsolidasikan seluruh BMN satuan 

kerja Program Bimas Katolik, yang tentunya 

menambah persoalan baru dalam pelaporan. 

Berbeda dengan pelaporan BMN Satker 

Pusat yakni Ditjen Bimas Katolik Jakarta, 

pada pelaporan BMN Eselon I  harus 

terlaporkan pula keadaan BMN satuan kerja 

Program Bimas Katolik, dalam hal ini BMN 

yang ada di daerah provinsi, dan kabupaten/

Kota selurh Indonesia.  

 Akhirnya dengan kesungguhan dan kerja 

keras kita semua, permasalahan BMN dapat 

terselesaikan dengan baik selama kurun 

waktu 2 tahun, periode 2012 s.d. 2014 dari 

yang dahulu berlangsung dengan proses 

manual kini semua sudah berbasis aplikasi. 

Sehingga Tahun 2014 pelaporan BMN dan 

keugnaan pada tingkat eselon I mendapat 

penghargaan  te rba ik  kedua sebagai 

penyusun laporan di tingkat Kementerian 

Agama.  

Fungsi Bagian Umum 

 Sesuai amanat yang tertuang dalam PMA 

10 Tahun 2010 pasal 510, Bagian Umum 

tidak hanya mengemban tugas pengelolaan 

per lengkapan  dan BMN, te tapi  juga 

melaksanakan sebagian tugas lain yang   

dimiliki oleh sekretariat Ditjen Bimas Katolik 

yaitu melaksanakan urusan tata usaha, dan 

u ru s an  r u m ah  t a n g g a .  D an  d a l am 

menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, 

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi 

yaitu (1) penyiapan pelaksanaan urusan tata 

usaha, (2) penyiapan urusan rumah tangga, 

(3) penyiapan pengelolaan perlengkapan dan 

barang milk/kekayaan negara. Secara 

konkrit penyiapan urusan tata usaha 

melakukan penataan dan pelaksanaan yang 

terkait dengan ketatausahaan, pengarsipan, 

dan pengiriman. Sementara itu, penyiapan 

urusan rumah tangga melakukan penataan 

dan pelaksanaan terkait dengan penyediaan 

kebutuhan sehiar-hari perkantoran, dan 

pelayanan keprotokolan. Akhirnya penyiapan 

pengeloaan perlengkapan dan barang milik 

n e g a r a  m e l a k u k a n  p e n a t a a n  d a n 

pe laksanaan penyediaan sarana dan 

prasarana yang diperlukan mulai dari proses 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

p e m a n f a a t a n ,  p e n g a m a n a n  d a n 

p e me l i h a r aan ,  p e m i n d ah t an g an a n , 

penghapusan, penatausahaan, pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan. Semua ini 

difokuskan guna mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimas 

Katolik. 

 Dalam konteks pelaporan BMN yang 

menajdi bagian dari penatausahaan BMN, 

Ditjen Bimas Katolik memiliki kepentingan 

utama. Yaitu bahwa Ditjen Bimas Katolik 

bertanggung jawab untuk melaporakna bMN 

yang masuk dalam pengelolaan prgram 

Bimas Katolik. Karena itu, kita membuat 

laporan BMN yaitu BMN satker Pusat 

Jakarta semester I dan II, BMN Satker Pusat 

Tahunan audited dan unaudited; Laporan 

BMN Eselon I semester I dan II, serta laporan 

BMN Eselon I audited dan unaudited. 

Sehingga total dalam tahun anggaran 

berjalan Ditjen Bimas Katolik membuat 8 

laporan BMN. Semua pekerjaan ini tentu kita 

upayakan dengan baik dengan keterbatasan 

yang ada. 

Program Bimas Katolik 

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

pengantar, menurut perspektif Program 

Bimbingan Masyarakat Katolik, tugas-tugas 

pengelolaan BMN juga menyetuh pada 

cakupan yang lebih luas yang tidak hanya 
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terbatas pada lokasi Ditjen Bimas Katolik 

Jakarta, tetapi juga unit-unit di daerah 

seperti pembinaan BMN yang meliputi 

antara lain pencatatan BMN, pelaporan 

BMN, Bimtek aplikasi-aplikasi yang terkait 

BMN dan seterunya. Oleh karena itu, dalam 

perspektif program Bimas Katolik pada 

gilirannya, pelaksanaan tugas Bagian Umum 

mengemban tugas untk melaksanakan 

koordinasi dan komunikasi yang intensif, 

dengan unit-unit daerah. Dan sebagai 

konsekuensinya unit-unit daerah perlu 

mendapat pembinaan yang bukan hanya 

menyetuh sarana prasarana tetapi juga 

personil yang berada di provinsi maupun 

kabupaten/kota khususnya terkait dengan 

pengelolaan BMN Eselon I Bimas Katolik. 

Oleh karena itu, kita perlu upayakan terus 

bagaimana agara pelaporan BMN Eselon I 

(baca: Pusat dan Daerah) dapat terlaporkan 

dengan baik, seperti berbagai pembinaan  

yang selama ini dilakukan. Kita harapkan 

bahwa kesalahan pelaporan tidak akan 

terjadi, seperti menyangkut pencatatan dan 

pengutipan akun dalam apliasi yang dapat 

terbatas pada pengutipan akun dalam 

apliasi yang dapat berakibat pada profil BMN 

Eselon I. Seperti pernah terjadi bahwa dalam 

laporan kita memiliki alat persenjataan, alat 

laboratorium, alat pertanian, alat peledak 

dan seterusnya. Dengan berbagai pembinaan 

yang terus di lakukan, kita harapkan 

konsolidasi, koordinasi dan  komuniksai 

terkait dengan pelaporan BMN.  

 Dalam konteks program Bimas Katolik 

tersebut, kita telah melalukan pendataan 

Eselon I yang dimiliki aparatur bimas Katoik 

dan Derah. Data berikut kami tampilkan 

untuk diketahui kondisi terakhir BMN 

Eselon I berdasarkan BMN audited Tahun 

2015 yaitu: 

JENIS BARANG MILIK NEGARA DKI JABAR JATENG DIY JATIM 

Kamera Stile         1 

Wireless Amplifier       1   

Kursi Zeis     1     

Kursi Gynecologi   1       

Tripod   1       

Personal Computer     2 2   

Serial Scanner/Printer         1 

Kamera Digital     4     

P.C Unit     11 6 10 

Lap Top 5 14 24 18 17 

Note Book     14 5 3 

Hard Disk     1   1 

CPU (Peralatan Personal Komputer)     1   1 

Printer (Peralatan Personal Komputer)        5       29   15      13 

Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 1 5 2 5 

Exterrnal/Portable Hardisk     4     

Peralatan Personal Komputer Lainnya     1     

Modem     1     

Air Conditioning (AC)   1 5   1 

Referensi         1 

Alat Musik Modern/Band   4       

Barang koleksi non budaya lainnya         1 
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JENIS BARANG MILIK NEGARA DKI JABAR JATENG DIY JATIM 

Kursi Besi/Metal   6 16   18 

Kursi Kayu     8   2 

Sice     2   2 

Meja Komputer   1 1     

Kursi Fiber Glas/Plastik     1     

Meubelair Lainnya     2     

A.C. Split   1 3 2 1 

Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)     1     

Exhause Fan   1       

Televisi   2   2 3 

Loudspeaker   1     1 

Sound System     4   1 

Wireless     2     

Unit Power Supply     1 1   

Tustel     2 4 1 

Dispenser   1       

HandyCam   1 3   3 

Digital Keyboard Technics       2 1 

Peralatan Studio Audio Lainnya     1     

Camera Digital 1 1 10 2 5 

JENIS BARANG MILIK 

NEGARA 
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI 

SUM-
SEL 

LAMP 
KAL-
BAR 

Stasion Wagon             1   

Mini Bus (Penumpang 14 

Orang Ke bawah) 
1     1 1 1        1 

Sepeda Motor 1 3 1     11 7     35 

Kendaraan Bermotor Beroda 

Dua Lainnya 
1                  5 

Mesin Profile Kayu     1           

Cermin Besar         1       

Lemari Penyimpan   2       6     

Mesin Fotocopy Electronic           1     

Lemari Besi/Metal         1 3 6      3 

Lemari Kayu 1 11     2 3        6 

Rak Besi           4     

Rak Kayu                    2 

Filing Cabinet Besi   15     1 3        1 

Brandkas         1          2 

Lemari Display           1     

Alat Penyimpan Perlengkapan 

Kantor Lainnya 
  2             

Papan Visual/Papan Nama                    1 

                   Vol. 26 No. 2, Mei-Agustus 2016 21 



JENIS BARANG MILIK   
NEGARA 

ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMP 
KAL-
BAR 

Alat Penghancur Kertas   1     1   1   

LCD Projector/Infocus 1 7 1 1 1   2 12 

Focusing Screen/Layar LCD 
Projector 

  1             

Papan Pengumuman         1       

Teralis   2             

Pakaian Toga   1             

Meja Kerja Besi/Metal   1             

Meja Kerja Kayu   33   6   11 5     8 

Kursi Besi/Metal 15 30   5 25 19       11 

Kursi Kayu   1       1     

Sice   1     1 2       1 

Bangku Panjang Besi/Metal 1               

Meja Komputer         4 3       2 

Meja Telepon         1       

Kursi Fiber Glas/Plastik     3   5   5     1 

Partisi       1         

Meubelair Lainnya   3             

Lemari Es             1   

A.C. Window             1   

A.C. Split       1   1     

Kipas Angin 1                 3 

Televisi 1   1     1 2     2 

Sound System                   1 

Wireless 1                 1 

Unit Power Supply   1             

Stabilisator   1             

Dispenser 1                  4 

Handy Cam 1                  1 

Uninterruptible Power Supply 
(UPS) 

  4     4       

Digital Keyboard Technics           1     

Camera Electronic                    1 

Lensa Kamera                    1 

Camera Digital 3 1 1   2 1 1      8 

Kursi Dorong     1           

Kursi Zeis   1                2 

Tripod         1       

Personal Computer         2 1     

Stabilizer/UPS 1 1 1              3 

Serial Scanner/Printer   1                2 

Kamera Digital   2 2              2 

Komputer Phantombild 1               

P.C Unit 1 5 1     4 5      10 

Lap Top 5 39   5 2 3 5      41 

Note Book 1 1 6     5 1      5 

Personal Komputer Lainnya 1 1         2   
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JENIS BARANG MILIK    

NEGARA 
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMP 

KAL-

BAR 

Komputer Unit Lainnya                   1 

Serial Printer   3             

Speaker Komputer                   1 

Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

5 34 5   2 5 8      33 

Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

1 2       2     

External CD/DVD Drive (ROM)                    1 

External/Portable Hardisk 1   4       2      5 

Modem     1              1 

Wireless Access Point                    1 

Mobile Modem GSM/CDMA     1           

Peralatan Komputer Lainnya                    1 

Air Conditioning (AC)     2     1        3 

Alat Musik Modem/Band             2      1 

Alat Bercorak Kebudayaan 
Lainnya 

            3   

JENIS BARANG MILIK 
NEGARA 

KAL-
TENG 

KAL-
SEL 

KALTIM 
SUL-
UT 

SUL-
TENG 

SUL-
SEL 

SUL-
TRA 

MAL 
BA-
LI 

NTB 

Meja Kerja Kayu 6   8 5             

Kursi Besi/Metal     12 6   1         

Kursi Kayu 1                   

Sice     1 1   1 1       

Meja Komputer 1     1             

Kursi Fiber Glas/Plastik 7   1               

Partisi       1             

Meubelair Lainnya       1             

Lemari Es     1               

A.C. Split   1   3       1     

Rak Piring Alumunium 1                   

Televisi   1 1 1             

Sound System                   1 

Stabilisator             1       

Dispenser 1   1               

Handy Cam     1   1   1       

Gordyn/Kray 27   1               

Alat Rumah Tangga 
Lainnya (Home Use) 

    2               

Professional Sound System     1               

Slide Projector     1               
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JENIS BARANG MILIK 
NEGARA 

KAL-
TENG 

KAL-
SEL 

KAL-
TIM 

SUL-
UT 

SUL-
TENG 

SUL-
SEL 

SUL-
TRA 

MAL BALI NTB 

Camera Digital   2 3 1       1 2 1 

Tas Kamera 2           1       

TV Connector                     

Pesawat Telephone     1               

Kursi Dorong       1             

Kursi Zeis       4             

Mesin Scanning       1             

Ketel Pemasakan 1                   

Personal Computer       1             

Serial Scanner/Printer       3             

Refrigerator/Freezer 1                   

Kamera Digital 1   1 5 2 1 1       

Layar Proyektor       1   1         

Mini Komputer       1             

P.C. Unit       2     1 1 2   

Lap Top 11 9 11 21 1 6 2 8 4 3 

Note Book     1     3 1       

Ultra Mobile P.C.                 1   

Komputer Unit Lainnya 1             1     

Serial Printer       2   1         

JENIS BARANG MILIK 
NEGARA 

KAL-
TENG 

KAL-
SEL 

KAL-
TIM 

SUL-
UT 

SUL-
TENG 

SUL-
SEL 

SUL-
TRA 

MAL 
BA-
LI 

NTB 

Monitor                 1   

Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

12 7 9 8 1 4 2 6 4 4 

Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

    1         1     

External / Portable Hardisk       7     2   2   

Router                 2   

Hub                 1   

Modem             1       

Air Conditioning (AC)   1 1 1     1       

Alat Musik Lainnya     1               

JENIS BARANG MILIK 

NEGARA 
NTT 

PA-

PUA 

BENG-

KULU 

MAL-

UT 

BAN-

TEN 

BA-

BEL 

GO-

RON 

 KEP-

RI 

  PAP-

BAR 

 SUL-

BAR 

Kendaraan Dinas Bermotor 
Perorangan 

2 7           2     

Mini Bus (Penumpang 14 
orang Ke bawah) 

2   1     1   1 1   

Sepeda Motor 16 33 1 3 1 2 2   18 1 

Kendaraan Bermotor Beroda 
Dua Lainnya 

                  2 

Kendaraan / Mobil 
Pengawalan 

  1                 

Tester Listrik /Telepon/
Internet 

  1                 

Cermin Besar                     

Scanner (Universal Tester) 1 1   1             

Rak-rak Penyimpan                     

Lemari Penyimpan 1         1         

Mesin Fotocopy Folio   1                 

Mesin Fotocopy Electronic     1               

Mesin Fotocopy Lainnya 1                   
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JENIS BARANG MILIK 

NEGARA 
NTT PAPUA 

BENG-

KULU 

MAL-

UT 

BAN-

TEN 

BA-

BEL 

GO-

RO 

KEP

RI 

PAP-

BAR 

SUL-

BAR 

Lemari Besi/Metal 2 3 1 2       2 2   

Lemari Kayu 21 1           2 6 3 

Rak Kayu 4                   

Filing Cabinet Besi 2 3       4   1     

Brandkas 2         1   2     

Locker 9                   

Overhead Projector               1     

LCD Projector/Infocus 20 3 2   1 1     5   

Perkakas Kantor Lainnya               1     

Alat Kantor Lainnya 2                   

Meja Kerja Besi/Metal                 4   

Meja Kerja Kayu 34     5     3 2 5 1 

Kursi Besi/Metal 13     1       6 16   

Kursi Kayu 4               1   

JENIS BARANG MILIK 

NEGARA 
NTT PAPUA 

BENG

KULU 

MA-

LUT 

BAN-

TEN 

BA-

BEL 

GO-

RO 

KEP

RI 

PAP-

BAR 

SUL

BAR 

Sice 4     1     1     1 

Meja Komputer   1           1     

Kursi Fiber Glas/Plastik 10           4   10   

Meubelair Lainnya                 1   

Mesin Penghisap Debu/
Vacuum Cleaner 

1                   

A.C. Split 7           1       

Kipas Angin 1                   

Televisi 4         1 1       

Sound System               1 1   

Wireless 1         1     1   

Unit Power Supply 3                   

Handy Cam                 2   

Gordyn/Kray 1                   

Audio Visual   1                 

JENIS BARANG MILIK 

NEGARA 
NTT PAPUA 

BENG-

KULU 

MA-

LUT 

BAN-

TEN 

BA-

BEL 

GO-

RO 

KEP

RI 

PAP-

BAR 

SUL

BAR 

Uninterruptible Power Sup-
ply (UPS) 

  1             1   

Peralatan Studio Audio 
Lainnya 

1                   

Betacam Recorder/Player           1         

Camera Digital 19 2   1 1 1   3 8 1 

Wireless Amplifier                 1 1 

Scanner Facsimile   2                 

Solar Cell   1                 

Kursi Zeis 12                   

Proyektor Romad Complet                 1   

Kaca Plan Paralel                 3   

Personal Computer   2             1   

Serial Scanner/Printer   1             1   

Scanner (Assembly/

Counting System) 
1                   

Uninterupted Power Supply 
(UPS) 

1                   
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JENIS BARANG MILIK 
NEGARA 

NTT PAPUA 
BENG-
KULU 

MA-
LUT 

BAN-
TEN 

BA-
BEL 

GO-
RO 

KEP-
RI 

PAP-
BAR 

SUL-
BAR 

DC / AC Standard   1                 

Kamera Digital 3   2           1   

Stavol 1               2   

P.C Unit 11 15         1 4     

Lap Top 158 50 5 3   7 3 8 21 3 

Note Book 6 3     3     1 11   

Personal Komputer Lainnya   3                 

Serial Printer   2             2   

Hard Disk                 1   

Computer Compatible   1                 

CPU (Peralatan Personal 
Komputer) 

  1                 

Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

89 40 2 3 1 6 4 7 16 1 

Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

7 10           1     

External/Protable Hardisk 6       1     2   3 

Mobile Modem GSM/CDMA 3                   

Peralatan Komputer 
Lainnya 

                1   

Air Conditoning (AC) 3 10             1   

Instalasi AC 1                   

Alat Musik Lainnya           1         

 Pada akhirnya, dengan melihat Data BMN 
Eselon I tersebut di atas (khusus satuan 
kerja Daerah) dapat menjadi input berarti 
guna pelaksanaan tugas Ditjen Bimas 
Katolik, untuk dilihat sejauh mana perlu ada 
pemenuhan dan  se jauh  mana t i dak 
diperlukan lagi. Data tersebut di atas masih 
bersifat global dan diharapkan dapat menjadi 
supporting data guna pelaksanaan tugas dan 
fungsi kita masing-masing. Ke depan, kita 
sedang upayakan agar data by name by 
address dapat diwujudkan sehingga kita 
semua dapat melihat BMN kita yang ada di 
masing-masing tempat.  

Prioritas Pelaksanaan Tugas 

 T a h u n  a n g g a r a n  2 0 1 6 ,  p r i o r i t a s 
pelaksanaan tugas Bagian Umum berfokus 
pada ketatausahaan dan pengelolaan BMN. 
Prioritas tersebut diambil karena menyang-
kut hal berikut yakni: Pertama, kita perlu 
fokus pada ketatausahaan karena tahun 
2016 ini telah dikeluarkan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Tata Naskah Dinas. Keputusan Menteri 
Agama ini menggantikan Keputusan Menteri 
Agama Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata 
Naskah Dinas. Dalam keputusan baru 
tersebut, banyak terjadi perubahan yang 
perlu dilaksanakan dan diikuti seperti cap 
dinas, kodefikasi, penomoran, format, dan 
seterusnya. Sekalipun diberikan waktu dua 
(2) tahun untuk perubahan itu, tetapi 
organisasi perlu segera menyesuaikan diri 
agar tujuan tertib administrasi yang baik 
dapat segera terlaksana sesuai ketentuan        

yang berlaku. Mulai 1 Agustus 2016, 
Direktorat Jenderal Bimas Katolik telah se-
cara penuh menerapkan aturan baru terkait 
KMA tersebut. Sekalipun telah dimulai peru-
bahan secara bertahap pada sebelumnya, 
kita sadar bahwa dalam perjalanan waktu 
masih terus perlu penyempurnaan baik 
menyangkut penomoran, prosedur, format, 
maupun pengarsipannya. Sehingga tentu 
penyempurnaan tata naskah dinas ini perlu 
terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai 
yang diharapkan oleh ketentuan.  

 Kedua, kita perlu fokus kepada penge-
lolaan BMN karena banyak hal yang me-
nyangkut proses-proses BMN perlu dilalui. 
Selain itu, kita berupaya agar tidak terjadi 
temuan pemeriksaan BMN oleh aparat        
pengawasan baik internal maupun eksternal 
seperti pernah terjadi di tahun-tahun 
sebelumnya. Kita sadar bahwa temuan BMN 
oleh pemeriksa dapat berkontribusi negatif 
pada pencapaian opini laporan keuangan 
Kementerian Agama. Oleh karena itu, kita 
berusaha terus agar data BMN kita tetap 
terkendali dengan baik. Pengalaman yang 
lalu sebagaimana telah disampaikan di dalam 
pengantar dan sebelum sistem aplikasi 
berjalan, tidak boleh terulang kembali. Kita 
perlu melakukan inventarisasi terus menerus 
agar kita mengetahui pergerakan dan kondisi 
barang yang ada. Sebab bila tidak demikian, 
pengurusan BMN akan sangat merepotkan di 
kemudian hari. BMN yang tertib baik 
administrasi  maupun pengelolaannya 
menjadi konsern kita sehingga ke depan 
tidak ada hal yang merepotkan kita terkait     
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dengan BMN yang penggunaannya berada 
dalam penguasaan Ditjen Bimas Katolik 
sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB). 

 Tahun 2016 ini sedang dilakukan inven-
tarisasi barang kantor. Inventarisasi ini 
dilakukan untuk melihat BMN yang masih 
dapat dipakai dan yang perlu dilakukan 
penghapusan. Kita ingin BMN yang memang 
tidak dapat digunakan lagi, langsung di-
hapus supaya tidak menjadi temuan. Sebab 
barang yang tidak segera dihapus akan 
menyulitkan akuntabilitas di kemudian hari 
sebab dapat dipandang sebagai ketidak-
cermatan dalam pengelolaan BMN karena itu 
kita terus pantau barang yang memang jelas 
sudah tidak dapat digunakan lagi dan 
tentunya semakin cepat penghapusan suatu 
BMN yang tidak dapat digunakan lagi 
tersebut, akan semakin baik supaya dapat 
mempertahankan nilai barang pada saat 
tertentu sehingga tidak merugikan keuangan 
negara.  

 Ada sejumlah persyaratan memang yang 
harus ditempuh antara lain penetapan status 
pengunaan (PSP) barang tersebut, kondisi 
barang, dan syarat administratif lainnya. 
Suatu barang yang belum ditetapkan PSP 
tentu juga akan sulit dilakukan penghapusan 
sekalipun barang tersebut, sudah tidak dapat 
digunakan lagi. Oleh karena itu, pentinglah 
kita selalu memberikan up date kondisi BMN 
kita. Kami sedang mengupayakan dengan 
keras agar tahun ini ada terdapat inven-
tarisasi BMN yang rusak itu, dan tahun 2017 
masuk dalam daftar penghapusan BMN kita.  

Dukungan sarana dan prasarana untuk 
pencapaian target 

 Sesuai PP 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan BMN, BMN yang dikelola  BMN 
yang ada digunakan untuk mendukung dan 
mensukseskan tugas-tugas Aparatur Sipil 
Negara dalam rangka pelaksanaan program 
dan anggaran Bimas Kato l ik .  Tahun 
anggaran 2016, sebetulnya juga tahun-tahun 
sebelumnya, kit amengalami kesulitan dalam 
pengadaan BMN, khususnya kendaraan 
bermotor. 

 Target Program Bimas Katolik dalam 
pe nye rap an  ang ga ran  s e be s a r  9 5% 
diharapkan dapat diraih tahun ini. Akan 
tetapi penyerapan anggaran untuk belanja 
modal tahun 2016 ini mengalami kendala 
seiring dengan kebijakan Pemerintahan 
Presiden Jokowi-JK. Kita diminta untuk 
mencari pola lain agar kebutuhan kendaraan 
bermotor dapat terlaksana, yaitu dengan cara 
melakuan sewa.  

 Sebetulnya dengan mengacu pada BMN  

yang dimiliki oleh satuan kerja Bimas Katolik 
d a e r a h ,  k a m i  m e l i h a t  p e r l u  a d a 
pengembangan lebih lanjut. BMN satuan 
kerja Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota 
masih minim. Kita melihat bahwa masih 
t e r d a p a t  k e k u r an g a n  s a r a n a  g u n a 
pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, 
seperti sarana penunjang operasional 
kendaraan, sarana penunjang peralatan 
kantor dan barang inventaris lainnya. Kita 
melihat bahwa sejumlah besar satuan kerja 
Bimas Katolik belum memiliki kendaraan 
roda empat , roda dua, atau bahkan alat 
bantu kerja di kantor. Tentu kondisi tersebut 
kurang ideal. Ini tantangan kita dalam upaya 
dukungan sarana yang memadai dalam 
rangka pelaksanaan tugas. Gambaran data 
global di atas memberikan gambaran kepada 
k i t a  bahw a  BM N mas i h  me n g a l am i 
kekurangan.  

 Berhadapan dengan kondisi tersebut, 
tentu menjadi  pekerjaan rumah ki ta 
bagaimana dukungan pendanaan dari 
program Bimas Katolik dapat direalisir. 
Dalam konteks pemerintahan sekarang ini, 
persoalan dukungan pendanaan untuk 
kendaraan operasional  menjadi  sul i t 
diwujudkan mengingat  pembangunan 
diorientasikan guna kemakmuran rakyat dan 
pengerakan ekonomi. Oleh karena itu, pola 
seperti telah disebutkan di atas mesti 
ditempuh guna mencukupi kebutuhan 
pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi untuk 
kebutuhan inventaris kantor sejauh ini dapat 
dan terus dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing daerah.  

 Sesuai dengan arahan baru yang tertuang 
dalam PMK 150 Tahun 2014 tentang 
Perencanaan Kebutuhan BMN, ke depan 
pengadaan harus didasarkan pada data BMN 
yang tertuang pada aplikasi SIMAN (Sistem 
Informasi Manajemen Aset Negara) dimana 
sistem ini sudah on line. Sistem ini akan 
dikorelasikan dengan jumlah pegawai dan 
BMN yang ada. Ini berarti BMN yang ada 
(factual)  langsung berkorelasi dengan 
keberadaan pegawai sehingga perencanaan 
kebutuhan tidak akan dikabulkan ketika 
jumlah pegawai yang ada sudah sinkron 
dengan keberadaan BMN yang ada. Ini tentu 
akan positip diterapkan ketika pegawai di 
suatu wilayah tertentu dengan BMN yang ada 
tidak terpenuhi.  

 Kita berharap BMN kita semakin hari 
dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan 
tugas dan fungsi. Semoga BMN Eselon I kita 
dapat terus menyumbangkan nilai positip 
bagi pelaporan BMN tingkat Kementerian.  

(Pengolah Bahan: Tim Sistem Informasi) 
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Wawancara  

Dr.  Nina Handoko-Widodo M.A. ,M.Sc 

(Pakar Komunikasi dan Master Teologi Pastoral) 

B 
agi sebuah instansi Pemerintah, media berfungsi untuk menyampaikan kebijakan lembaga, penyampaian 

regulasi-regulasi, dan informasi terkini dari Pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Fungsi ini juga 

diemban oleh dua sarana informasi yang dimiliki oleh DITJENBIMAS Katolik yaitu Majalah Bimas 

Katolik dan website https://bimaskatolik.kemenag.go.id. Dan sebagai alat, kedua media inipun diiharapkan menjadi 

sarana dialog antara Pemerintah dan umat Katolik. Seperti yang menjadi spirit dari Surat Gembala Paus 

Fransiskus pada hari Komunikasi Sedunia, bulan Mei 2016 lalu yaitu“Komunikasi dan Kerahiman; Perjumpaan 

yang Memerdekakan”. Untuk membahas hal ini, Tim Majalah Bimas Katolik menemui seorang pakar komunikasi         

Dr. Creszentia Nina Handoko-Widodo, M.A, M.Sc. Bagi akademisi muda ini, Ilmu Komunikasi dipelajarinya selama 

11 tahun di Amerika Serikat. Dimulai dari jenjang S1 di Washington DC University, berlanjut hingga tingkat 

master di Boston University. Bersamaan dengan pembelajarannya di Bidang Public Relation (PR), Nina—begitu 

Ibu empat orang putra ini disapa—juga mendalami Teologi Pastoral hingga jenjang Master (S2). “Saya 

mempelajari teologi karena tertarik dengan kehidupan para suster CB ketika kuliah di Amerika,” ungkapnya. Di 

akuinya pula, karena ingin memperdalam agama Katolik. Maka jadilah Konsultan PR di sejumlah perusahaan ini, 

memiliki dua Master Kesarjanaan, Ilmu Komunikasi dan Teologi Pastoral. Dan sejak kepulangannya dari 

mancanegara, ia mendedikasikan keilmuannya itu sebagai pengajar di berbagai kampus. Semisal Universitas 

Indonesia, Unika Atma Jaya, STF Driyarkara, dan Universitas Paramadina. Dan di Tahun 2007, Nina meraih gelar 

Doktor dengan predikat cum laude dan dinobatkan sebagai Doktor Komunikasi termuda (gelar Doktor diraihnya 

ketika berusia 30 tahun) di Indonesia hingga saat ini. Di Lingkungan Gereja, ia juga pernah tercatat di jajaran 

kepengurusan Komisi Liturgi KWI dan hingga kini mengabdi sebagai katakese di Parokinya dengan membina para 

Calon Penerima Komuni Pertama dan Sakramen Krisma.   
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Menurut Ibu, bagaimana idealnya peran media 
Pemerintah? 

 Media instansi Pemerintah harus menjadi sarana 
informasi yang bisa menjangkau dan bisa diakses 
dari mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh, 
misalkan Bimas Katolik menetapkan kebijakan atau 
program untuk umat Katolik. Informasi tersebut 
tidak hanya bisa diakses hanya di kota-kota terdekat 
saja, dimana umat Katolik bisa datang ke kantor 
Ditjen Bimas Katolik. Informasi harus bisa diakses 
pula oleh umat Katolik yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Itu secara eksternal.  

 Secara internalnya, Bimas Katolik kan punya 
audiens (baca: umat layanan) maka media tersebut 
harus menyediakan informasi yang mendukung 
pekerjaan saya sebagai kelompok binaan Bimas. 
Misalnya, kalau saya seorang Penyuluh, maka ketika 
saya memerlukan regulasi untuk mendukung 
pekerjaan saya, media Bimas Katolik harus 
menyediakan itu. Juga tips-tips bagaimana menjadi 
Penyuluh (Agama Katolik-red) yang baik. Majalah 
atau website Bimas Katolik, perlu juga 
menyediakannya. Termasuk pula, seorang Guru 
Agama Katolik. Informasi penting seputar Program 
Sertifikasi, proses pengajuannya, berapa kuotanya, 
dan sebagainya, saya bisa mendapatkannya melalui 
media yang dimiliki Bimas Katolik. Bahkan saya 
yang awam pun, bila mendapatkan informasi 
melalui media tersebut, bisa menyebarkannya 
kepada umat lain yang memerlukan informasi-
informasi tersebut. Itulah gunanya keberadaan  
media Pemerintah ini. Menyalurkan informasi 
publik yang diperlukan umat Katolik. Termasuk 
pegawai instansi Bimas Katolik sendiri. Manakala 
saya membaca media saya (Bimas Katolik-red), 
maka saya bisa mendapatkan informasi-informasi 
terkini yang dapat menunjang pekerjaan dan karir 
saya sebagai pegawai Bimas Katolik.   

Bagaimana membangun media Pemerintah yang 
sesuai dengan fungsi media, yaitu menyampaikan 
pesan dan membentuk opini publik untuk 
mendukung Program-Kebijakan Pemerintah? 

 Pesan yang dikemas harus berorientasi kepada 
audiens yang disasar. Perspektif yang harus 
dibangun adalah  Not what i want to say, but who do 
i say it to. Kalau khalayak yang akan dituju oleh 
Bimas Katolik adalah Penyuluh, Guru Agama, Dosen, 
Rohaniwan, tokoh masyarakat, dan umat Katolik, 
maka yang utama adalah bagaimana pesan itu 
dikemas dengan menarik untuk membangkitkan 
kesadaran bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh 
Bimas sangat penting bahkan menunjang pekerjaan 
atau kepentingan saya sebagai umat Katolik.  
Selanjutnya, berikan pemahaman berupa kejelasan 
melalui telaah tentang regulasi tersebut. Misalnya, 
regulasi sertifikasi mewajibkan guru-guru agama 

 Katolik atau Dosen, mampu membuat karya tulis 
untuk menunjang karirnya. Dari pemahaman 
tersebut, diharapkan berubah mindset yang dimiliki 
para guru agama tadi. Mereka perlu mem-
perkembangkan kemampuannya dalam menulis. 
Sangat baik bila media Bimas Katolik menyediakan 
sarana untuk menunjang kemampuan para guru 
atau dosen. Misalnya, dengan memberikan tips-tips 
atau panduan agar mereka bisa memenuhi aturan 
tersebut. Nah, disinilah, media Bimas Katolik 
memiliki manfaat tidak hanya sebagai penyampaian 
informasi tapi juga membangun attitude (sikap-red) 
untuk mulai belajar membuat karya tulis. Kalau 
demikian, tingkatannya bisa maju lagi. Media Bimas 
mampu menciptakan behavior (perilaku/kebiasaan) 
yang baik bagi para guru agama, dosen, atau para 
penyuluh agama Katolik. Sekarang dianalisa, apakah 
fungsi-fungsi media tersebut, sudah dilakukan oleh 
Bimas? Dan apakah para Pimpinan di Bimas Katolik 
sudah memanfaatkan dua media ini sebagai sarana 
untuk menunjang kelompok-kelompok binaannya 
atau para pegawai yang bernaung di Bimas Katolik?  

  Pengalaman saya dalam melakukan pembinaan 
terhadap guru-guru agama Katolik, saya selalu 
menekankan agar mereka mampu “masuk” ke 
kehidupan orang-orang dalam kesehariannya. 
Misalnya, menggabungkan pemahaman Kitab Suci 
dengan Ajaran Sosial Gereja, kemudian men-
daraskannya kedalam kehidupan sehari-hari yang 
relevan. Dengan begitu, maka pesan yang akan 
disampaikan pun, berguna bagi audiens atau umat 
yang dilayani.  

 Demikian pula dengan konsep pesan yang 
dikemas oleh media Bimas Katolik. Materi itu harus 
menarik atau relevan dan menumbuhkan 
kesadaran—informasi tersebut memberikan 
kejelasan dan pemahaman baru—dengan demikian 
bisa mengubah sikap seseorang atau membentuk 
opini publik—dan akhirnya membangun perilaku 
atau kebiasaan baik bagi audiens yang diterima. 
Kalau langkah-langkah ini sudah diterapkan oleh 
majalah atau website Bimas Katolik, niscaya 
Program-Kebijakan yang disampaikan oleh 
Pimpinan kepada umat yang dituju, akan terpenuhi 
dan terbangun opini publik positif pada umat. 
Otomatis, umat pun mendukung Program-Kebijakan 
yang ditetapkan oleh Bimas Katolik. Media itu punya 
pengaruh besar lho, untuk membentuk audiensnya 
dalam mendukung apa yang diinginkan lembaga 
atau instansi. Manfaatkan fungsi itu!  

Bagaimana pula dengan  fungsi media 
Pemerintah sebagai ‘corong’ dan pencitraan 
positif di tengah masyarakat?  

 Era ke depan, komunikasi modern tidak lagi satu 
arah. Bolehlah kalau dia menjadi corong kebijakan  
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Pemerintah, fine! Tapi corong itu juga harus 

‘mendengarkan’ apa yang dibutuhkan audiens (baca: 
umat layanan) yang disasar oleh Bimas Katolik. 
Karena melalui media yang dimilikinya, Pemerintah 
perlu mendengar saran, kritik, dan komentar dari 
masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan. 
Sehingga Bimas Katolik juga bisa mengukur capaian 
kesuksesan kebijakan, yang dikeluarkan dan langkah 
program kerja selanjutnya yang harus dilakukan. 
Sebuah teori komunikasi menyebutkan, who says 
what to whom, with what channel, to what effect. 
Dalam hal ini, Bimas sebagai komunikator—
menyampaikan konten berupa Program dan 
Kebijakan—kepada Penyuluh, Guru Agama, Dosen, 
Rohaniwan, Tokoh masyarakat, umat dan 
sebagainya—Dengan efek agar audiens mendukung 
kebijakan tersebut. Bila 
langkah-langkah ini dilaku-
kan, maka media yang 
berperan sebagai ‘corong’ 
pimpinan dan institusi, 
berfungsi juga dalam hal 
membangun citra dan pen-
dapat umum yang positif 
serta reputasi yang baik di 
mata umat Katolik. Apalagi 
DITJENBIMAS Katolik me—
miliki Visi-Misi yang perlu 
mendapat dukungan dari 
umat Katolik. Media me-
miliki fungsi itu, mem-
pengaruhi opini publik dan mengupayakan arah 
informasi publik dan pendapat umum agar terjadi 
kesamaan visi, misi, kebijakan, strategi, maksud, 
tujuan, sasaran, dan program.  

Menurut penilaian Ibu Nina, apakah dua media 
(majalah dan website) yang dimiliki DITJENBIMAS 
Katolik, telah memuat unsur-unsur tersebut?  

 Idealnya kan, sebuah media merepresentasikan 
kehadiran sebuah lembaga sehingga eksistensinya 
dikenali dan dipahami oleh audiens. Menurut saya, 
dua media Bimas, baik majalah dan website, secara 
kemasan dan tampilannya sudah cukup baik. Konten 
(isi-red) yang termuat, juga merepresentasikan 
keberadaan instansi Bimas. Hanya memang harus 
dipetakan siapa saja audiens dari pembaca atau yang 
mengakses website Bimas. Supaya kehadiran media 
tersebut ada manfaatnnya. Terus terang, saya baru 
tahu nih, ada Bimas Katolik setelah membaca 
majalah dan mengakses website. Dan saya 
berterimakasih atas informasi ini.   

Sehingga saya tahu, ada lembaga Katolik di Indonesia 
yang bisa melindungi hak dan kewajiban saya umat 
umat Katolik dan memperjuangkan kepentingan 
kami umat Katolik, manakala gereja saya digusur 
atau diganggu pihak lain. Inilah yang dinamakan 
‘Value’ dari sebuah media. Dengan adanya Majalah 
Bimas Katolik dan website bimaskatolik.go.id maka 
saya tahu keberadaan Bimas Katolik, berikut visi-
misi yang diembannya. Apalagi Bimas Katolik sejajar 
dengan KWI. Artinya lembaga ini juga bermitra 
dengan lembaga Gereja Katolik yang selama ini 
mengayomi umat. Makin membuat saya merasa 
aman dan nyaman, bahwa negara pun melindungi 
hak-hak saya dalam beribadah. Maka seyogyanya Isi 
majalah khususnya website, harus selalu di-
perbaharui (up-date) sesuai dengan karakter 
informasi yang bersangkutan. Sehingga orang lain  

yang memanfaatkan media ini pun, 
memiliki value yang diharapkan oleh 
audiens.  

Menurut Ibu, apa yang perlu 
diupayakan dalam hal membangun 
kemitraan yang baik antara Bimas 
Katolik dan mitra kerja, dengan 
memanfaatkan media komunikasi  
yang dimiliki? 

 Tema Hari Komunikasi Sedunia 
Tahun 2016 adalah “Komunikasi dan 
Kerahiman; Perjumpaan yang 
Memerdekakan” Kehadiran media 

pemerintah, diharapkan tidak hanya hear 
(mendengar) namun juga listen (mendengarkan). 
Itulah sarana PERJUMPAAN antara PEMERINTAH 
dan UMAT KATOLIK. Itulah nilai dari keberadaan 
media. Dan untuk bisa mendengar dengan baik, 
media Bimas Katolik perlu memetakan siapa saja 
audiens saya, dan hal-hal apa yang mereka butuhkan 
untuk mengembangkan kemampuan atau karir 
mereka. Berikan pelayanan internal dan eksternal 
berupa  informasi kebijakan, program, dan kegiatan 
instansi pemerintah. Lebih aware terhadap situasi 
dan kondisi lingkungan, mampu mendengarkan 
aspirasi masyarakat, membuka dan menyalurkan 
akses komunikasi dan informasi dua arah, baik 
Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Serta 
manfaatkan media untuk membangun citra postitif 
dan menjembatani kepentingan pemerintah dan 
umat Katolik dalam mendukung keberhasilan 
program-program nasional.  

*Maria Masang dan Irmina R. Kurniastuti 

Berikan pelayanan 

internal dan eksternal 

berupa  informasi 

kebijakan, program, dan 

kegiatan instansi 

pemerintah. 
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Sorotan 

Realisasi Kinerja Triwulan II DITJENBIMAS Katolik 

 Direktorat Jenderal Bimas Katolik dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pada Triwulan II telah 

mencapai perolehan nilai 10,68% untuk realisasi anggaran dan 42,72% untuk kinerja. Angka ini masih terus 

bergerak sampai pada akhir Triwulan IV. Pencapaian kinerja Triwulan II ini telah dilakukan berbagai 

kegiatan antara lain: 

1. Telah dilaksanakan kegiatan dialog kerukunan 

intern umat beragama yang telah dimplementa-

sikan dalam kegiatan kerukunan umat beragama 

dan kegiatan pembinaan yang melibatkan     

pejabat gereja tokoh masyarakat, dan tokoh adat 

sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan 

nilai tambah dalam meningkatkan kualitas      

kerukunan antar umat beragama di seluruh   

Indonesia. 

2. Mengupayakan peningkatan target peningkatan 

kualitas rumah ibadah yang difasilitasi sebanyak 

133, sudah terealisasi 25 (18,80%) yang berasal 

dari satker daerah. Di pusat per bulan Juli telah 

diterbitkan sebanyak 28 SK untuk Bantuan   

Rumah Ibadah. Dalam waktu dekat kami menar-

getkan untuk penambahan realisasi sebesar 

21,05%. Sehingga total realisasi menjadi 39,85%.  

3. Melaksanakan Keputusan Dirjen Bimas Katolik 

Nomor 180 Tahun 2015 tentang Pedoman  

Registrasi Rumah Ibadat dan Tempat 

Peribadatan Katolik, maka Ditjen Bimas Katolik 

saat ini telah melaksanakan Registrasi Rumah 

Ibadat Katolik yang telah dikukuhkan dalam  

Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik sebanyak  

13.228 rumah  ibadat  untuk 33 Provinsi di   

Indonesia. 

 4. Melaksanakan Penetapan Lembaga Agama 

Katolik yang berbadan Hukum sebanyak 11  

lembaga dengan dasar Keputusan Dirjen Bimas 

Katolik Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pe-

domana Penetapan Lembaga Agama Katolik 

sebagai Badan Hukum Keagamaan.  

5. Menargetkan penerima beasiswa mahasiswa 

miskin sebanyak 2.500 orang, sudah terealisasi 

sebanyak 732 orang (29,28%). Telah menerbit-

kan SK bagi penerima bantuan beasiswa maha-

siswa miskin sebanyak 1.994 orang. Dalam  

waktu dekat kami menargetkan untuk penam-

bahan realisasi sebesar 1.262 orang (50,48%).   

Sehingga total realisasi akan menjadi 79,76%. 

6. Menargetkan penerima KIP sesuai perjanjian 

kinerja sebanyak 800 orang, sudah terealisasi 

sebanyak 473 orang (59,13%). Selanjutnya agan 

menerbitkan SK bagi pe-nerima KIP sebanyak 

809 orang. Dalam waktu dekat kami menarget-

kan untuk penambahan realisasi sebesar 336 

orang (42%). Sehingga total realisasi akan 

menjadi 101,13%. Realisasi akan lebih dari 

100% dikarenakan adanya penambahan target 

menjadi 816 orang. 

7. Mengupayakan peningkatan Dosen Perguruan 

Tinggi Katolik yang berkualitas  Minimal S2 

telah mencapai target 100%. 

8. Belum ada penambahan realisasi pada indikator 

kinerja prodi satuan pendidikan yang ter-

akreditasi minimal B, hal ini terkendala masih 

adanya proses koordinasi yang melibatkan BAN 

PT untuk Pendidikan Tinggi dan BAN SM  

untuk Sekolah Tingkat Menengah. 

 Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada unit 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik 

diawali dengan menetapkan Perjanjian Kinerja.  

 Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan 

tandatangani bertepatan dengan Rakernas pada  

Bulan Februari 2016, telah menetapkan 9 sasaran 

strategis dan 12 Indikator Kinerja dengan masing-

masing targetnya sesuai dengan arah dan kebijakan 

Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang 

telah ditentukan. Pada Perjanjian Kinerja Pagu  

Anggaran yang direlokasikan untuk program Bimas 

Katolik adalah sebesar Rp. 824.450.417.000. 

 Pencapaian target kinerja pada triwulan II telah  

kami realisasikan melalui tahapan berikut: 

A. Ditjen Bimas Katolik telah melaksanakan 

Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama yang 

telah didampingi oleh TIM SAKIP Kementerian 

Agama RI pada tanggal 9–10 Mei 2016 di    
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Wisma Samadi Klender. Adapun tindak lanjut 

hasil dari penyempurnaan IKU tersebut, 

Direktorat Pendidikan Katolik, Direktorat     

Urusan Agama Katolik dan Sekretariat secara 

intensif melakukan pertemuan untuk melengkapi 

data dan penjelasan Indikator Kinerja Utama 

serta alat ukur. Keseluruhan hasil tersebut  telah 

diserahkan ke Biro ORTALA sehingga saat ini 

kami telah menerima IKU Kementerian Agama 

yang telah diseragamkan dengan unit Eselon I 

lainnya dengan harapan Indikator dapat mem-

punyai dampak positif yang hasilnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas. 

B. IKU yang dipertanggungjawabkan oleh Ditjen 

Bimas Katolik telah sampai ke Satker Daerah.  

C. Capaian Triwulan I Ditjen Bimas Katolik mem-

peroleh nilai 10,68% untuk realisasi anggaran 

dan 42,72% untuk kinerja. Oleh karena itu sejak 

bulan April sampai hari ini Bimas Katolik terus 

berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan 

cara meningkatkan berkoordinasi dengan     

Pembimas Katolik di daerah dan mitra kerja 

dengan harapan Capaian Kinerja dapat me-

ningkat pada Triwulan II ini. 

D. Pada Triwulan II ini terdapat pencapaian/

realisasi IKU yang dicapai melebihi  target yang 

telah ditetapkan pertriwulan yaitu pada Indikator 

Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang 

Difasilitasi Dalam Pembinaan dan Pengem-

bangan telah mencapai 374%  karena volume  

realisasi yang telah tercapai sebanyak 3.739 

orang. Hal ini disebabkan adanya perbedaan  

antara data perjanjian kinerja dengan data yang 

ditampilkan dalam capaian/realisasi dimana   

dalam Perjanjian Kinerja  terdapat target 1.000 

orang guru sementara data pada rencana 

kegiatan prioritas target volume sebesar 9.117 

orang. 

Realisasi Belanja sampai dengan periode 28 Juli 

2016 yang berasal dari fungsi Pelayanan Umum, 

Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan adalah    

sebesar Rp 343.854.572.447 (Tiga Ratus Empat Tiga 
Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima 
Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat 
Puluh Tujuh Rupiah) dengan persentase penyerapan 

anggaran sebesar 41,71%. 

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan ter-

sebut masih terdapat kendala yang sering kami 

jumpai antara lain :  

A. Masih  adanya ketidakselarasan antara Renstra 

Kementerian Agama RI dengan Indikator Kinerja 

Utama sehingga menyebabkan kesulitan dalam 

mengukur realisasi yang akan diinput kedalam 

aplikasi SIPKA. 

B. Eselon I telah mencapai kesepakatan keseraga-

man dalam menentukan IKU Kementerian   

Agama, namun hasil penyempurnaan tersebut 

belum tertuang di dalam SIPKA untuk pelaporan 

capaian kinerja triwulan II ini. 

C. Dalam aplikasi SIPKA kami dapat melihat masih 

ada 17 provinsi yang belum menginput laporan 

kinerja, hal ini menunjukkan belum maksimalnya 

operator di setiap satker daerah dalam 

melaksanakan tugas untuk mengisi laporan 

kinerja secara tepat waktu. Hal ini mengakibat-

kan hasil laporan kinerja yang disampaikan tidak 

maksimal dan tidak sesuai dengan hasil yang 

diharapkan.  

Dengan memperhatikan kendala tersebut diatas,  

kami menyarankan  adanya langkah-langkah per-

baikan sebagai berikut: 

A. Melaksanakan penyempurnaan Renstra Kemen-

terian Agama. 

B. Tindak lanjut IKU yang telah disempurnakan 

dengan unit eselon I lainnya dapat masuk ke da-

lam aplikasi SIPKA supaya dapat menghasilkan 

data yang tepat ukur dan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. 

C. Adanya upaya maksimal dalam  penugasan ter-

hadap operator SIPKA di seluruh satker daerah 

agar  terlibat aktif dalam menginput data capaian 

kinerja tepat waktu sehingga dapat menghasilkan 

laporan kinerja pusat dan daerah secara     

maksimal. 

Demikian Capaian kinerja sampai dengan Triwulan 

II, semoga memasuki Triwulan berikutnya program 

kegiatan yang sudah kita tetapkan dapat kita jalan-

kan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dan 

kendala yang kita hadapi dapat kita cari solusinya, 

sehingga serapan anggaran dapat kita upayakan agar 

prosentasi pencapaian dan anggaran semakin 

meningkat. Semoga. 

 

*A.Joko Kurnianto 

Sumber: Subbag Ortala Bagian Ortala & Kepegwaian  
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Mimbar 

Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmadja, Pr 

“Hidup Sebagai Orang Merdeka  
Berarti Tidak Menyelubungi Kejahatan” 

A malkan Pancasila menjadi salah satu 
tema dalam Arah Dasar Keuskupan 

Agung Jakarta di rentang Tahun 2016-2020. 
Menurut Bapa Uskup Agung Jakarta, Mgr. 
Ignatius Suharyo Hardjoatmadja, Pancasila 
adalah pilar utama, namun jarang 
dibicarakan. Maka umat Katolik diajak 
untuk menghidupkan kembali kesadaran 
sebagai warga Gereja Katolik dan warga 
negara Indonesia untuk menjiwai nilai-nilai 
Pancasila tersebut.  

 Dalam suasana kebangsaan, KAJ juga 
mengeluarkan Rosario Merah Putih,  
sebagai salah satu penanda gerakan 
“Amalkan Pancasila”. Dinamakan Rosario 
Merah Putih karena Warna merah putih 
sangat impresif, dimaksudkan untuk 
mengingatkan kita pada Bendera Indonesia, 
Sang Saka Merah Putih.  

Merah berarti berani membela kebenaran karena 
Iman kepada Allah Bapa, Allah Putera dan Roh 
Kudus. Putih berarti suci, tulus dan murni karena 
Kasih Allah semata. Diharapkan Rosario Merah Putih 
mampu membangun kesadaran di dalam peziarahan 
ini untuk berdoa bersama Bunda Maria bagi 
keselamatan Bangsa dan Negara. Mengingatkan kita 
untuk semakin 100% Katolik 100% Indonesia. 
Berdoa Rosario Merah Putih juga menjadi salah satu 
ungkapan cinta umat beriman kepada tanah air dan 
tanda kepedulian kita untuk terus-menerus amalkan 
Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 Keterangan lain seputar Rosario Merah Putih ini 
adalah,  sebagai sebuah gerakan, dianjurkan untuk 
membuat sendiri Rosario Merah Putih bersama 
keluarga/lingkungan/komunitas. Selain sebagai 
bagian dari ungkapan devosional kita kepada Bunda 
Maria, aktivitas membuat Rosario Merah Putih juga 
dapat mengakrabkan kita satu sama lain, terutama 
antar-anggota keluarga sebagaimana yang diharap-
kan dalam Target Rencana Strategis Arah Dasar 2016
-2020. Berdoa dengan menggunakan Rosario Merah 
Putih sama seperti berdoa Rosario pada umumnya. 
Intensi doa saja yang perlu ditambahkan untuk  

Bangsa dan Negara. Ada lima intensi yang terbagi ke 
dalam setiap peristiwa. Apapun peristiwanya, silakan 
mendoakan intensi ini: Peristiwa Pertama untuk 
kebahagiaan kekal jiwa-jiwa para pahlawan; 
Peristiwa Kedua untuk keutuhan alam Indonesia 
yang kaya dan subur; Peristiwa Ketiga untuk 
persatuan Indonesia; Peristiwa Keempat untuk 
kebijaksanaan para Pemimpin kita; dan Peristiwa 
Kelima untuk upaya-upaya mewujudkan keadilan 
sosial. 

 Kepada Majalah Bimas Katolik, Mgr. Haryo—
demikian beliau biasa disapa—menyampaikan 
bahwa Sebagai warganegara Indonesia– seperti 
warganegara lainnya – umat Katolik Indonesia mesti 
memahami “kemerdekaan” berdasarkan Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau 
diringkas, kemerdekaan berarti bebas dari 
penjajahan yang tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan perikeadilan (alinea 1). Indonesia 
yang merdeka adalah Indonesia yang bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur (alinea 1). Indonesia 
yang merdeka adalah Indonesia yang 
pemerintahannya melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  
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kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian merdeka 
dari penjajahan (kolonial) bukanlah titik sampai, 
melainkan awal untuk menjadi bangsa yang semakin 
merdeka. Perjuangan untuk menjadi semakin 
merdeka itu ada dasar dan pedomannya: Pancasila 
dan UUD 1945. 

 Lebih lanjut Mgr. Haryo menyatakan, kata 
“merdeka” mempunyai banyak arti. Misalnya, orang 
merdeka dilawankan dengan budak (Ef 6:8). Hidup 
sebagai orang merdeka berarti tidak menyelubungi 
kejahatan, menghormati semua orang, mengasihi 
sesama saudara (bdk 1 Petr 2:16-17). Mungkin 
kombinasi ayat-ayat Kitab Suci berikut ini dapat 
memberikan pemahaman dasar tentang kemer-
dekaan. Rasul Paulus mengatakan, “Saudara-
saudara, memang kamu telah dipanggil untuk 
merdeka” (Gal 5:13). Di tempat lain, Rasul Paulus 
menulis, “Di mana ada Roh Allah, di situ ada 
kemerdekaan” (2 Kor 3:17). Sementara itu buah-
buah Roh (yang ada di dalam pribadi yang merdeka) 
adalah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, 
penguasaan diri” (Gal 5:22 st). Dengan bahasa 
sekarang, orang yang merdeka adalah orang yang 
menghormati kehidupan, menjunjungi tinggi 
martabat manusia, mengusahakan kebaikan ber-
sama, mengembangkan solidaritas dan memberi 
perhatian kepada yang kurang beruntung, dan 
menjaga keutuhan ciptaan. Di dalam rumusan ini 
termuat bermacam isu seperti kebebasan beragama, 
kebebasan suara hati, paham mengenai kekerasan 
dan perang sebagai kegagalan manusia dan sekian 
banyak yang lain. 

 Terkait Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah, 
Gereja universal mengeluarkan logo yang sarat 
makna. Logo terdiri dari gambar seorang yang 
memanggul seorang yang lain dan tertera kata-kata: 
Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di 
sorga murah hati” (Luk 6:36). Keuskupan Agung 
Jakarta mengubah kata-kata dalam logo itu. Pada 
bagian bawah tertulis “Amalkan Pancasila” sebagai 
bahan pendalaman selama lima tahun. Sedang pada 
bagian samping tertulis “Kerahiman Allah 
memerdekakan”. Ada banyak hal yang bisa di-
jelaskan dan untuk itu bisa ditulis satu buku tebal. 
Beberapa hal secara singkat dapat disampaikan. 
Pertama, KAJ selama lima tahun ke depan  (2016-
2020) mengajak seluruh umat untuk mendalami dan 
diharapkan muncul berbagai gerakan dengan 
inspirasi Pancasila. Mudahnya, semua diharapkan 
mengajukan dan menjawab pertanyaan dasar ini: 
”Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita 

berbeda-beda tergantung konteks pertanyaan itu 
diajukan dan dijawab. Kedua, perhatian utama tahun 
ini adalah sila pertama Pancasila yang diter-
jemahkan menjadi “Kerahiman Allah me-
merdekakan”. Ada bahaya besar penghayatan iman 
berubah menjadi sekedar formalisme agama. Kita 
diajak untuk mengalami bahwa Allah adalah 
Maharahim. Pengalaman ini sungguh akan membuat 
kita pribadi yang merdeka. Ketiga, pesan dasar 
tersembunyi di dalam lambang Tahun Suci Luar 
Biasa Kerahiman Allah. Orang yang memanggul 
orang lain jelas Yesus, yang luka-luka di kaki dan 
tangannya digambarkan sangat menonjol. Yang 
dipanggul adalah setiap orang di antara kita. 
Istimewanya : ada gambar dua orang tetapi matanya 
hanya tiga. Pesannya jelas : manusia jaman sekarang 
(amat banyak) mengalami banyak penderitaan 
karena luka-luka kehidupan (dilambangkan dengan 
luka-luka Yesus). Ketika Yesus melihat penderitaan 
manusia, hati-Nya selalu tergerak oleh belas kasihan. 
Demikian juga kita diharapkan, sekurang-kurangnya 
satu mata kita melihat penderitaan dan luka-luka 
kemanusiaan itu dengan mata Yesus (Itulah 
sebabnya hanya ada tiga mata). Pesan umumnya, 
dengan mengamalkan Pancasila dan dengan peng-
alaman akan kerahiman Allah, kita akan mampu 
berperan – sekecil apa pun – dalam mewujudkan 
citacita kemerdekaan bangsa Indonesia.  

 Menanggapi apakah kerjasama antara 
Pemerintah, dalam hal ini DITJENBIMAS Katolik 
dengan Gereja lokal (KAJ) dalam bentuk program 
kegiatan atau bantuan lainnya, Mgr. Haryo 
menyampaikan bahwa secara konseptual 
jawabannya amat jelas: Ditjen Bimas Katolik adalah 
tangan Pemerintah yang tugas utamanya 
mewujudkan cita-cita kemerkedaan Indonesia, 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 
1945. Sementara dengan gerakan “Amalkan 
Pancasila”, Keuskupan Agung Jakarta ingin mengajak 
seluruh umatnya untuk menjalankan tanggung-
jawabnya sebagai warganegara dengan inspirasi 
iman Katolik. Yang menjadi masalah, ketika sebagai 
posisi Pemerintah dan posisi Gereja Katolik berbeda 
dalam masalah-masalah tertentu, seperti Hukuman 
Mati, Hukuman Kebiri dan seterusnya. Posisi Gereja 
Katolik jelas menolak. “Saya  yakin dalam hal-hal 
seperti ini Ditjenbimas Katolik akan sangat hati-hati 
mengambil posisi,” 

 Tentu saja Keuskupan Agung Jakarta ingin 
mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 
kerjasama yang baik selama ini. Kita semua sadar 
bahwa peranan kita berbeda-beda. Tetapi justru 
karena peran yang berbeda itu, kita dapat terus 
mengembangkan kerjasama yang semakin erat.(MM) 
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Kebijakan 

Pokok-Pokok 

Arahan Dirjen Bimas Katolik 

Pada Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 

1. Pada Sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016,           

 Presiden telah memberikan instruksi yang sangat tegas 

 berkaitan dengan sistem penganggaran dalam APBN. 

 Presiden menekankan pentingnya perubahan para-   

 digma dalam penyusunan rencana kerja  peme-

rintah  tahun 2017. Perubahan paradigma tersebut 

 membawa  konsekuensi : 

a.  Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengen-

dalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya.  

b. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk 

rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk men-

capai tujuan pembangunan nasional. 

c. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak 

berdasarkan money follow function, tetapi money 

follow program prioritas. Tidak perlu semua    

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara 

merata. 

d. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak 

jelas dan tidak memberikan manfaat bagi rakyat. 

Semua nomenklatur proyek harus jelas. 

2. Pada saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian 

Agama di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2015, Menteri 

Agama menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran ber-

basis kinerja harus menjadi perhatian dari seluruh 

aparatur Kementerian Agama. Setiap program harus 

mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan masyara-

kat terutama menyangkut bimbingan pelayanan dan 

perlindungan umat beragama secara akuntabel sesuai 

good    governance dan output kerja harus menjadi per-

hatian bersama. 

3. Program kerja pada yang akan disusun untuk tahun 

2017 harus mengarah pada pencapaian visi Kementeri-

an Agama Tahun 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, 

cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka 

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri 

dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” 

Serta pencapaian Visi Ditjen Bimas Katolik: 

“Terwujudnya Masyarakat Katolik yang seratus 

persen Katolik dan seratus persen pancasilais 

dalam Negara yang Ber-bhinneka Tunggal Ika.” 

 

4. Direktorat Jenderal Bimas Katolik sebagai 
satu satuan kerja mengelola 3 (tiga) dari 4 
(empat) Kegiatan Program Bimbingan 
Masyarakat Katolik dengan masing-
masing kegiatan harus memperhatikan 
sasaran strategis sebagai berikut: 
a.  Pengelolaan dan Pembinaan Urusan 

 Agama Katolik, dengan sasaran           
strategis: 

 Meningkatnya kualitas pemahaman, 
pengamalan ajaran agama Katolik. 
Antara lain melalui: 

 Pemberian bantuan bagi penyuluh 
agama Katolik Non PNS 

 Pelaksanaan dialog intern umat 
beragama  

 Meningkatnya kualitas pelayanan ke-
hidupan beragama Katolik. Antara 
lain melalui :  

 Bantuan bagi lembaga agama 
dalam melaksanakan pelayanan 
keagamaan  

 Mewujudkan percontohan rumah 
ibadat yang bersih dan sehat, 
serta bebas dari ajaran kebencian 
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 Pelaksanaan bimbingan keluarga 

harmonis 

b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidi kan 

 Katolik. Dengan sasaran strategis: 

 Tenaga Pendidikan dan Kependidikan 

 Agama Katolik yang berkualitas. Antara 

 lain  melalui pemberian bantuan pening-

katan  kualifikasi dosen, pembinaan guru

 dan  dosen, Pembina-an tenaga kependidi

 kan,  bantuan KKG/MGMP. 

  Peserta Didik dan Mahasiswa yang 

 berkualitas. Antara lain melalui pemberian 

 bantuan KIP bagi Siswa SMAK, pemberian 

 bantuan beasiswa  bagi mahasiswa miskin 

 PTAKS. 

  Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik 

 yang berkualitas (memenuhi standar).    An

 tara lain melalui pemberian bantuan 

 peningkatan sarana prasarana pendidikan 

untuk Taman Seminari, SMAK dan PTAKS, 

dan bantuan bagi peningkatan akreditasi. 

c.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Bimas Katolik. Dengan sasaran 

strategis : 

 Meningkatnya kualitas tata kelola 

dukungan manajemen dan tugas teknis 

lainnya Bimas Katolik. Antara lain melalui 

peningkatan kualitas Dokumen Peren-

canaan dan Sistem Informasi,  Keuangan, 

Umum, ORTALA dan Kepegawaian guna 

mendukung percepatan Reformasi 

Birokrasi.  

5. Pada Bulan Januari 2016, Direktorat Jenderal 

 Bimbingan Masyarakat Katolik telah meng-

usulkan anggaran Program Bimbingan  Masyara-

kat Katolik Tahun 2017 dengan total nilai sebesar 

Rp1.525.631.190.000,- (satu triliun lima ratus 

dua puluh lima miliar  enam ratus tiga puluh 

satu juta seratus  sembilan puluh ribu Rupiah), 

yang terdiri  dari kegiatan: 

a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan 

Katolik (2139) sebesar Rp350.984.320.000,-  

(tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus 

delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh 

ribu Rupiah). 

b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 

Pendidikan Bimas Katolik (5102) sebesar 

Rp629.329.559.000,-(enam ratus dua puluh 

sembilan miliar tiga ratus dua puluh sembilan 

juta lima ratus lima puluh sembilan ribu     

rupiah).  

a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama 

Katolik (2140) sebesar Rp250.273.700.000,- 

(dua ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh 

puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah). 

b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Bimas Katolik 

Rp295.043.611.000,- (dua ratus sembilan 

puluh lima miliar empat puluh tiga juta enam 

ratus sebelas ribu Rupiah). 

6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasio-

nal dan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

pada tanggal 13 Mei 2016 telah menerbitkan    

Surat Bersama tentang Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kemen-

terian/Lembaga Tahun 2017 yang harus segera 

dipedomani di dalam Penyusunan Rencana Kerja 

K/L (Renja K/L) Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Katolik Tahun 2017. Adapun Pagu 

Indikatif Tahun 2017 untuk Program Bimbingan 

Masyarakat Katolik sebesar Rp848.008.220.000,- 

(delapan ratus empat puluh delapan miliar 

delapan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) 

atau sebesar 55,58% dari usulan awal program. 

Pagu Indikatif 2017 terdiri dari : 

a.  Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan 

Katolik (2139) sebesar Rp106.253.000.000,- 

(seratus enam miliar dua ratus lima puluh tiga 

juta Rupiah) atau sebesar 30,27% dari usulan 

awal. 

b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 

Pendidikan Bimas Katolik (5102) sebesar 

Rp516.947.585.000,- (lima ratus enam 

belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh 

juta lima ratus delapan puluh lima ribu         

Rupiah) atau sebesar 82,14% dari usulan 

awal. 

c. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama 

Katolik (2140) sebesar Rp61.491.000.000,- 

(enam puluh satu miliar empat ratus sembilan 

puluh satu juta Rupiah) atau sebesar 24,57% 

dari usulan awal. 

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Bimas Katolik (2141) sebesar 

Rp163.316.635.000,- (seratus enam puluh 

tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam 

ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) atau     

sebesar 55,35% dari usulan awal. 
 

Eusabius Binsasi 
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Pembinaan Orang Muda Katolik (OMK) se-DKI Jakarta 

 

B 
ertempat di Hotel Ibis, Cawang-Jakarta Timur 

(7/5), Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi 

hadir dan membuka kegiatan bimbingan/

pembinaan Orang Muda Katolik (OMK) se-DKI     

Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimas 

Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI  

Jakarta ini, menghadirkan 50 Orang Muda Katolik yang 

adalah penggerak orang muda dalam Keuskupan Agung 

Jakarta. OMK adalah komunitas wadah kreativitas, 

pengembangan,  pengaderan generasi  muda di          

lingkungan stasi atau paroki Gereja Katolik yang berada 

di bawah naungan Komisi Kepemudaan yang memberi 

perhatian pada pembinaan dan pendampingan kaum 

muda. 

 

Liputan 

 Kegiatan ini penting, karena menurut Ketua 

Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta, 

RD Albertus Yogo Prasetianto, dari kurang lebih 

450 ribu umat Katolik se-Keuskupan Agung Jakarta, 

enam puluh persennya adalah orang Muda. 

 Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen meng-

harapkan  agar  Orang  Muda  Katol ik  te rus           

mendekatkan diri dengan Tuhan dan menguatkan 

komitmen dengan Gereja Katolik sehingga dapat 

menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak 

orang muda, seperti bahaya narkoba, pornografi, dan 

radikalisme. 

Dirjen juga mengharapkan agar kaum muda Katolik 

perlu  meningkatkan kecintaannya kepada Tanah Air 

Indonesia dan menyiapkan diri menjadi generasi  

masa depan bangsa yang berintegritas. 

 Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi 

DKI Jakarta, A.H. Yuniadi menyampaikan bahwa 

semua peserta kegiatan merasa senang dan sangat 

antusias. “Mereka antusias dengan kegiatan ini,    

karena kegiatan ini juga sebagai persiapan untuk 

menuju Indonesian Youth Day (IYD) 2016 di     

Manado, Oktober mendatang,” ungkap Yuniadi. 

*Joice 

Foto bersama Dirjen dan OMK 

Pentingnya Penguatan Peran  

dan Fungsi Lembaga Agama Katolik 

L embaga Agama Katolik perlu bersinergi 

meningkatkan kualitas iman umat dan peran 

dalam rangka berpartisipasi membangun kebaikan 

bersama (bonum commune) baik internal Gereja Katolik 

Indonesia maupun di tengah masyarakat Indonesia 

yang ber-Bhinneka Tunggal Ika  dalam negara     

Pancasila. Demikian benang merah pertemuan    

Pimpinan Lembaga Agama Katolik Provinsi Maluku 

dan Maluku Utara di Ternate, yang diselenggarakan 

Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian  

Agama RI Selasa-Kamis (10-13 Mei 2016). 

 

 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, 

Eusabius Binsasi menyatakan bahwa fungsi dan 

peran lembaga agama Katolik harus dikuatkan me-

lalui registrasi sebagai lembaga agama, registrasi    

rumah ibadah, rekomendasi sertifikasi aset atau tanah 

Gereja. “Lembaga Agama Katolik tidak boleh curiga, 

bila Pemerintah membuat registrasi lembaga agama, 

rumah ibadat dan rekomendasi tanah Gereja Katolik. 

Kegiatan registrasi merupakan penguatan peran dan 

fungsi lembaga agama Katolik, sehingga semakin 

maksimal dalam meningkatkan pemahaman,  
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penghayatan dan pengamalan ajaran iman 

Katolik yang minoritas di tengah masyarakat 

Indonesia yang majemuk,” demikian disam-

paikan Eusabius Binsasi ketika memberikan    

sambutan di hadapan sekitar 70 pimpinan  

lembaga Agama Katolik dan jajarannya, Selasa

(10/5). 

 Pernyataan Eusabius ini  dipertegas      

kembali oleh Direktur Urusan Agama 

Katolik, Sihar Petrus Simbolon. Ia menga-

takan bahwa lembaga agama Katolik harus 

mendapat perhatian Negara. “Sebagaimana 

amanat Nawacita Jokowi-JK, negara harus 

hadir di tengah umat dan lembaga Katolik, 

antara lain melalui registrasi lembaga agama, 

rumah ibadat, rekomendasi sertifikasi tanah 

gereja guna menguatkan fungsi dan peran 

lembaga agama Katolik. Lembaga Agama 

Katolik adalah mitra Pemerintah dalam  

mewujudkan masyarakat Katolik menjadi 

pemeluk agama yang semakin baik. Selain itu, 

perlu pembentukan sebuah wadah pem-

berdayaan ekonomi umat melalui sebuah lem-

baga atau badan, seperti Badan Amal Gereja/

Katolik”, tegasnya. 

 Pastor Carolus B Rentany, Pastor Paroki 

Kao, sangat terkesan dengan ide penguatan 

peran dan fungsi lembaga agama Katolik. Ia 

berharap, Pemerintah, dalam hal ini agar 

mensosialisasikan ide registrasi lembaga    

agama Katolik, registrasi rumah ibadat,      

rekomendasi sertifikasi tanah gereja,dan pem-

bentukan badan amal Katolik kepada para 

Uskup. “Saya tertarik dengan ide - ide 

Pemerintah terkait registrasi lembaga agama 

Katolik, registrasi rumah ibadat, rekomendasi 

sertifikasi tanah gereja,dan pembentukan   

badan amal Katolik. Saya harap hal ini di-

sosialisasikan kepada Para Uskup di KWI dan 

Keuskupan-Keuskupan,” harapnya. 

 Sementa ra  pembica ra  la in ,  Pas tor    

Agustinus Ulahayanan melihat peran dan 

fungsi lembaga agama Katolik amat strategis. 

Pimpinan lembaga  dan jajarannya merupakan  

agen perubahan. Pimpinan atau tokoh Agama Katolik meru-

pakan agen perubahan dalam membangun kebaikan umum 

(bonum commune). Pastor Agus, panggilan akrabnya menjelas-

kan, “Pimpinan lembaga agama Katolik atau tokoh umat  

adalah agen perubahan.  Mereka berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas tenaga pastoral dan perannya di      

tengah publik. Peningkatan kualitas dan peran tersebut harus 

berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kesukaan. Untuk 

itu, perlu membangun sinergi dan kemitraan dengan 

Pemerintah, termasuk bermitra dengan tokoh-tokoh agama 

non Katolik dalam membangun kebaikan umum di tengah 

masyarakat  yang majemuk”. 

 Para Pimpinan lembaga agama Katolik yang menjadi    

peserta pertemuan tersebut menghasilkan beberapa butir 

terkait bidang atau ruang kerja sama yang bisa ditindaklanjuti 

ke depan, antara lain legalisasi lembaga agama Katolik dan 

asetnya, registrasi rumah ibadat, kerjasama di bidang sosial 

keagamaan, sarana dan prasarana keagamaan, dan pembinaan 

iman umat Katolik dalam rangka ikut serta membangun umat 

Katolik pada umumnya, dan secara khusus di Provinsi      

Maluku dan Maluku Utara.  

 Pertemuan yang berlangsung empat hari ini, dihadiri juga 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku 

Utara, Drs. H. Abdullah Latopada, M.Pd.I.; Perwakilan 

Keuskupan, Pastor Basilius Kolo; dan Pembimas Katolik 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara FX.  

Belekubun. 

*Pormadi 
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 “Kemajemukan Indonesia adalah   

anugerah Ilahi yang patut kita syukuri.   

Kesyukuran haruslah menjelma dalam  

sikap batin cenderung merajut benang-

benang kemajemukan menjadi tenunan 

persaudaraan kebangsaan. Kemajemukan 

dengan demikian akan menjadi faktor 

kekuatan, bukan sebaliknya membawa per-

pecahan yang melahirkan faktor kelema-

han bangsa.“ Inilah sebagian Pidato      

Kebangsaan Ketua Dewan Nasional 

Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Prof. 

Dr. M. Din Syamsuddin, pada saat dek-

larasi PIM di Plenary Hall ,  Jakarta       

Convention Center (JCC), Sabtu(21/5).  

Dirjen Menghadiri  

Deklarasi PIM 

 PIM lahir karena menyaksikan kesenjangan ide 

dan realitas serta gejala deviasi dan distorsi dari 

penyelewengan cita-cita dasar para pendiri bangsa. 

Sebuah bangsa besar dan majemuk seperti Indonesia 

memang rentan terhadap perpecahan, apalagi jika 

unsur-unsurnya mengedepankan egoisme, eksklusi-

fisme, dan absolutisme. 

 Pengalaman bangsa-bangsa menunjukkan bahwa 

kemajemukan tidak dapat dipandang secara taken for 

granted akan selalu terpelihara, karena konflik ke-

pentingan mencuat sementara semen perekat tidak 

cukup kuat. Maka kemajemukan meniscayakan ada-

nya landasan bersama (common platform) dan acuan 

bersama (common denominator). PANCASILA adalah 

common platform dan common denominator bagi bangsa 

Indonesia. Pancasila lebih dari sekadar ‘pernyataan 

politik’ (political statement), tapi juga ‘pernyataan     

ideologis (ideological statement). Sebagai pernyataan 

politik, Pancasila mempersatukan berbagai kepen-

tingan dan aliran politik yang ada. Sebagai pernyataan 

ideologis, Pancasila adalah rendevous nilai-nilai yang 

terdapat dalam banyak kelompok masyarakat, baik 

agama maupun adat. 

 Selanjutnya, Din Syamsuddin menekankan    

pentingnya upaya sungguh-sungguh, dengan daya 

tahan tangguh, dan kerja berpeluh segenap anak 

negeri dalam lintasan generasi dan perjuangan tidak 

kenal berhenti. “Bangsa berada pada perjalanan 

dengan tidak ada titik kembali, kecuali terus  

berangkat pergi meraih cita-cita sejati. Cita-cita sejati 

ini telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dan 

negara, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, ber-

daulat, adil dan makmur.”  

 Dilanjutkan Din Syamsuddin, dalam menghadapi 

persaingan peradaban tinggi dengan bangsa-bangsa 

lain, dewasa ini diperlukan revitalisasi dan re-

konstruksi mentalitas bangsa ke arah pembentukan 

manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan maju. 

Manusia berkarakter kuat dan maju dicirikan oleh 

kapasitas mental seperti kejujuran, ketulusan, ke-

beranian, kemandirian, ketegasan, ketegaran, kuat 

dan memegang prinsip, dan kesiapan untuk bersaing 

dan bertanding merebut kemajuan dan keunggulan. 

Bangsa Indonesia secara relatif memiliki nilai-nilai 

keutamaan itu yang mengkristal menjadi modal sosial 

dan budaya. 

 Perjuangan menuju Indonesia Maju adalah long 

march yang harus terus menerus ditempuh bangsa 

dari generasi ke generasi. Perjuangan itu menuntut 

persatuan, kebersamaan, dan kekompakkan agar 

bangsa Indonesia siap bersaing dan bertanding dalam 

berbagai aspek peradaban. Daya juang yang menjadi 

salah satu modal sosial bangsa perlu ditransforma-

sikan menjadi daya saing. 

 D i  a k h i r  p i d a t o n y a ,  D i n  S y a m s u d d i n            

membacakan Dasa Cita Budaya Maju yang perlu 

menjadi budaya baru bangsa Indonesia, yakni: 
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1. Maju dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan umum 

dan kepentingan bangsa yang lebih luas; 

2. Maju dari tirani perasaan benar sendiri menjadi anak bangsa yang toleran dan menghargai perbedaan; 

3. Maju dari sifat-sifat feodalisme dan primordialisme menjadi egalitarian yang menempatkan sesama anak 

bangsa dalam posisi dan perlakuan yang sama; 

4. Maju dari budaya nepotisme dengan mengedepankan budaya meritokrasi atau prestasi dan maju dari budaya 

yang hanya mencela belaka dengan membangun budaya menghargai upaya dan hasil karya orang lain; 

5. Maju dari kecenderungan memuaskan diri dengan kesenangan jasmani dan menganiaya diri sendiri dengan 

memakai narkoba; 

6. Maju dari budaya kekerasan dengan mengedepankan akal daripada ‘okol’ dan menjadi bangsa yang beradab 

dalam menyelesaikan setiap persoalan; 

7. Maju dari kebiasaan korupsi dan mulai bekerja membangun prestasi dan menuai karya dari hasil keringat 

sendiri; 

8. Maju dari ketergantungan dari bangsa lain dan mulai membangun kemandirian nasional, melalui kerjasama 

internasional yang adil dan saling menguntungkan; 

9. Maju dari rasa rendah diri dalam pergaulan antarbangsa dan menjadi bangsa yang berdiri sama tinggi 

dengan bangsa-bangsa lain di dunia; 

10. Maju dari kecintaan pada dunia fana belaka dan mulai menyeimbangkan kehidupan dengan menjalankan 

ajaran agama yang baik (agama yang fungsional yang tidak hanya berhenti pada spiritualisme pasif tertapi 

berlanjut pada spiritualisme aktif dan dinamis yang mendorong daya saing, etos kerja dan produktivitas se-

hingga bangsa dapat bersaing di pentas global). 

 Dasa Cita Budaya Maju adalah prasyarat bagi ter-

wujudnya Indonesia Maju, sebuah bangsa dan negara 

yang kita cita-citakan, dan cita-cita itu kini harus kita 

nyatakan. 

 Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi yang juga 

menghadiri deklarasi PIM ini mengamini kondisi   

kehidupan kemajemukan di Indonesia yang rentan 

perpecahan. Menurut Dirjen, jembatan pemersatunya 

adalah Pancasila. Pancasila adalah Dasar Negara yang  

sangat dikagumi oleh bangsa lain.  Sila-sila Pancasila 

adalah sa tu kesatuan yang menguatkan dan 

merekatkan segala perbedaan yang ada di bangsa   

besar seperti Indonesia. Dalam kegiatan interfaith   

dialogue yang diikuti Dirjen beberapa waktu lalu,    

Pancasila dikagumi dan menjadi contoh bagi bangsa-

bangsa lain.   

Salam Indonesia Maju; Ayo Bergerak!                    

*Joice 

Dirjen Bimas Katolik  

sepakat perangi Narkoba 

D alam rangkaian acara Dies Natalis ke-58 Ikatan Sarjana Katolik 

Indonesia (ISKA) St. Albertus Magnum di Auditorium     

Yustinus Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta (27/5), Direktur     

Jenderal Bimas Katolik, Eusabius Binsasi menyatakan perang bersama 

terhadap narkoba. Hal ini disampaikan Eusabius setelah mendengar 

orasi kebangsaan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan yang  

pada kesempatan tersebut menyampaikan kondisi perkembangan 

penggunaan narkoba di Indonesia. Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan 
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 Dalam orasinya, Menkopolhukam menyampaikan 

bahwa 30-50 orang meninggal karena narkoba setiap 

hari. Di atas permukaan, data menunjukkan 5,9 juta 

orang mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan data   

tahun 2015, konsumsi shabu-shabu telah meningkat 

350 persen dan ekstasi 280 persen. Orang Indonesia 

dikatakan beragama dengan baik, dan sering meng-

atasnamakan agama dalam banyak tindakan, tetapi 

adanya data ini menunjukkan kehidupan beragama 

diabaikan, dan Indonesia menjadi negara darurat 

narkoba. Menkopolhukam meminta perhatian gereja 

katolik dan pemuka agama lainnya untuk berperan 

aktif menyadarkan umatnya akan bahaya narkoba. 

“Narkoba tidak membedakan agama,” tegas Luhut 

Binsar Pandjaitan.  

 Selain tentang bahaya narkoba, Menkopolhukam 

juga menyampaikan capaian bangsa dalam orasi    

kebangsaannya, antara lain 1) angka kemiskinan di 

negeri ini berkurang, tetapi gap tidak berkurang,       

2) hampir 20 persen anggaran habis untuk energi,    

3) peningkatan infrastruktur dengan pembangunan 

jalan darat seperti tol dan jalan di perbatasan,      

p e m ba n g u na n  p e l a bu h a n  l au t  da n  u da r a ,                  

4) revitalisasi sektor pertanian dan keterlibatan TNI,  

5) pembangunan 13 bendungan di tahun 2015,         

6) pembangunan 8 bendungan baru tahun 2016.     

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa keamanan 

dan ekonomi sepert i  mata uang yang susah 

dipisahkan. ISKA diharapkan aktif mendukung 

Pemerintah untuk suksesnya pembangunan di 

berbagai aspek. 

 Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi menya-

takan kesepakatannya memerangi narkoba. Dalam 

set iap kunjungan ke Daerah,  terutama saat 

menghadiri kegiatan yang melibatkan keluarga dan 

orang muda, Eusabius selalu menekankan pentingnya 

memerangi narkoba. Narkoba adalah musuh bersa-

ma. Iman menjadi kekuatan untuk menanggulan-

ginya, dan itu bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai 

tempat meletakkan dasar iman yang kuat bagi anak. 

Penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan 

gangguan perilaku dan cara berpikir karena narkoba 

menyerang susunan syaraf pusat. “Bimas Katolik 

sepakat memerangi narkoba, demi negara yang lebih 

mencintai kehidupan, karena hidup adalah rahmat 

terbesar Allah yang harus disyukuri,” tegas Eusabius. 

*Joice 

Kegiatan Penyusunan  

Pelaporan dan Evaluasi Program Bimas Katolik 

D i rektur  Jendera l  B imbingan 

Masyarakat Katolik, Eusabius 

Binsasi, menegaskan komitmen Bimas 

K a t o l i k  u n t u k  m e m a k s i m a l k a n 

penggunaan anggaran, seperti yang      

d isepaka t i  da lam keg ia tan Forum         

Konsultasi Pejabat Pusat dan Daerah  

Bimas Katolik, beberapa waktu lalu. 

“Target kita 95 persen anggaran dapat 

terserap demi pelayanan kepada umat 

Katolik,” tandas Dirjen. 

 Penegasan Dirjen ini disampaikan saat 

membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan 

Pelaporan dan Evaluasi   Program Bimas Katolik Ting-

kat Nasional, tanggal 18 Mei 2016 di Fave Hotel, Jakar-

ta. Tahun lalu Bimas Katolik telah memaksimalkan 

penyerapan anggaran sebesar 84,90 Persen. Dengan Pa-

gu anggaran Rp.914.764.143 dan yang terserap sebesar                  

Rp. 776.620.216. 

 Dalam pengarahannnya dihadapan para    
Pembimas Katolik dan Operator Kanwil Provinsi, 
Dirjen mengungkapkan bahwa kesungguhan men-
capai target optimalisasi anggaran, sangat bergan-
tung pada perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. 
“Sistem pelaporan kita, perlu menyesuaikan 
dengan kemajuan teknologi komunikasi dengan 
memanfaatkan system aplikasi,” ungkap Dirjen.  

                   Vol. 26 No. 2, Mei-Agustus 2016 41 



 Maka Dirjen berharap dengan keikutsertaan pada 

kegiatan ini, para pegawai Bimas Katolik dapat ber-

pertisipasi aktif dalam menyampaikan data dan infor-

masi ke pusat terkait dengan pelaporan dan evaluasi 

program dan anggaran secara periodic, yaitu triwulan 

I, II, III dan IV. “Kita pun mampu mengidentifikasi 

permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program 

dan anggaran,  sekaligus menginformasikan hambatan 

agar permasalahan yang timbul dan akan timbul bisa 

di antisipasi,” papar Dirjen. Selain itu mampu 

m e n g e m b a n g k a n  p e n i n g k a t a n  p e m b i n a a n 

penggunaan fasilitas penyusunan pelaporan dan   

evaluasi program dan anggaran secara efektif dan 

efisien serta dapat menyajikan data dan informasi 

pelaksanaan program dan anggaran secara online  

sebagai bahan informasi para pemangku kebijakan. 

 Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 18 s.d. 20 

Mei tersebut, hadir pula sebagai narasumber,  

Sekretaris DITJENBIMAS Katolik dengan materi  

Kebijakan Teknis Sekretariat di Bidang Pelaporan 

dan Evaluasi dan Kepala Bagian Perencanaan dan 

Sistem Informasi,  dengan materi Mekanisme 

Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan 

Anggaran. Sedangkan materi lainnya, menyangkut 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan  

anggaran, monitoring dan Eealuasi program melalui 

aplikasi SMART, serta praktek penyusunan pelaporan 

dan evaluasi program. 

 Dalam pemaparannya, Kabag Perencanaan dan 

Sistem Informasi mengharapkan, agar melalui 

kegiatan ini para peserta mampu  menyediakan data 

dan informasi realisasi pelaksanaan program dan ang-

garan secara manual dan secara online serta dapat 

memaksimalkan penggunan sarana dan prasarana 

yang ada sebagai sarana memberikan laporan realisasi 

pelaksanaan anggaran secara cepat, tepat dan dapat 

dipertanggunjawabkan. 

 Dari kegiatan ini, diharapkan para peserta menye-

diakan data dan informasi realisasi pelaksanaan     

program dan anggaran secara manual dan secara 

online, memahami penting data dan informasi       

realisasi pelaksanaan program dan anggaran bagi 

pemangku kebijakan, memaksimalkan penggunan 

sarana dan prasarana yang ada sebagai sarana mem-

berikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran secara 

cepat, tepat dan dapat dipertanggunjawabkan, serta 

memahami pentingnya koordinasi dan kerjasama 

yang baik untuk dapat mewujudkan pelaporan dan 

evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. *Maria  

Direktur Pendidikan Katolik:  

Tahun 2020, akreditasi PTAKS minimal B 

D i r e k t u r  P e n d i d i k a n  K a t o l i k 

Direktorat Pendidikan Katolik 

DITJENBIMAS Katolik, Fransiskus     

Endang menyampaikan Kebijakan Teknis 

Pendidikan Keagamaan Tentang Kuriku-

lum PTAKS sesuai KKNI pada kegiatan 

Penyusunan Kurikulum PTAKS Berbasis 

KKNI Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

di Yogyakarta, Senin (30/5) 

 Sampai saat ini, potret kurikulum yang 

ada di PTAKS belum disesuaikan dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, sementara amanat UU Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

harus mengacu pada KKNI. Oleh karena 

itu, langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah penetapan profil  lulusan dan       

perumusan capaian pembelajaran. 

 Pada kegiatan yang diikuti 50 Peserta yang terdiri dari Ketua 

PTAKS dan Puket masing-masing PTAKS, Direktur memberi 

insight, diantaranya tentang Arah Kebijakan Pendidikan Katolik 

yang berbicara tentang 1)Perluasan dan pemerataan akses mem-

peroleh Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik, 2) Peningkatan 

kualitas, daya saing, relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan  
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Katolik melalui penguatan delapan Standar Nasional 

Pendidikan, Tridharma Perguruan Tinggi, 3) Pening-

katan kelembagaan melalui alih status, 4) Penguatan 

tata kelola, dan 5) Penguatan regulasi. Arah Kebijakan 

Pendidikan Katolik diperkuat Arah Kebijakan 

DITJENBIMAS Katolik terkait pembenahan PTAKS 

ke depan, yaitu Manajemen, Tata Kelola, Keuangan 

dan Laporan-Laporan: sejauhmana arah kebijakan ini 

kita sikapi, sudah seberapa jauh itu direspon. Selain Arah 

Kebijakan, Jabatan Akademik dan Inpassing,         

Sertifikasi, Akreditasi, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi, Pengembangan/Penguatan Prodi dan LPM 

Internal dan  Kurikulum juga menjadi perhatian 

Direktur.  

 Dalam materi yang disampaikan, Fransiskus mene-

gaskan harapan tercapainya nilai minimal B   untuk 

akreditasi BAN PT bagi PTAKS-PTAKS binaan Bi-

mas Katolik di tahun 2020. Harapan ini  tentu bisa 

tercapai jika PTAKS serius menangani proses akade-

mik di sekolahnya masing-masing, termasuk       

membenahi sekolahnya dengan kurikulum yang    

akomodatif. 

 Menjawab berbagai pertanyaan dari peserta 

kegiatan terkait apakah desain kurikulum berbasis 

KKNI sesuai dengan kenyataan di lapangan, Direktur 

mengingatkan bahwa desain kurikulum harus 

memikirkan masa depan anak-anak binaan kita.  

Kita harus bertanggungjawab terhadap lulusan kita, 

terutama persaingan di dunia kerja. 

 Ditambahkan Kasubdit Pendidikan Tinggi,     

Aloma Sarumaha, dalam mendesain kurikulum ini 

tentu kita melihat relevansinya dengan perkembangan 

zaman. Ketua-ketua PTAKS perlu membuat kertas 

kerja. Visi dan misi menjadi dasar pijakan apakah kita 

masih mampu mengakomodir situasi zaman. Jika kita 

mencemaskan dampak ke depan, apakah ini Sekolah 

Tinggi Pastoral atau Sekolah Pendidikan Keagamaan 

Katolik, Kasubdit meminta Peserta memahami    

kembali Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi terkait rumpun ilmu pengetahuan 

dan teknologi yakni rumpun ilmu agama, humaniora, 

sosial, alam, formal, dan ilmu terapan. 

 Plus minus pertemuan ini untuk kita semua. 

PTAKS itu otonom, tidak sama satu dengan yang 

lain. Mari kita coba satukan pemahaman kita. Undang 

Undang hanya bicara ilmu: PPAK, Teologi, Misiologi 

dan Bimbingan Konseling, belum bicara prodi. Jika 

diturunkan ke PTAKS, maka namanya mungkin bisa 

berbeda.  

 Mengakhiri materinya, Direktur berpesan bahwa 

semua yang disampaikan peserta akan ditampung, lalu 

diolah sesi per sesi pada pertemuan ini lima hari ini. 

Peserta yang sudah berpengalaman mengikuti KKNI 

bisa jadi mentor, bisa jadi sumber inspirasi. *Sakeng 

OMK Bersiap-siap Jelang IYD 2016 

J 
elang pelaksanaan Indonesian Youth Day (IYD) 
2016  bulan Oktober mendatang, Ketua Komisi 
Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia, 

Mgr. Pius Riana Prapdi menyatakan bahwa Komisi 
Kepemudaan mempunyai tugas menginisiasi kegiatan- 

kegiatan yang ber-hubungan dengan kehidupan 
Orang Muda Katolik ini . “Melalui Komisi 
Kepemudaan ini, para Uskup ingin agar Gereja 
Muda dalam pengertian Gereja yang mampu mem-
perhatikan orang muda,  sungguh-sungguh 
dihadirkan dalam kehidupan nyata,” ungkap Mgr. 
Pius pada konferensi pers yang dilaksanakan di 
KWI, bulan Mei 2016 lalu. Hadir pula dalam 
j umpa  pe r s  t e r s ebu t ,  S ek re ta r i s  Komi s i 
Kepemudaan KWI Rm. Antonius Haryanto, Ketua 
Umum IYD 2016 Rm. Jhon Montolalu, serta dua 
artis muda berbakat, Daniel Mananta dan Citra 
Scholastika yang mendukung kegiatan akbar kaum 
muda Katolik ini.  

 Perhelatan yang bakal digelar tanggal 1–6 
Oktober 2016 di Manado, Sulawesi Utara ini, 
merupakan perayaan kedua kalinya. IYD pertama 
kali dirayakan di Keuskupan Sanggau, Kalimantan 
Barat pada tahun 2012.  
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 Tahun ini, tema yang diangkat adalah  “OMK: 
Sukacita Injil di Tengah Kemajemukan Indonesia” 
Lewat tema ini, Mgr. Pius berharap kaum muda 
Katolik dapat memanfaatkan momen ini sebagai 
kesempatan mensyukuri keragaman Indonesia. 
“Harapan kami, dengan mengikuti IYD ini Orang 
Muda  Kato l ik  dapa t  mengembangkan d i r i , 
menumbuhkan solidaritas, kepekaan sosial terhadap 
tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, 
seper t i  kemisk inan,  ke rusakan  l ingkungan , 
penyalahgunaan narkoba, ketimpangan ekonomi, 
konflik sosial, dan lain-lain,” papar Bapa Uskup yang 
juga memimpin Keuskupan Ketapang. Ditambahkan 
beliau, bahwa kemajemukan bangsa Indonesia, justru 
kaum muda Katolik dapat memperoleh modal utama 
dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup 
berbangsa dan bernegara.  

 Di kesempatan itu, Rm. Haryanto pun mengajak 
para Orang Muda Katolik untuk tetap bersemangat 
dan mempersiapkan diri untuk mensukseskan 
perayaan IYD ini.  “Mari kita tetap berdiskusi 
dalam platform yang telah disediakan dan tentu 
nantinya kita bisa mendaratkan hasil refleksi selama 
perayaan IYD 2016,” ungkap Rm. Harry. Ketua 
Umum, Rm. Jhon juga menyampaikan bahwa dalam 
Sukacita Injil di Tengah Masyarakat Indonesia yang 
M a j e m u k ,  O M K  I n d o n e s i a  d i a j a k  u n t u k 
mengembangkan diri, menumbuhkan solidaritas, 
kepekaan sosial terhadap tantangan-tantangan yang 
dihadapi bangsa Indonesia.   

 Menurutnya, kegiatan IYD yang akan diikuti oleh 
3.000 OMK dari 37 Keuskupan di Indonesia itu, 
adalah kegiatan dari OMK dan untuk OMK. Dengan 
Demikian, OMK-lah yang harus berperan secara aktif 
da l am mempers i apkan ,  me l ak sanakan  dan 
menindaklanjuti kegiatan IYD ini. Lewat suatu 
pertemuan satu sama lain, OMK semakin meluaskan 
wawasan pengenalan dan pemahaman mereka tentang 
dinamika hidup OMK, dan pada waktu yang sama 
dapat membina diri untuk tampilan OMK yang lebih 
berkualitas ke depan. 

 Kegiatan IYD berisi: Live In di tengah kehidupan 
umat dan masyarakat dan pembinaan lewat seminar / 
workshop / katekese. OMK dari semua keuskupan  
se-Indonesia disebar ke beberapa paroki di wilayah 
keuskupan Manado untuk mengalami kehidupan 
OMK dengan latar budaya yang berbeda, dan 
kehidupan umat paroki dan bahkan masyarakat 
setempat dalam kompleksitas kehidupan mereka. 
S e l a n j u t n y a  O M K  da r i  s e m u a  k e u sk u p an                  
se-Indonesia berkumpul bersama dalam kegiatan 
pembinaan lewat seminar / workshop / katekese 
untuk memberikan input bagi perkembangan dan 
kemajuan OMK ke depan. Kebersamaan dalam 
suasana persaudaraan dan kekeluargaan yang tercipta 
s e l ama  keg i a t an  IY D d imak sud kan  un t uk   

menanamkan saling percaya di antara OMK sendiri, 
untuk kemudian membangun kepercayaan diri 
sebagai OMK untuk mewujudkan masa depan gereja 
dan masyarakat yang lebih baik. 

 Adapun persiapan awal atau Pra IYD, sudah 
dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan kerohanian. 
Misalnya Para OMK telah melaksanakan doa novena, 
mengadakan prosesi jalan salib, dan lain lain. 
Mengingat wilayah Manado terdiri dari sembilan 
keuskupan, maka tiap bulan jalan salib dilaksanakan 
bergiliran di setiap paroki di keuskupan itu. Tujuan 
dari kegiatan-kegiatan spiritual ini adalah supaya anak 
muda yang nanti dikirim keuskupan ke IYD sudah 
dalam keadaan siap berkontribusi didalam kegiatan 
IYD.  Rm. Jhon pun menjelaskan, “Ada beberapa 
formasi  da lam melaksanakan IYD. Formasi 
dibedakan dalam bentuk l ive in , pembekalan-
pembekalan, seperti: katakese, dan sebagainya. Live 
in bertujuan agar OMK mau belajar dari kekayaan 
budaya dan nilai-nilai yang sementara dihidupi oleh 
OMK, umat keseluruhan, masyakarat keseluruhan 
didalam paroki yang mereka tinggali selama 3 hari. 
Supaya mereka belajar sesuatu yang baik langsung 
dari lapangan. Sedangkan untuk pembekalan katakese 
akan dihadirkan narasumber yang membawa topik-
topik aktual didalam anak muda.” Ungkap Rm. Jhon, 
sembari menambahkan bahwa IYD akan ber -
kelanjutan di keuskupan-keuskupan dengan semangat 
yang baru apalagi dalam menyambut Asian Youth 
Day (AYD)  tahun depan. 

 Saat ini jumlah OMK yang meliputi  60% populasi 
warga Katolik Indonesia menuntut perhatian serius 
dari Gereja dan pemerintah dari waktu ke waktu. 
Mereka meliputi para lajang usia 13–35 tahun yang 
diharapkan berperan makin besar bagi masa depan 
Gereja dan Bangsa Indonesia. Melihat jumlah sangat 
besar ini tentunya memberi harapan yang sangat besar 
pula Gereja dan bangsa. 

 Satu bentuk perhatian Gereja terhadap OMK 
adalah penyelenggaraan acara berupa perjumpaan 
bagi OMK itu sendiri. Dalam perjumpaan tersebut, 
O M K  d i k o n d i s i k a n  u n t u k  d a p a t  m e l a k u -
kan  s ha r i n g  iman dan  sa l i ng  meneguhkan . 
Melalui sharing iman itu, OMK diharapkan dapat 
memperoleh inspirasi  dan keberanian untuk 
menjalankan ajaran Kristus dalam hidup mereka 
sehari-hari. Pertemuan OMK se-Indonesia memiliki 
arti penting. OMK merupakan kekuatan pendorong 
(driving force) pada masa sekarang maupun masa datang 
bagi Gereja dan masyarakat yang memerlukan 
wawasan nasional. Pertemuan tersebut merupakan 
peluang untuk membuka perspektif OMK agar 
menjadi lebih luas daripada lingkup paroki dan 
keuskupan.  Per temuan i tu  pun diha rapkan 
mempertebal solidaritas, jejaring dan kesatuan iman 
katolik bagi OMK seluruh Indonesia. *Maria Masang 
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Menggunakan Pendidikan  
untuk Toleransi, Perdamaian dan Pemecahan Konflik 

N egara pluralistik seperti Indonesia 
mengukuhkan bahwa masyarakat 

dengan keyakinan, kepentingan dan gaya 
hidup yang berbeda dapat hidup berdam-
pingan dengan damai. Undang-Undang 
Dasar Indonesia mengakui pluralisme dan 
keberagaman agama dan menyatakan 
bahwa, "negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk ber-
ibadat menurut agamanya dan keper-
cayaannya itu" (Pasal 29). 

 Meski demikian, tindakan intoleran ma-
rak terjadi di Indonesia dan di berbagai be-
lahan dunia, dan menimbulkan pertanyaan 
besar atas komitmen nyata masyarakat 
terhadap prinsip-prinsip pluralisme dan 
gagasan akan kesetaraan dalam kebe-
ragaman. 

 Persoalan ini mengemuka dalam diskusi 
yang  d i laksanakan atas  ker jasama 
Kementerian Agama RI, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Badan 
Perencanaan Nasional pada Mei 2016. 
Hadir sebagai narasumber Drs. Unang 
Rahmat, M.Pd—Kepala Sub Direktorat 
Sekolah Menengah Atas  Direktorat 
Jende ra l  Pend id ikan  Agama Is l am 
Kementerian Agama RI, Totok Suprayitno, 
Ph.D—Kepala Badan Penel i t ian dan 
Pengembangan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Hilmar Farid, Ph.D—
D i r e k t u r   J e n d e r a l  K e b u d a y a a n 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Henny Supolo—Pegiat  Pendidikan dan 
Ke tua  Yayasan  Cahaya  Guru ,  dan 
Prof .  Mul jani  A.  Nurhad—Rel ig ious  
Education Specialist ACDP Indonesia. 

 Berbagai studi mengindikasikan bahwa 
sektor pendidikan merupakan sarana 
terbaik untuk mengatasi perilaku tidak 
toleran dan kekerasan, dengan meng-
intervensi pemahaman anak-anak pada 
awal masa pembentukan stereotip dan nilai 
nilai sosial budayanya. Pendidikan per-
damaian merupakan bagian penting dari 
visi UNICEF dan UNESCO akan pendidikan 
dasar yang berkualitas. UNICEF mende-
finisikan pendidikan perdamaian sebagai: 
"Proses mempromosikan pengetahuan, 
keterampilan sikap dan nilai-nilai yang di- 

perlukan untuk membawa perubahan perilaku 
yang akan memungkinkan anak-anak, remaja 
dan orang dewasa untuk mencegah konflik dan 
kekerasan, baik yang secara aktual maupun 
secara struktural; untuk memecahkan konflik 
secara damai; dan untuk menciptakan kondisi 
yang kondusif bagi perdamaian, baik pada 
tingkat intrapersonal, interpersonal antar 
kelompok maupun internasional." 

Kekerasan Berbasis Gender 

 Pada tanggal 4 Mei 2016,  The Jakarta 
Post melaporkan kasus di mana seorang gadis 14 
tahun diperkosa secara masal dan kemudian 
dibunuh oleh 14 orang anak lelaki mabuk. 
Menurut sang penulis berita, "pelecehan seksual 
dan kekerasan masih merupakan ancaman bagi 
perempuan di Indonesia." 

  Sang penulis melangkah lebih jauh dan 
mengadvokasi pendidikan seksualitas sebagai 
sarana untuk "mendidik generasi muda dalam 
memahami kesetaraan gender" dan mem-
pengaruhi perubahan perilaku. Selain kebijakan 
yang ditujukan untuk memerangi kekerasan 
seksual, penulis menyatakan; "Pendidikan dapat 
membuat segalanya menjadi mungkin." UN 
Entity for Gender Equality and the Empowerment 
of Women (UN Women) boleh jadi setuju dengan 
pernyataan ini. Menurut situs mereka, pen-
didikan remaja adalah ‘taruhan terbaik’ bagi 
percepatan kemajuan berkelanjutan dalam hal 
pencegahan dan pemberantasan kekerasan 
berbasis gender. Kebijakan dan intervensi publik 
sering mengabaikan tahap kehidupan ini", dalam 
situs tersebut tertulis, "padahal pada masa kritis 
inilah nilai-nilai dan norma-norma yang berkisar 
antara kesetaraan gender dibentuk." 

Suasana Diskusi 
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Sebuah studi yang dilakukan oleh ACDP 
tentang kesetaraan gender dalam pendidikan 
di Indonesia juga mengakui bahwa pen-
didikan merupakan sarana yang memung-
kinkan anak perempuan dan anak laki-laki 
membentuk dan menantang nilai-nilai sosial 
dan budaya dan stereotip gender. Penelitian 
ini menegaskan bahwa kesetaraan gender 
tidak hanya berarti kesetaraan dalam akses 
pendidikan. Lebih jauh adalah bagaimana 
anak perempuan dan laki-laki melalui proses 
belajar-mengajar yang dapat secara tidak 
sengaja memperkuat stereotip gender dan 
“lebih mendukung anak laki-laki, khususnya 
di Indonesia, di mana anak perempuan sering 
tidak dianjurkan berbicara di depan umum, 
mengungkapkan pendapat mereka, atau 
mempertanyakan otoritas lelaki.” 

Intoleransi Agama 

 Portal Tempo.co di bulan Desember 2015 
dan Maret 2016 berturut-turut melaporkan 
merosotnya semangat toleransi di antara 
masyarakat, khususnya di Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. Padahal Yogyakarta dikenal seba-
gai kota pelajar tempat bertemunya penuntut 
ilmu dari seluruh penjuru nusantara. 

 Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika 
menyebut Yogyakarta semakin kehilangan 
semangat toleransi, dimana kasus intoleransi 
pada 2015 hingga Maret 2016 paling banyak 
terjadi di Kabupaten Sleman. Contoh kasus-
nya di antaranya adalah penutupan tempat 
ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, tidak di-
keluarkannya izin mendirikan tempat ibadah 
dan larangan melakukan diskusi di kampus.  

 Sementara Lembaga Studi Sosial dan 
Agama (eLSA) Semarang menilai Provinsi 
Jawa Tengah masuk kategori daerah marak 
intoleransi terhadap kebebasan berkeyakinan 
dan berpendapat. Hal ini dibuktikan dengan 
14 kasus pelanggaran tindakan intoleransi 
selama 2015, berkaitan dengan pelayanan 
administrasi kependudukan, pendirian rumah 
ibadah, dan konflik horizontal di kalangan 
masyarakat dengan penolakan terhadap 
aliran keagamaan. 

 Kasus terbaru intoleransi di daerah 
tersebut misalnya adalah perusakan tempat 
ibadah milik Penghayat Kepercayaan Sapta 
Darma di Kabupaten Rembang, penolakan 
pembangunan gereja di Pemalang dam 
Karanganyar, bentrok antara ormas Majelis 
Tafsir Al-Quran dan Banser Nahdlatul Ulama, 
percobaan pembakaran Gereja Kristen Jawa 
di Purworejo, ancaman penutupan Gereja     

GIDI dan Gereja Kristen Indonesia di Solo, 
pelarangan pembicara dari Ahmadiyah oleh 
Jamaah Anshorus Syariah, protes pelak-
sanaan As-Syura di Semarang, larangan ber-
pendapat yang dialami penulis buku bernama 
Ahmad Fauzi, protes kegiatan Hizbut Tahrir 
Indonesia di Banyumas, penolakan Jemaat 
Kristen Indonesia di Klaten, serta dugaan 
konversi agama dari Buddha ke Islam. Kasus-
kasus serupa di Jawa Barat juga dilaporkan 
oleh Setara Institute dan Komisi untuk Orang 
Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS). 

 eLSA memandang, dalam beragama, 
toleransi bisa menjadi kebaj ikan j ika 
dipahami sebagai upaya saling pengertian 
dan kerja sama untuk memberikan jalan bagi 
masyarakat demi menengahi konflik secara 
damai. Dengan demikian, toleransi bisa ber-
makna sebagai pengakuan, dan tidak hanya 
keterbukaan. 

  Menurut studi baru di bawah kepe-
mimpinan Direktorat Pendidikan Islam 
Kementerian Agama yang didukung oleh 
ACDP Indonesia, agama Islam formal dapat 
memainkan peranan besar dalam mem-
promosikan budaya serta nilai toleransi dan 
perdamaian. Studi tersebut menyatakan, 
bahwa banyak ni lai  dan prinsip yang 
mempromosikan perdamaian sudah tertanam 
di dalam kurikulum, namun perlu di -
implementasikan dengan lebih baik.  Studi 
tersebut juga menyertakan rekomendasi agar 
pendidikan agama Islam formal dapat diguna-
kan dengan lebih baik untuk menangkal 
tindak kekerasan. Beberapa rekomendasi ini 
termasuk memadukan nilai damai ke dalam 
kurikulum formal dan meningkatkan kompe-
tensi profesional guru Pendidikan Agama 
Islam (PAIS) agar mereka dapat membuat 
pelajaran PAIS lebih menarik dan meng-
hindari terbawanya murid ke pengaruh-
pengaruh yang lebih radikal. 

Bagaimana Pendidikan dapat 
Mempromosikan Perdamaian? 

  UNICEF dan UNESCO mengadopsi sebuah 
pendekatan bagi pendidikan yang damai, 
t e rmasuk menyediakan  seko lah  dan 
pengalaman pendidikan yang tepat bagi anak-
anak. Peneliti dari University of Minnesota, 
seperti halnya UNICEF, menyatakan bahwa 
mewujudkan lingkungan sekolah yang positif 
dan aman, di mana semua orang merasa 
aman, dihormati dan dilibatkan, adalah 
elemen penting pertama dalam pendidikan 
perdamaian. 

 UNICEF juga menyoroti  pentingnya 
menyediakan lingkungan di mana perilaku 
damai dan penghormatan terhadap hak-hak 
dicontohkan dalam hubungan antara semua  
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anggota komunitas sekolah. Guru dan kepala 
sekolah harus mencontohkan pemecahan 
konflik yang tepat di sekolah. Baik sesama 
anak-anak atau antara anak-anak dan orang 
dewasa, konflik harus ditangani dengan cara 
yang efektif, berakar pada budaya lokal dan 
tanpa kekerasan. Karena metode belajar 
mengajar juga penting dalam mempro-
mosikan pemecahan konflik dengan men-
dorong partisipasi, kerjasama dan meng-
hargai perbedaan, pelatihan guru pra-dinas 
dan pengembangan keprofesian berke-
lanjutan juga penting untuk menerapkan 
pendidikan perdamaian. 

 Pendidikan perdamaian harus bertujuan 
untuk mengembangkan  pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang mempromo-
sikan perdamaian. Beberapa contohnya 
adalah sebagai berikut: 

Inisiatif lain terkait pendidikan pendidikan 
perdamaian  menurut UNICEF dan UNESCO 
adalah termasuk pendidikan hak asasi 
manusia dan hak anak-anak; pelatihan 
gender, yang fokus pada menyelesaikan 
k o n f l i k  t e rk a i t  g e n de r ;  pe n d i d i k an 
keterampilan hidup, yang memungkinkan 

anak-anak dan anak muda mewujudkan 
pengetahuan, perilaku dan nilai menjadi 
bentuk tindakan; dan rehabilitasi psikososial, 
yang ditargetkan pada anak-anak yang 
terdampak perang dan kekerasan. Orang tua 
me mainkan  pe ranan  pen t ing  da l am 
mengajarkan nilai-nilai toleransi dan resolusi 
konflik di rumah. 

Bagaimana Caranya Kurikulum dan Bahan 
Ajar dapat Mendorong Nilai-Nilai Toleransi 
dan Kebhinekaan? 

Pengetahuan 

Kesadaran akan diri (self-
awareness), analisis 
konflik, pemahaman 
terhadap hak dan 
tanggung jawab dan 
identifikasi prasangka. 

Keterampilan 

Perilaku asertif, pemikiran 
kritis, pencegahan konflik, 
komunikasi dan 
kemampuan untuk 
menghasilkan alternatif 
solusi yang damai. 

Sikap 

Rasa menghargai diri 
sendiri (self-respect), 
toleransi, penerimaan 
terhadap orang lain, 
empati dan tanggung 
jawab sosial. 

 Sebuah ilustrasi di dalam buku teks 
menampilkan tiga kawan, dua perempuan dan 
satu laki. Di sini terl ihat kedua anak 
perempuan ini terus bertanya, sementara si 
anak laki ditampilkan sebagai ‘murid pandai’ 
yang selalu tahu dan memberikan jawaban 
yang tepat kepada teman-teman sekelasnya.  

 Contoh di atas memberi ilustrasi tentang 
bagaimana muatan kurikulum dapat membuat 
sikap dominan atau bahkan tindak kekerasan 
seolah-olah normal, sekaligus mempertegas 
stereotip tertentu. Sebaliknya, kurikulum dan 
muatan buku teks dapat digunakan untuk 
m e m b e r d a y a k a n  a n a k - a n a k  d a l a m 
mempertanyakan stereotip dan membentuk 
nilai-nilai toleransi yang lebih baik. 

 Indonesia baru-baru ini menjadi tuan 
rumah bagi pakar kurikulum dari India dan 
Australia untuk melakukan tinjauan atas 
kurikulum Indonesia. Para pakar ini juga 
berbagi pengalaman di negaranya dalam 
menggunakan kurikulum untuk mengajarkan 
secara tidak langsung kebhinekaan dan 
toleransi. Dalam paparannya bertajuk 
“Reformasi Kurikulum untuk Mutu dan 
Kesetaraan di India atau Curriculum Reform for 
Quality and Equity in India”, Professor Anita 
Rampal dari Universitas Delhi menjelaskan, 
bahwa muatan kurikulum di India berusaha 
untuk menghubungkan pengetahuan dengan 
kehidupan di luar kelas. Cerita mengenai anak 
anak dari desa yang berbeda digunakan untuk 
membantu anak-anak menghargai bahwa 
‘makanan’ dan ‘cita rasa’ adalah gagasan 
kebudayaan. Ini adalah salah satu cara untuk 
membantu anak-anak memahami, menghargai 
dan membangun toleransi atas perbedaan 
kebudayaan. 

  UNESCO memberikan dukungan kepada 
negara-negara  dengan  bersama-sama 
memproduksi buku pelajaran, mengem-
bangkan materi pembelajaran yang tepat 
secara budaya dan bahasa, memberikan 
dukungan untuk Negara Anggota yang ingin 
merevisi kurikulum dan buku belajar untuk 
menghapus prasangka atau stereotype dan 
mempromosikan pelatihan guru dan program 
pendidikan dalam pendidikan perdamaian dan 
HAM. 

  Sejumlah negara seperti Liberia, Kroasia 
d an  B u ru n d i  t e l ah  me nge mb an gk an 
kurikulum pendidikan perdamaian, yang 
terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengem-
bangkan keterampilan komunikasi, kerjasama 
dan pemecahan masalah.  
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Jenjang: Sekolah Menengah 

Tujuan: 

Untuk membantu siswa mengerti dan toleran terhadap perbedaan pada 
masyarakat dalam hal agama, budaya, nilai-nilai pribadi dan system 
kepercayaan. 

Persiapan: 

1. Pilih satu tipe perbedaan yang akan dipelajari oleh siswa; contoh:  
perbedaan agama, ras, negara, pekerjaan, dan lain sebagainya. 

2. Tugaskan siswa untuk mempelajari perbedaan-perbedaan ini dengan 
menganalisis, di antaranya, sumber dan perkembangan historis mereka. 
Hal ini dapat dijadikan tugas formal. 

Kegiatan: 

Semua anak di kelas diminta berpasangan, dan salah satu menjadi si A dan 
temannya menjadi si B. Pada setiap pasangan, si A memainkan peranan sisi 
yang berbeda (ras, agama, dll.) yang telah dipilih, sementara si B 

memainkan sisi yang lain. Selanjutnya si A membaca dari naskah selama 5 
menit, misalnya dari sudut pandang Kristen dan si B mendengarkan dengan 
penuh perhatian. B dapat bertanya untuk penjelasan lebih lanjut. Tidak 
boleh ada argumen/perdebatan. Saat giliran A selesai, maka si B membaca 
dari naskah yang berbeda, misalnya sebagai seorang Muslim. Kini A yang 
berperan sebagai pendengar yang baik. 

Refleksi: 

Pertanyaan yang disarankan untuk memimpin diskusi: 

1. Apa perasaan kamu ketika mendengarkan seseorang yang berbeda  dari 
kamu? 

2. Apakah sulit bagimu untuk mendengarkan? Apa yang membuat merasa 
sulit di dalam dirimu? 

3.  Menurut kamu, bagaimana kamu dapat mengatasi kesulitan ini? 

Satu sampel kegiatan pendidikan perdamaian dari Yugoslavia adalah sebagai berikut: 

 Dalam kegiatan yang lain, setiap anak diberikan kutipan terkait resolusi konflik dari 
seorang tokoh terkenal. Setiap anak kemudian membacakan kutipannya di depan kelas dan 
guru menanyakan anak-anak yang mendengarkan untuk memberi tahu artinya dengan gaya 
mereka masing-masing. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan mendengar anak-anak 

sekaligus menganalisa tingkat pemahaman mereka. *Maria Masang 
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Penyusunan PAGU Indikatif TA 2017 

D 
irektorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Katolik menggelar 

kegiatan Penyusunan PAGU 

Indikatif, yang dibuka secara resmi 

oleh Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Katolik, Eusabius Binsasi, 

tanggal 8 s.d. 10 Juni 2016 di Jakarta. 

Peserta yang hadir terdiri dari para 

Pejabat Eselon II, III, IV, dan sebagian 

Pejabat Fungsional. 

 Pertemuan ini dilaksanakan karena 

diperlukan koordinasi antara unit Eselon II dan III di Lingkungan DITJENBIMAS Katolik untuk 

menyusun program kerja tahun 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan PAGU 

Indikatif Tahun 2017 sesuai dengan paradigma baru money follow program prioritas sesuai 

arahan Presiden.  

 Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kerja dan anggaran 

Direktorat Jenderak Bimas Katolik berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan PAGU Indikatif 

Tahun 2017. Selain itu tercapainya sinkronisasi kegiatan antar TUSI di Lingkungan 

DITJENBIMAS Katolik di dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis 

Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik TA 2015-2019. 

 Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan 

DITJENBIMAS Katolik yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 

PAGU Indikatif TA 2017.  

 Proses kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian informasi teknis terkait kebijakan 

Dirjen dan Pejabat Eselon II, kerja kelompok per Unit Eselon II dan III penyusunan rencana 

kerja dan anggaran (TOR dan RAB) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PAGU 

Indikatif TA 2017, serta pleno penyelaran Rencana Kerja dan Anggaran DITJENBIMAS Katolik, 

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PAGU Indikatif TA 2017. *MM 
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Bimas Katolik  

Menjembatani Pemerintah dengan Umat 

P emerintah Gereja Katolik merupakan dua      

organisasi yang masing-masing otonom dan  

harus saling meng-hormati. Untuk itu diperlukan   

ker ja sama  kemit raan seca ra  s ine rg i s  da lam 

mewujudkan umat menjadi seutuhnya Katolik yang 

militant dan sekaligus warga negara Indonesia       

Pancasilais dalam negara Kesatuan yang Ber -

Bhinneka Tunggal Ika. Baik Pemerintah maupun 

Lembaga Gereja Katolik harus bersinergi secara    

harmonis ke dalam, dan menjadi garam, cahaya ke 

luar.  

 Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal       

Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Eusabius Binsasi 

ketika memberikan arahan pada acara Pertemuan  

Pembinaan Tokoh Agama Katolik di Medan, Jumat 

Malam (17/6) lalu.  

Menghadirkan Negara 

 Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Katolik, 

Sihar Petrus Simbolon, dalam pemaparan terkait    

kebijakan teknis di bidang urusan agama Katolik 

mengajak tokoh umat Katolik untuk mendukung 

upaya Pemerintah dalam menghadirkan pelayanan 

negara kepada umat Katolik, karena umat Katolik 

adalah salah satu komponen bangsa yang diakui 

keberadaan-nya dan partisipasinya dalam membangun 

bangsa Indonesia.  

“Kegiatan Pertemuan Tokoh Agama Katolik ini 

merupakan tanda kehadiran dan perhatian negara. 

Bimas Katolik Kementerian Agama diberikan negara 

bertujuan membina kerukunan, mendorong, memfa-

silitasi, melayani umat baragama agar menjadi 

pemeluk agama terbaik. Umat Katolik sebagai 

pemeluk agama yang terbesar ketiga setelah pemeluk 

agama Islam dan Kristen, harus berani menunjukkan 

identitas kekatolikannya dalam membangun bangsa,” 

tegas Sihar Petrus Simbolon.   

Prihatin Masalah Keluarga 

 Selain pemberi materi dari unsur pemerintah dari 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, 

panit ia  juga menghadirkan narasumber dari 

Keuskupan Agung Medan, seperti Pastor Kosman 

Sianturi OSC, Ketua Komisi Keluarga. Dalam pe-

maparannya, ia menegaskan bahwa Keuskupan 

Agung Medan (KAM) prihatin dengan masalah     

kehidupan dalam keluarga Katolik. 

 “Keuskupan Agung Medan sangat prihatin 

dengan kehidupan keluarga jaman sekarang.         

Tantangan kehidupan keluarga semakin berat. Untuk 

itu Keuskupan Agung Medan sedang menggalakkan 

penguatan kehidupan keluarga sebagai gereja kecil, 

antara lain melalui penguatan Kursus Persiapan     

Pernikahan atau pembekalan pranikah”, tegasnya. 
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 Narasumber dari Pejabat KAM seperti Pastor 

Markus Manurung,OFMCap, Ketua Caritas Pengem-

b an gan  S o s i a l  E ko no m i .  I a  m ene ga sk an , 

“Keuskupan Agung Medan mengembangkan dan 

menguatkan kehidupan social dan ekonomi, melalui 

pembinaan kehidupan sosial umat dan pemberdayaan 

ekonomi umat seperti melalui koperasi Credit Union”.  

 Wilopo Hutapea, Ketua Pusat Pastoral KAM 

memaparkan berbagai tantangan keluarga  Katolik 

dewasa ini. “Karena keprihatinan atas tantangan 

keluarga, Keuskupan Agung Medan menyoroti per-

masalahan dan seluk beluk kehidupan keluarga dalam 

Sinode Ke-VI Keuskupan Agung Medan”, akunya. 

 Senada dengan keprihatinan Keuskupan Agung 

Medan, Fidelis Waruwu, pakar psikologi dan Staf 

Pengajar pada Universitas Tarumanagara Jakarta. Ia 

memberikan materi dengan mengelaborasi pem-

binaan keluarga melalui pendekatan ajaran iman 

Katolik dan pendekatan psikologi.  

 “Pembinaan keluarga merupakan faktor penentu 

masa depan Gereja dan Bangsa. Dalam keluargalah 

anak-anak pertama-tama mendapatkan pembinaan 

iman, keterampilan hidup sosial, pembentukan  

karakter, melalui keteladanan dan kebiasaan hidup 

yang baik. Anak-anak mengobservasi apa saja yang 

dilihat, dirasakan dan dialami dalam keluarga. Orang 

tua menjadi role model dalam keluarga”, tegas Fidelis 

Waruwu, yang juga merupakan Tim Trainer di   

Lembaga Administrasi Negara ini.  

Ajakan Sosialisasi P4GN 

 Selain itu, ada narasumber dari Badan Narkotika 

Nasional, AKBP Magdalena Sirait. Ia memaparkan   

bahwa bahwa bahaya narkoba sudah darurat dan 

mengancam kehidupan keluarga, khususnya anak-

anak di sekolah. “Indonesia sudah darurat narkoba. 

BNN mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan 

tokoh-tokoh agama agar berinisiatif untuk men-

cegah peredaran narkoba dengan berani melaporkan 

bila menemukan pelaku dan korban narkoba, agar 

segera dapat mendapat rehabilitasi medias atau reha-

bilitasi medis. BNN juga mengajak tokoh/pemuka 

agama dan masyarakat pada umumnya agar me-

lakukan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) di lingkungan tugas dan pelayanan masing-

masing”, ungkapnya dengan penuh harapan.  

 Pertemuan Tokoh Agama Katolik yang dihadiri 

60 tokoh umat Katolik dari berbagai Paroki/Stasi di 

wilayah Keuskupan Agung Medan berakhir pada 

Jumat (18/6) ditutup oleh Dirjen Bimas Katolik. 

Salah seorang tokoh umat dari Paroki Dolok 

Sanggul, Oloan Simamora menyampaikan kesannya 

pertemuan atau pembinaan semacam ini sangat ber-

manfaat bagi kami dalam melayani umat. “Kami 

sangat berterima kasih kepada Bimas Katoli. Para 

narasumber sangat qualified. Saya mengajak para  

peserta lainnya, agar pembekalan ini tidak berhenti 

di sini, mari kita tindak lanjuti di tempat tugas kita 

masing-masing”, ajaknya kepada tokoh umat lainya.  

 Acara pertemuan tokoh umat Katolik ini juga 

dihadiri perwakilan dari Kantor Wilayah Kementeri-

an Agama Provinsi Sumatera Utara, Yulia Sinurat, 

yang juga merupakan Pejabat Pembimbing      

Masyarakat Katolik Provinsi Sumatera Utara. 

 *Pormadi  

Dirjen Hadiri Seminar  
Mencari Pemimpin Yang Tepat Untuk DKI 

 Vox Point Indonesia bekerja sama dengan Sie  

HAAK Paroki Blok B Gereja Yohanes Penginjil, dan 

FMKI-KAJ mengadakan Seminar Anak Bangsa 

dengan Tema “Mencari Pemimpin Yang Tepat Untuk 

DKI I” di Aula Gereja St. Yohanes Penginjil, Jakarta, 

Sabtu (25/6). Kegiatan yang menghadirkan Keynote 

Speaker, RD Benny Susetyo, Narasumber Rufinus  

Hutauruk, Fandi Utomo, Arya Fernandes, Johnny G. 

Plate serta beberapa Tokoh masyarakat, perwakilan 

ormas-ormas Katolik dan perwakilan Pemerintah ini 

membahas topik menarik seputar kriteria Pemimpin 

yang tepat untuk DKI. 

 RD Benny Susetyo mengawali diskusi dengan 

menyampaikan refleksi spiritualitas kerahiman dalam 

judul  maka lahnya  “Kerahiman Allah da lam            

Kehidupan Berbangsa.” Romo Benny menekankan 

pentingnya Kerahiman bagi seorang pemimpin. 

“Kalau bicara tentang kerahiman, kita bicara tentang 

belas kasih. Maka pemimpin yang memiliki belas 

kasih adalah pemimpin yang mau memberikan diri 

seutuhnya untuk kepentingan bersama. Pemimpin 

hendaknya menjadi OBOR; Obor Kerahiman.    

Pemimpin harus mewartakan kebenaran.  
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 Pemimpin yang baik harus mampu merangkul 

semua golongan tanpa diskriminasi. Pemimpin harus 

keras, tegas dan bijaksana. Pemimpin harus memiliki 

gelombang kasih, ia harus dekat di hati rakyat.    

Pemimpin harus menyadari dirinya adalah pelayan. 

Pemimpin harus berjiwa terbuka, mengampuni dan 

merangkul (lawan-lawannya), bisa melakukan rekon-

siliasi membangun kebersamaan dengan rendah hati. 

Pemimpin harus menunjukkan kredibilitasnya me-

lalui kasih kepada orang miskin, lemah dan tersisih.” 

Inilah sebagian kriteria Pemimpin yang dikemukakan 

Romo Benny. Landasannya adalah spiritualitas ke-

rahiman. 

 Sementara itu, Dirjen Bimas Katolik yang hadir 

mewakili Pemerintah, menyampaikan terima kasih 

dan prof i c iat  kepada Vox Point       

Indonesia yang mendedikasikan 

dirinya sebagai rumah bersama yang 

berhas i l  mengumpulkan anak -

anaknya, anggota keluarganya yang 

datang dari berbagai provinsi, partai,   

organisasi kemasyarakatan, tetapi 

mereka sadar bahwa mereka datang 

dar i  rumah  yang  sama .  “Saya       

mengapresiasi Vox Point Indonesia 

yang berhasil menghimpun anggota 

keluarganya yang selama ini berjalan 

sendiri-sendiri dan akan kembali ke 

tempatnya masing-masing tetap    

sebagai bagian dari satu  rumah    

bersama.  

Kalau anak-anak, domba-domba tidak dirawat 

dengan baik, tidak diperhatikan, maka domba bisa 

kembali makan induknya. Dan Vox Point terbukti 

membantu Pemerintah untuk merawat anak-

anaknya.” 

 Dirjen Bimas Katolik menyampaikan sikap     

tegasnya ketika ditanya tentang kriteria Pemimpin 

yang baik di tengah isu-isu sensitif yang terjadi 

belakangan ini. “Siapapun Pemimpinnya, ia harus 

sadar bahwa Indonesia ini beraneka ragam, Indonesia 

terdiri dari berbagai suku, agama dan itu tergambar 

dalam DKI Jakarta sebagai Indonesia Mini yang bisa 

menggambarkan wajah Indonesia seluruhnya. Maka 

seorang Pemimpin harus bisa menggambarkan 

keberagaman kepada dunia. Pemimpin yang baik  

harus bisa keluar dari dirinya, keluar 

dari egonya dan ia bisa tinggal di    

tengah-tengah keanekaragaman   

Bangsa. Ketika ia berada dalam ke-

lompok manapun, ia harus menunjuk-

kan ketegasannya dalam mengambil 

sikap.” 

 Diskusi menarik yang dihadiri  

ratusan undangan ini dimoderatori 

oleh Ketua Vox Point Indonesia 

H a n d o y o  B u d h i s e j a t i .  S e m u a        

narasumber mengemukakan kriteria 

Pemimpin yang baik yang sasaran   

kebijakannya adalah mewujudkan   

Bonum Comunne. *Joice 
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Audiensi Pewarna Indonesia dengan Dirjen Bimas Katolik 

B ertempat di Ruang Rapat DITJENBI-

MAS Katolik, Kantor Kementerian Agama, 

Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta, Selasa

(21/6) Dirjen Bimas Katolik, Eusabius 

Binsasi didampingi Kabag Perencanaan dan 

Sistem Informasi, Yohanes Dwimbo Kamil; 

Kasubbag S i stem Informas i  Yohan     

Koesmantoro; dan Staf Subbag Sistem   

Informasi menerima audiensi Persatuan 

Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna   

Indonesia). 

 Kehadiran Pewarna Indonesia selain untuk ber-
silaturahim dan memperkenalkan Pewarna Indonesia 
kepada Dirjen Bimas Katolik, juga untuk menyam-
paikan informasi bahwa pada Juli mendatang, akan 
mengadakan Kongres Pewarna Indonesia yang per-
tama. Sebelum Kongres diadakan, Pewarna Indonesia 
akan menyelenggarakan sarasehan pada bulan Juli 
2016 yang berfokus pada Focus Group Discussion 
(FGD) dan meminta Dirjen untuk berkenan menjadi 
Narasumber.  

 Pewarna Indonesia yang terdiri dari wartawan-
wartawan Nasrani, dideklarasikan tiga tahun lalu, dan 
periode kepengurusannya adalah tiga tahunan. Ketua 
Pewarna Indonesia, Yusuf Mujino menjelaskan    
bahwa keanggotaan Pewarna Indonesia ini lebih 
melihat kepada profesinya, bukan kepada medianya. 
Saat ini sudah ada radio, media online, media cetak 
dan di Jakarta ada 50-an anggotanya selain ada      
beberapa cabang yang sudah terbentuk yakni di     
Sulawesi Utara, Pekanbaru, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Banten, dan DKI.  

 Dalam audienisi ini, Dirjen Bimas Katolik men-
jelaskan Visi-Misi serta Tugas Fungsi Bimas Katolik 
dalam pelayanan kepada Masyarakat Katolik. Visi  
Bimas Katolik “menjadi seratus persen Katolik dan 
seratus persen Warga Negara Indonesia dalam   
Negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika” tidak di-
pandang dari segi kuantitasnya tetapi melihatnya dari 
sudut pandang kualitas. Bahwa menjadi Katolik harus 
benar-benar menghayati kekatolikannya, demikian-
pun menjadi Warga Negara Indonesia, harus meng-
hayati kewarganegaaraanya sehingga bisa berkontri-
busi dalam membangun bangsa.  

 Dirjen menyampaikan pentingnya kontribusi    
media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dengan adanya Pewarna Indonesia, informasi seputar  

kehidupan keagamaan Umat Kristen dan Katolik 
dapat sampai kepada masyarakat. Dirjen menyam-
paikan, bahwa jumlah Umat Katolik di Indonesia (9,6 
juta jiwa: data 2013), diumpamakan seperti setitik air 
dalam timba. Namun walau setitik, tetap berada    
dalam timba. Artinya, Umat Katolik berperan dan 
berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara baik dalam masa perjuangan, juga pada  
zaman kemerdekaan sekarang. Pemerintah sendiri 
perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang       
program-program pelayanannya kepada masyarakat 
dan untuk itu Pemerintah perlu dibantu oleh media.  

 Dirjen selanjutnya berharap Pewarna Indonesia 
juga berperan aktif mensosialisasikan kerukunan. Di 
Kementerian Agama, ada yang disebut Tri -
Kerukunan, yakni Kerukunan Intern Umat Beraga-
ma ,  Kerukunan Anta rumat  Beragama ,  dan 
Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah. 
Kerukunan inilah yang menjadi dasar kehidupan di 
Negara yang beragam dan harus terus disosialisasikan 
melalui media. Di Bimas Katolik sendiri, setiap tahun 
menyelenggarakan dialog internal, mengingat Katolik 
itu memiliki struktur, mulai dari lingkungan, wilayah, 
paroki, keuskupan. Tidak hanya itu, ada juga         
kelompok doa yang mewarnai kehidupan kerohanian 
Katolik, maka Dialog internal ini memperkuat 
struktur-struktur dan kelompok-kelompok tersebut 
agar semakin kokoh dan tidak menimbulkan 
keangkuhan rohani. Kerukunan internal ini penting, 
karena dengan rukun ‘di dalam’ kita akan  menjadi 
cahaya ke luar, daripada kita bicara rukun ke luar, 
tetapi di dalam kita gontok-gontokkan. 

 Audiensi ini diakhiri dengan pemberian kenang-
kenangan berupa Majalah Bimas Katolik dan Brosur 
Profil Bimas Katolik oleh Dirjen Bimas Katolik  
kepada PewarnaIndonesia. *Joice/Sakeng 
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Temu Media DITJENBIMAS Katolik dengan Wartawan 

D i hadapan para wartawan dalam sebuah 
konferensi pers tanggal 28 Juni 2016, Dirjen 

Bimas Katolik, Eusabius Binsasi menegaskan bahwa 
Program Bimbingan Masyarakat Katolik adalah 
untuk menjadikan orang Katolik semakin baik dan 
mampu berdialog secara persuasif dengan agama lain, 
sehingga tercipta kedamaian di tengah masyarakat. 
Turut hadir dalam jumpa wartawan tersebut, 
Direktur Urusan Agama Katolik dan para Pejabat 
Eselon III di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik.  

 Dirjen pun menyampaikan bahwa, saat ini Bimas 
Katolik, bersama-sama dengan Gereja dan umat 
Katolik Indonesia, mengupayakan terciptanya situasi 
yang kondusif dengan menjala kehidupan rukun 
antarumat beragama. "Menjadi seratus persen 
Katolik, seratus persen warga negara yang Pancasilais 
tidak lain adalah mewujudkan rasa kekitaan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Dirjen. 

 Di j e l a skanya ,  v i s i  B imas  Ka to l ik  y akn i 
terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus persen 
katolik, seratus persen warga negara yang pancasilais, 
dimaksudkan agar umat katol ik menjadikan 
Indonesia sebagai negara kita termasuk menjadikan 
kota yang dihuni sebagai kota kita. Dirjen pun 
mengajak masyarakat Katolik berperan serta dalam 
mewujudkan ke rukunan anta r  agama .  D ia 
mencontohkan kerukunan agama yang terjadi di 
Nusa Tenggara Timur hingga kini menjadi  tempat 
studi banding bagi kerukunan antar agama di 
Indonesia. “Saat ini gedung FKUB di NTT berdiri 
dengan begitu megah, dan semua pihak ingin ke 
NTT untuk studi banding tentang kerukunan," 
ungkapnya. Beliau juga menjelaskan tentang tugas 
dan fungsi Bimas Katolik diantaranya, memantapkan 
fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai sebuah 
institusi yang otonom, meningkatkan kualitas 
pendid ikan agama dan keagamaan Katol ik ,  

meningkatkan kerukunan, dan meningkatkan kualitas 
peran, fungsi lembaga, organisasi perkumpulan dan 
kominitas basis pada gereja Katolik. “Saat ini juga 
sedang diupayakan agar sekolah Tinggi Pastoral 
Agustinus-Pontianak menjadi perguruan tinggi negeri 
atas usulan Gereja dalam hal ini pihak keuskupan,” 
paparnya. Sementara dalam hubungan dengan 
pembangunan gedung gereja, dia mengakui tidak 
banyak bantuan diberikan pihak Direjen Bimas 
Katolik, karena pembangunan gedung gereja lebih 
banyak merupakan swadaya umat.  

 Adapun Sasaran Strategis  dan Titik Perhatian 
U t a m a  D I T J E N B I M A S  K a t o l i k  a d a l a h , 
memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama 
sebagai sebuah institusi yang otonom; meningkatkan 
kualitas pendidikan agama dan keagamaan Katolik; 
meningkatkan kualitas kerukunan; dan meningkatkan 
kualitas peran, fungsi lembaga-lembaga, organisasi, 
perkumpulan   dan komunitas basis pada Gereja 
Katolik. 

 Dalam kesempatan itu pula dilaporkan realisasi 
Bimbingan Masyarakat Katolik Semester I (Januari 
s.d. Juni) Tahun Anggaran 2016. Misalnya, untuk 
mendanai kegiatan-kegiatan bidang pendidikan 
terkait pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, 
DITJENBIMAS Katolik telah memanfaatkan dana 
sebesar Rp1.219.8573.309. Juga untuk siswa 
penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah disebar 
dana seni lai Rp191.000.000.  Termasuk pula 
m a h a s i s w a  p e n e r i m a  b e a s i s w a  s e b e s a r                   
Rp1.064.000.000. Sedangkan untuk bidang agama, 
telah diserap dana sejumlah Rp1.967.631.499 bagi 
pengembangan rumah ibadah di tingkat nasional. 
Juga anggaran sebesar Rp1.162.441.250 untuk 
memfasilitasi lembaga agama Katolik. “Dan bantuan-
bantuan serupa akan terus diupayakan Bimas Katolik 
sebagai pelayanan bagi umat Katolik dan Gereja 
Indonesia,” ungkap Dirjen.  *Tim Sistem Informasi 
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Audiensi Vikjen KAJ dengan Direktur Urusan Agama Katolik 

 Ruang Kerja Direktur Urusan Agama Katolik,  
Sihar Petrus Simbolon tampak hangat dan penuh 
kekeluargaan saat dikunjungi perwakilan dari 
Keuskupan Agung Jakarta yang dipimpin langsung 
oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta,    
Romo Samuel Pangestu, Kamis(11/8). 

 Didampingi Kasubdit Penyuluhan, Basuki Sigit 
Taruno dan Kasi Pengembangan Program Penyulu-
han, Pormadi Simbolon beserta dua staf dari Subbag 
Sistem Informasi, Bapak Direktur menjelaskan 
dengan lugas terkait Lembaga Agama Katolik Badan 
Hukum. 

 Direktur mennyampaikan beberapa pengalaman 
ketika Beliau diajak berdiskusi terkait Lembaga-
lembaga Agama Katolik sebagai Badan Hukum,    
diantaranya beberapa Kongregasi yang dibebankan 
pajak begitu besar, tetapi dengan adanya SK pene-
tapan Kongregasi tersebut sebagai Lembaga Agama 
Katolik Badan Hukum oleh Dirjen Bimas Katolik, 
maka sudah beberapa diantaranya yang merasakan 
manfaatnya, bahkan sampai ada yang bebas pajak. 
“Sudah beres, Pak!” demikian ungkapan kebahagiaan 
beberapa Suster yang datang menyampaikan bahwa 
SK dari Bimas Katolik ternyata sangat membantu  
memecahkan persoalan mereka. 

 Direktur Urusan Agama Katolik memang sedang 
giat-giatnya mensosialisasikan terobosan besar ini 
dengan dibuatkannya surat kepada Keuskupan-
keuskupan dan Kongregasi-kongregasi Biarawan/wati 
se-Indonesia. Langkah positif ini diambil karena    
sebagai pemerintah, Bimas Katolik tugasnya melayani 
umat Katolik. “Bimas Katolik tugasnya melayani 
umat Katolik, bahkan mengamankan. Mana yang pal-
ing menguntungkan umat Katolik itulah yang kami 
perjuangkan,” tegas Direktur. Karena itu, Direktur 
mengimbau agar Keuskupan segera mendata lembaga 
lembaga Agama Katolik yang ada di wilayahnya untuk 
segera mendaftarkan diri ke Bimas Katolik sehingga  

  

segera di-SK-kan. 

 Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Keputusan 
Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor 1/Dd AT/
Agr/67 tanggal 13 Pebruari 1967  bahwa Lembaga 
Badan Hukum Agama Katolik ada delapan, yaitu 
K e u s k u p a n  A g u n g ,  K e u s k u p a n , 
Pre f ek tu r ,  Par oki ,  S ta s i ,  Seminar i ,  Badan  a tau 
Yayasan (yang merupakan terjemahan dari Kerk en Arm 
Bestuur), dan Ordo/Kongregasi Biarawan -Biarawati. 
Terkait ke-delapan Lembaga tersebut, Direktur  
menegaskan kembali bahwa sudah ada nama-nama ini 
yang diakui oleh negara yang boleh memiliki tanah 
dengan hak milik. “Menurut saya ini adalah rahmat 
bagi kita, bahwa kita di negara ini diakui. Dengan di-
SK-kan, maka untuk urusan administrasi negara, jelas 
posisinya,” ungkap Direktur. Efek lainnya adalah 
penempatan tenaga rohaniwan asing di Indonesia. 
Sekarang rohaniwan asing tidak boleh masuk tanpa 
jelas status hukum dimana dia tinggal. 

 Ada hal istimewa juga, lanjut Direktur, bahwa 
Gereja Katolik dan Tahta Apostolik merupakan    
badan hukum bukan karena kekuasaan Pemerintah 
atau Negara atau kelompok orang atau orang pribadi 
tetapi oleh karena hukum ilahi sendiri. Hukum ilahi 
berarti hukum Tuhan atau Tuhan sendiri. 

 Ketika ditanya, apakah dari delapan yang ada, 
masih boleh menambah lagi, Direktur mengatakan 
boleh saja karena yang berhak menetapkan itu     
Lembaga Agama Katolik Badan Hukum adalah 
Uskup (otoritas gerejani). Maka, usul Ibu Milly 
Karmila (Notaris) yang juga mengikuti audiensi ini, 
dua lembaga lain yang perlu ditambahkan adalah  
Pengurus Gereja Amal Kasih dan Badan Sumbangan 
Agama Katolik. 

 Di akhir pertemuan, Romo Samuel menyatakan 
rasa gembiranya bertemu dengan Direktur, karena 
telah mendapat banyak informasi. Langkah ke depan 
yang dilakukan adalah khusus untuk wilayah 
Keuskupan Agung Jakarta segera mendata lembaga-
lembaga yang ada untuk segera di-SK-kan oleh Dirjen 
Bimas Katolik. Bahkan, Romo Samuel merasa     
penting agar informasi ini dipublikasikan ke media 
dalam bentuk video agar semua masyarakat Katolik 
paham. 

 Direktur telah mengambil langkah positif dengan 
membangun harapan umat Katolik yang selama ini 
kurang mendapat informasi. Langkah ini sudah   
dibuka, maka selanjutnya dukungan semua pihak  
sangat penting. “Semoga Gereja Katolik semakin jaya. 
Ini semua kita lakukan karena kita cinta Gereja 
Katolik. Sekali Kristus, tetap Kristus; Sekali Katolik 
tetap Katolik!” ungkap Direktur. *Joice/Sakeng 
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Jambore Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2016  

K wartir Nasional Gerakan Pramuka, menyelenggarakan Jambore Nasional Gerakan Pramuka 
pada Tahun 2016 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta. Jambore Nasioanla ini diselenggarakan pada 
tanggal 14 s.d. 21 Agustus 2016 dengan peserta berjumlah 25.000 penggalang dan Gugus Depan yang 
berpangkalan di Kedutaan Besar Republik Indonesia serta anggota kepanduan kawasan Asia Pasifik. Jumlah 
25.000 diambil dari presentasi setiap kabupaten mengutus 25 peserta terbaiknya. Asia Pasifik terdiri atas 
Thailand, Malaysia, Singapore, Filipina, Vietnam, Nepal, Banglades,  Laos, Timor Leste, Australia.  Dari jumlah 
tersebut terdapat 600 peserta beragama katolik. Atas desakan dari pramuka dunia terhadap kwarnas Indonesia 
bahwa dalam Jambore perlu diadakan pembinaan rohani kepada masing-masing agama maka Jambore tahun 
2016 mengadakan kegiatan rohani.  

 Pembinaan rohani katolik dipercayakan kepada Ditjen Bimas Katolik. Oleh karena itu Ditjen Bimas Katolik 
menugaskan pegawai (Thomas Tahir, Petrus Gito, A. Adrianus Sihombing, Dwi Sayoko) melaksanakan tugas 
dimaksud. Thomas Tahir dkk menyusun pembinaan rohani Jambore berupa kegiatan Misa setiap pagi pukul 
04.30 -06.00 WIB selama 8 hari Jambore Nasional. Menurut informasi dari peserta maupun anggota kwarnas 
yang beragama katolik bahwa Misa setiap pagi ini sungguh mewarnai Jambore secara istimewah. Mereka 
berharap Ditjen Bimas Katolik tetap memberi perhatian 
pembinaan iman seperti ini, sungguh dirasakan langsung 
masyarakat pramuka. Terima kasih atas kesungguhan Ditjen 
Bimas Katolik termasuk mengupayakan sarana Misa dan 
mendatangkan Pastor Marthinus Mattani dari Keuskupan Agung 
Makassar sebagai pembimbing Rohani Jambore Nasional tahun 
2016. 

 Jambore Nasional merupakan kegiatan pramuka penggalang 
lima tahunan sebagai wahana untuk merajut persaudaraan dan 
persahabatan dalam nuansa kegembiraan bertemakan “Keren, 
Gembira, Asyik. Tujuannya adalah membentuk watak, 
meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, persatuan dan 
kesatuan pramuka penggalan serta komitmen terhadap 
penghayatan dan pengamalan Kode Kehormatan Pramuka yaitu 
Trisatya dan Dasadarma. *Thomas Tahir 

56  Vol. 26 No. 2, Mei-Agustus 2016 



Uskup Bogor menaruh harapan  
pada pendidikan keagamaan Katolik 

D irektur Jenderal Bimas Katolik, Eusabius 
Binsasi berkunjung ke Ketua Komisi Kateketik KWI 
Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM pada hari Kamis 
(18/8). Kunjungan ini menjadi sangat istimewa     
karena membicarakan masa depan pendidikan ke-
agamaan Katolik di Indonesia. 

 Didampingi Kasubdit Pendidikan Menengah 
Yustina Srini dan Kasubdit Kelembagaan Eka     
Yuliarsih, Dirjen Bimas Katolik membicarakan upaya 
kerjasama peningkatan kualitas katekis dan pendidi-
kan keagamaan Katolik. Dirjen menyambut baik 
usaha kerjasama ini. Ada beberapa hal yang menjadi 
perhatian penting yang disampaikan Dirjen pada   
pertemuan ini, yakni perlunya penataan kurikulum 
dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan ke-
agamaan Katolik, pembinaan dan peningkatan profe-
si guru serta kerjasama yang baik antara Ditjen Bimas 
Katolik, Komisi Kateketik KWI dan Kemendiknas/
pusat kurikulum. 

 Menanggapi hal tersebut, Mgr. Paskalis menyambut 
baik upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendidi-
kan keagamaan Katolik dengan didirikannya PAUD, 
SMAK dan STP. Uskup juga menegaskan ke depan 
kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi tetap berkomu-
nikasi dan melakukan koordinasi dalam berbagai hal, 
terutama terkait kateketik dan pendidikan. Dalam hal 
penyediaan buku-buku pelajaran agama Katolik,  
Komisi Kateketik perlu melibatkan STPKat untuk   
sama-sama merumuskan isi atau materi pembelajaran 
yang bisa dipakai bersama. *Alfa 

Sekolah Menengah Agama Katolik Siap Bersaing! 

D unia pendidikan tanah 

air semakin hari semakin mengibar-

kan sayapnya. Generasi muda    

disiapkan sedemikian rupa untuk 

menjadi generasi penerus yang 

berkarakter.  Untuk mengem-

bangkan sayap, tidak jarang dunia 

pendidikan mengalami pasang surut 

dan tiupan angin yang semakin  

kencang. Berbagai problematika 

pendidikan tidak jarang membuat 

patah semangat. Pemerataan dan 

mutu pendidikan masih menjadi 

perjuangan bersama. 
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Bagaimana Kementerian Agama dan 
DITJENBIMAS Katolik memaknai pendidikan? 

 Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan  
Nasional 2016, Menteri Agama menekankan       
pentingnya pendidikan membangun peradaban.   
Pendidikan adalah kebajikan tiada berbilang.       
Mendidik tak semata membentuk ketahanan raga, 
utamanya juga membangun jiwa bertumpu agama. 
Pesan Menteri ini terejawantah dalam semangat juang 
DITJENBIMAS Katolik mengakomodir harapan 
umat Katolik dalam bentuk pelayanan pendidikan 
yang berkualitas dan merata. Salah satunya adalah 
Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK). 
Jumlahnya yang kini sudah mencapai 25 dan tersebar 
di beberapa wilayah Nusantara, bertekad terus mem-
bangun kualitas agar mampu bersaing dengan sekolah 
sekolah lainnya.  

 Pertengahan 2016, Direktur Jenderal Bimas 
Katolik mengeluarkan tiga lagi SK Izin Operasional 
SMAK. Ketiganya berada di wilayah Nusa Tenggara 
Timur. Langkah maju ini mendapat apresiasi banyak 
pihak. Uskup Keuskupan Ruteng, Mgr. Hubert 
Leteng memberi semangat kepada SMAK agar terus 
bertekad menjadi pionir. Kehadiran SMAK tentu saja 
dalam rangka menjawabi harapan umat Katolik     
sebagai bagian dari Bangsa yang bertanggungjawab 
mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sebagaimana    
Nawa Cita yang telah digaungkan Presiden Joko 
Widodo, kehadiran SMAK juga menjadi tanda      
kehadiran Negara dalam pelayanannya di bidang  
pendidikan.  

 Dirjen sendiri memaknai kehadiran SMAK ini 
dalam tiga hal penting, yakni menandakan bahwa     
1) umat Katolik setia pada amanat UUD 1945 untuk  

memberikan pelayanan pendidikan kepada masya-

rakat, 2) umat Katolik punya komitmen kuat untuk 

meningkatkan pendidikan keagamaan Katolik,         

3) umat Katolik tanggap terhadap apa yang menjadi 

kerinduan Gereja Katolik untuk menyiapkan generasi 

yang handal. Saat meresmikan SMAK Seminari       

St. Yohanes Paulus II Labuan Bajo sekaligus         

serahterima SK Izin Operasional SMAK St. Carolus 

Riung, dan SMAK St. Peregrinus Laziosi Manggarai 

Timur Dirjen dengan tegas mengatakan “Kita tidak 

hanya mantap dalam semangat, tetapi juga dalam 

komitmen dan kerja keras. Komitmen dan kerja keras 

harus berdasar pada tujuan didirikannya SMAK yakni 

melahirkan pelajar yang bukan saja paham ilmu 

pengetahuan, tetapi juga memiliki iman, memahami 

dan menghayati ajaran Katolik secara baik dan benar 

di tengah masyarakat. SMAK harus meluluskan pela-

jar yang handal dan punya hati, bebas dari: kemala-

san, intoleransi, radikal dan apatis,” tegas Dirjen. 

Lebih jauh, Dirjen mengharapkan POLA MITRA 

antara Gereja Katolik dalam hal ini Keuskupan dan 

Pemerintah terjalin dengan baik. Begitu halnya 

dengan masyarakat. Hal ini senada dengan per-

nyataan Menteri Agama bahwa  penguatan lembaga 

pendidikan agama dan keagamaan harus melibatkan 

masyarakat. 

 Ke depan, berbagai upaya terus dilakukan 

DITJENBIMAS Katolik untuk menjaga kualitas 

sekolah-sekolah binaanya dan berjuang memenuhi 

harapan gereja untuk meluluskan siswa/i yang seratus 

persen Katolik dan seratus persen Indonesia, serta 

generasi 5S: Sanctitas (kekudusan), Sanitas (kesehatan), 

Scientia (ilmu pengetahuan), Sapientia  (kebijaksanaan), 

Solidaritas (persaudaraan). *Joice 
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Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 

L aporan Keuangan merupakan ikhtisar dari   

proses anggaran yang memberikan gambaran      

komprehensif mengenai aktivitas Ditjen Bimas 

Katolik selama satu periode sehingga menjadi laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Agar 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat tercapai, 

maka perlu mendalami materi dan supervisi dalam 

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester 

Satu Tingkat Nasional tanggal 23 s.d. 26 Agustus di 

Jakarta.  Dengan demikian, diharapkan pada tahun ini 

kesalahan penyusunan laporan keuangan dapat 

diminimalisir dan angka yang dilaporkan lebih akurat. 

 Hadir sebagai narasumber, Dirjen Eusabius 

Binsasi yang membawakan materi Visi dan Misi 

Ditjen Bimas Katolik, Agustinus Tungga Gempa 

dengan pembahasan Evaluasi Laporan Keuangan 

Ditjen Bimas Katolik, Yudi Ferdiyan dengan topik 

Val idasi  Saldo Normal dan Telaah Laporan 

Keuangan, Fajar Islakh Hayadi membahas Analytical 

Review dan Petunjuk Teknis Penggunaan Menu 

Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, 

Rifai Andayani dengan materi Review Satuan Kerja 

dalam Pencatatan Pada Aplikasi SAIBA, SIMAK-

BMN dan Persediaan, serta  Albertus Triyatmojo 

dengan topik Telaah Kodefikasi Barang Milik Negara. 

 Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam hal penyampaian pertanggungjawaban berupa 

Laporan Keuangan, serta mendeteksi permasalahan  

pencatatan transaksi dan pelaporan di satuan-satuan 

kerja. Selain itu menyediakan informasi sebagai bahan 

pengambilan keputusan terkait Program Bimbingan 

Masyarakat Katolik. 

 Prosedur Checked and Balanced perlu disosialisasikan 

sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan. 

Penyusun laporan keuangan perlu mempelajari 

kembali Validasi Saldo Normal, Telaah Laporan 

Keuangan dan Petunjuk Teknis penggunaan aplikasi. 

Maka dengan memperdalam materi tersebut, 

Operator SAI dan penyusun laporan keuangan dapat 

membuat jurnal dengan tepat. Proses penyusunan 

laporan keuangan di tahun ini perlu disempurnakan 

dengan verifikasi jurnal.  

 Pada tahun ini penyusunan laporan keuangan di 

tingkat konsolidator wilayah perlu disupervisi      

sebelum dituangkan ke dalam buku laporan          

keuangan. Eselon I perlu melakukan verifikasi      

pencatatan, khususnya jurnal penyesuaian, jurnal 

neraca, koreksi, jurnal umum dan jurnal kirim BMN. 

Pencatatan harus sesuai dengan jurnal standar,     

khususnya penggunaan akun harus sesuai ketentuan.  

 Selain pemilihan akun di jurnal penyesuaian,   

pemilihan menu transaksi juga perlu diperiksa lebih 

lanjut. Operator wilayah harus melakukan pemerik-

saan terhadap proses yang tidak diverifikasi KPPN, 

seperti  rekonsi l iasi  SAIBA dan SIMAK dan         

pemilihan menu transaksi aplikasi.  

*MM 
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Profil 
SMAK Maria Mediatrix 

Langgur 

K eberadaan Sekolah Menengah Maria 
Mediatrix – Langgur ini, sangat berkaitan dengan 
peran DITJENBIMAS Katolik. Seperti yang 
disampai-kan Kepala Sekolah SMAK Maria Madiarix, 
Sr. Petra Orun TMM, kepada tim Majalah Bimas 
Katolik, bahwa SMAK ini lahir sebagai buah dari 
kemitraan antara Negara (Bimas Katolik) dengan 
Gereja setempat. 

 Ketika itu, bulan November 2007, Natanael 
Sesa—Direktur Pendidikan Katolik pada waktu itu—
melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Maluku, dan 
bertemu dengan para Pastor Paroki di Ambon. 
“Beliau menyampaikan wacana pendirian SMAK,” 
ungkap Sr. Petra. Pertemuan berlanjut antara 
Direktur Pendidikan, Pembimas Katolik Maluku, 
Ketua Puspaskup Keuskupan Amboina yaitu John 
Luturmas Pr dan Sr. Petra yang hadir mewakili Pastor 
Paroki St. Maria Bintang Laut-Ambon. Hasilnya, dija-
jaki usulan pembukaan SMAK di wilayah Keuskupan 
Amboina, Provinsi Maluku.  

 Berdasarkan hasil kesepakatan ini pula, pada 
tanggal 17 Desember 2007, Pemimpin Umum 
Tarekat Maria Mediatrix dan Pembimas menugaskan 
Sr. Petra, yang juga tercatat sebagai PNS, untuk 
melakukan penjajakan guna membidani pembukaan 
lembaga pendidikan ini.  Rentang waktu antara 2007 
sampai dengan 2011, barulah Tarekat Maria 
Mediatrix mendapat izin dari Bapa Uskup Keuskupan 
Amboina untuk mendirikan SMAK di bawah 
Yayasan Bintang Timur, Yayasan Pendidikan milik 
Tarekat, pada bulan Mei 2011.  

“Setelah Tarekat menerima izin ini, bersama tim yang 
dibentuk oleh Tarekat Maria Mediatrix, kami mulai 
bekerja antara lain mempersiapkan sarana-prasarana 
termasuk kurikulum dengan berkunjung ke SMAK 
Bakti Luhur Malang,” papar Sr. Petra.  

 Pada bulan September 2011, bersama Pembimas, 
Tim menemui Dirjen Bimas Katolik yang waktu itu 
dijabat oleh Semara Duran Antonius, yang sempat 
memberikan arahan agar melakukan koordinasi lanjut 
dengan pihak keuskupan Amboina untuk menyusun 
proposal pendirian SMAK di wilayah Keuskupan 
Amboina. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2012, 
Direktur Pendidikan Katolik bersama Pembimas 
Kanwil Kemenag Propinsi Maluku mengadakan 
supervisi ke Langgur. Hasilnya, penerbitan SK 
Pemberiaan Izin Operasional SMAK Maria Mediatrix 
Langgur oleh Dirjen Bimas Katolik dengan Nomor: 
DJ.IV/Hk.00.5/122/2012 yang ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juli 2012.  “Maka SMAK Maria 
Mediatrix Langgur mulai beroperasional pada Tahun 
Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah murid pada 
waktu itu hanya sepuluh orang. Dan pada tanggal 15 
Desember 2012 lembaga ini diresmikan oleh Dirjen 
Bimas Katolik. Tanggal ini pula kami tetapkan seba-
gai Ulang Tahun SMAK Maria Mediatrix-Langgur,” 
ungkap Sr. Petra. 

 Selain dukungan regulasi, keberadaan SMAK ini 
dilatarbelakangi pula adanya keprihatinan para Suster 
Tarekat Maria Mediatrix terhadap pembinaan iman 
umat khususnya anak-anak.  
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Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat 
di wilayah Maluku Tenggara yang mayoritas Katolik 
sangat pesat, namun kurang dibarengi dengan keter-
sediaan tenaga pembinaan iman khususnya bagi anak 
anak. Nama Maria Mediatrix pun dimaknai sebagai 
penyaluran berkat kasih Hati Kudus Yesus kepada 
semua orang yang mem-butuhkan, khususnya bagi 
masyarakat yang kecil dan terpinggirkan. 

Keberadaan SMAK dengan DITJENBIMAS 
Katolik 
 
 DITJENBIMAS Katolik yang menaungi keber-
adaan SMAK Maria Mediatrix—Langgur memiliki 
tanggungjawab dalam hal pendanaan dan pen-
dampingan. Selama ini, menurut Sr. Petra, sejak 
pemberian izin operasional, DITJEN BIMAS 
KATOLIK terus menerus memberikan 
dana terutama untuk pengadaan Sarana 
dan Prasarana termasuk kegiatan-
kegiatan pembinaan dan pembekalan 
bagi seluruh Guru dan Siswa. Selain itu, 
melalui Subdit Pendidikan Menengah 
dengan program-program yang te-
rencana dan kontinue, terus melakukan 
pendampingan khususnya untuk ke-
giatan Penyusunan Kurikulum, Penyu-
sunan Soal Ujian, dan Administrasi.  
Ditambahkannya, kegiatan penyusunan 
kurikulum yang dimulai di Malang pada 
bulan Juli 2012 diteruskan dari tahun ke 
tahun, sehingga saat ini SMAK secara 
nasional telah memiliki kurikulum untuk 
Materi Keagamaan. Hal yang sama juga 
dilakukan melalui kegiatan penyusunan 
Soal Ujian.  SMAK mendapatkan 
pengetahuan dan ke-terampilan  dalam 
menyusun Soal Ujian Berstandar Nasional. 
Termasuk pendampingan administrasi yang 
mendapat apsresiasi dari lembaga setempat atas 
Standar Pembiayaan dan Standar Pengelolaan. 
“Administrasi kami tertata dengan baik dan rapi 
berkat pengetahuan dan ketrampilan yang kami 
terima melalui pen-dampingan Subdit Pendidikan 
Menengah pada Ditjen Bimas Katolik,” ungkap     
Sr. Petra. 

 Seluruh dukungan dan bantuan ini, juga turut 
mensuport visi yang diusung SMAK Maria 
Mediatrix. Yaitu Lembaga Pendidikan Keagamaan 
Katolik yang unggul, cerdas dan mandiri di bidang akademik 
dan non akademik atas dasar iman kristiani dan 
spritiualitas tarekat Maria Mediatrix. Untuk dukungan 
ini, Sr. Petra dan segenap guru serta siswa mem-
berikan apresiasi terhadap kemitraan yang selama ini 
dibangun antara DITJENBIMAS Katolik dan 
SMAK.  

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah 
kami terima selama ini baik secara materiil maupun 
spirituil dari DITJEN BIMAS KATOLIK 
khususnya SUBDIT Pendidikan Menengah: 
Kasubdit dan jajarannya,” ungkap Sr. Petra, seraya 
menambahkan agar Bimas Katolik dapat mendukung 
keberadaan SMAK di wilayah Pemda Maluku. 
Mengingat pernah terjadi kasus, setelah penempatan 
tenaga PNS di lembaga ini, dibatalkan dengan alasan 
bahwa SMAK tidak berada di bawah Dinas 
Pendidikan melainkan di bawah Kemenag. 
“Perjuangan untuk sebuah pengakuan entah kapan 
berujung, namun tidak akan pernah mengendorkan 
semangat kami: SMAK Maria Mediatrix Langgur,” 
tandas Sr. Petra. *Maria Masang 

 
 

PROFIL SEKOLAH : 
 
Semboyan : Fides, Mores Et Intelectuum : Beriman, Bermoral 
dan Berpengetahuan. 
Jumlah Pengajar : 21 Orang 
Jumlah Siswa : 93 orang 
Kegiatan rutin dan pokok : Rekoleksi, Live In dan Praktek 
Pastoral (Koor dan pendamingan SEKAMI).  
Prestasi: 
Akademik :  
Juara II lomba CC yang diselenggarakan oleh Panitia Pesparani 
Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2014. (perlombaan 3 
tahun sekali) 
Non Akademik : 
 Juara I lomba “Menyanyi Mazmur yang diselenggarakan 

oleh Panitia Pesparani Kabupaten Maluku Tenggara tahun 
2014. (perlombaan 3 tahun sekali) 

 Juara III lomba bola Volly tingkat SMA/SMK/MA 
Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2014 (lomba setiap 
tahun) 

 Juara III lomba Gerak Jalan tingkat SMA/SMK/MA pada 
Hardiknas RI Tahun 2014 (lomba setiap tahun) 

 Juara III lomba Gerak Jalan tingkat SMA/SMK/MA dan 
Umum pada HUT RI Tahun 2014 (lomba setiap tahun). 
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Peran Strategis  
Ditjen Bimas Katolik  

dalam Meningkatkan Kompetensi 

Oleh : Marcus Supriyanto, S.Si, M.Pd 

(Pengembang Kurikulum pada Subdit Pendidikan Dasar  

Ditjen Bimas Katolik) 

P 
engembangan pendidikan yang terencana 

dan matang memiliki peran strategis    

dalam menghasilkan kualitas terbaik  

generasi muda Indonesia di masa yang akan     

datang. Dalam kerangka revolusi mental, peran 

guru dan perangkat pembelajaran termasuk     

Kurikulum yang bermutu adalah hal yang sangat 

fundamental dalam menghasilkan kualitas terbaik 

mental dan kepribadian generasi muda. Ketika 

suatu negara memiliki generasi muda yang ber-

kualitas tinggi maka  negara tersebut akan men-

jadi negara dan bangsa yang besar dan tangguh 

terhadap segala macam tantangan yang berat 

sekalipun. Dengan demikian kita dapat melihat 

bahwa “Guru” memiliki peran yang amat strategis 

dalam kerangka revolusi mental untuk meng-

hasilkan generasi muda yang berkualitas di masa 

yang akan datang.  

Guru merupakan suatu pekerjaan profesional, 

yang memerlukan suatu keahlian khusus. Karena 

keahliannya bersifat khusus, guru memiliki pera-

nan yang sangat penting dalam kegiatan pembela-

jaran, yang akan menentukan mutu pendidikan di 

sekolah. Oleh karena itu, dalam sistem pendidi-

kan dan pembelajaran dewasa ini kedudukan 

guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum 

dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih 

apapun. Keahlian khusus itu pula yang mem-

bedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya. 

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan 

profesi yang lainnya terletak dalam tugas dan 

tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab 

tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-

kemampuan yang disyaratkan untuk memangku 

profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak 

lain adalah kompetensi guru. Kompetensi dalam 

profesi guru, pada awalnya dipersiapkan atau di-

peroleh melalui lembaga pendidikan formal 

keguruan, sebelum seseorang memangku jabatan 

(tugas dan tanggung jawab) sebagai guru.   

 Tetapi untuk menuju ke arah pelaksanaan   

tugas dan tanggungjawab secara profesional,    

tidaklah cukup dengan berbekal dengan kemam-

puan yang diperoleh melalui jalur pendidikan   

formal tersebut. Pada dasarnya pendidikan guru 

itu bukan berlangsung dalam pendidikan formal 

keguruan saja, melainkan berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan formal tersebut adalah pendidi-

kan yang wajib dialami oleh seorang calon guru 

secara formal. Sedangkan pendidikan sesudah ia 

bekerja dalam bidang pengajaran adalah antara 

lain: belajar terus menerus, rajin membaca buku 

yang bermutu, mengikuti penataran, mengadakan 

penelitian, menulis buku, aktif dalam organisasi 

profesi, dan ikut memikul tanggung jawab dalam 

masyarakat. Semua kegiatan itu sangat berharga 

untuk mengembangkan pengalaman, penge-

tahuan, keterampilan guru sehingga kemampuan 

profesionalnya semakin berkembang.  

Dengan kata lain untuk dapat disebut sebagai 

profesional, setiap guru harus melakukan 

pengembangan kompetensinya secara berkesi-

nambungan. Itu artinya guru harus meningkatkan 

kompetensinya secara terus menerus. Tuntutan 

terhadap peningkatan kompetensi secara berkesi-

nambungan disebabkan karena substansi kajian 

dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman.  

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa “Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan   

menengah”. Dalam tugas pokok guru tersebut ter-

kandung makna, bahwa dalam proses pembelaja-

ran guru merencanakan dan melaksanakan   

pembelajaran melalui tugasnya mengajar.  
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Guru memberikan bantuan kepada peserta 

didik dalam memecahkan masalah yang di-

hadapinya, pengembangan kepribadian dan pem-

bentukan nilai-nilai bagi peserta didik, yang di-

lakukan lewat tugas guru membimbing, men-

didik, mengarahkan dan melatih. Sedangkan 

hasil proses pembelajaran yang telah dilaksana-

kan, diketahui melalui pelaksanaan tugas guru 

menilai dan meng-evaluasi peserta didik. Guru 

dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pengembang kurikulum membawa implikasi  

bahwa guru dituntut untuk selalu mencari      

gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktek 

pendidikan, khususnya dalam praktek pengaja-

ran. Tugas dan tanggung jawab guru untuk me-

ngembangkan profesi pada dasarnya merupakan 

tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, 

menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas 

dan tanggung jawab profesinya. Dengan kata lain, 

guru dituntut untuk selalu meningkatkan penge-

tahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan 

tugas-tugas profesinya. Kompetensi Guru meru-

pakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki 

oleh seseorang dalam setiap bidang profesi yang 

ditekuninya. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan 

dalam profesi keguruan, dimana dengan kompe-

tensi yang profesional guru dapat menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh 

karena itu, kompetensi merupakan suatu hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pen-

didikan dan pengajaran di suatu satuan pendidi-

kan. Dengan demikian, guru yang kompeten    

berarti guru harus memiliki pengetahuan dan  

keterampilan serta kemampuan sebagai guru  

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab-

nya sebagai pendidik. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 

3 yang menyebutkan bahwa “Kompetensi meru-

pakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, di-

kuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan”. Kompeten-

si yang harus dimiliki oleh setiap guru berdasar-

kan peraturan pemerintah tersebut adalah 

”Kompetensi Guru yang meliputi kompetensi  

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.” Keempat   

bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-

sendiri, melainkan saling berhubungan dan sal-

ing mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena 

itu, upaya pengembangan kompetensi guru 

secara berkesinambungan menjadi amat penting 

dan menjadi kebutuhan untuk menuju ke arah 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru 

secara profesional.  

Mengingat pentingnya pengembangan kompe-

tensi guru tersebut maka Direktorat Pendidikan 

Katolik pada Ditjen Bimas Katolik telah me-

lakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi 

guru dengan melaksanakan Bimbingan Teknis 

(Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Pendidi-

kan Agama Katolik (selanjutnya disingkat PAKat). 

Sehingga diharapkan mereka akhirnya akan men-

jadi guru yang semakin profesional. Tahun 2016  
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ini Direktorat Pendidikan Katolik Ditjen Bimas 

Katolik telah melaksanakan Bimtek Peningkatan 

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik  

Tingkat Dasar Provinsi Maluku dan Maluku Utara 

di Langgur dan Bimtek yang sama untuk guru  

PAKat Provinsi Kalimantan Barat di Bengkayang 

pada Bulan April 2016. Juga telah dilaksanakan 

Bimtek Peningkatan Profesionalisme Guru Pendi-

dikan Agama Katolik di Maumere pada Bulan Mei 

2016. 

Mengapa Bimtek Peningkatan Kompetensi 

Guru PAKat memiliki peran strategis dalam 

kerangka revolusi mental untuk menghasilkan 

generasi muda Katolik yang berkualitas? Ada be-

berapa alasan yang dapat dikemukakan di sini. 

Pertama, Kurikulum Pendidikan Agama Katolik 

dan Budi Pekerti tahun 2013 telah selesai dibuat 

menjadi Buku pegangan bagi Guru dan Siswa,  

namun keberhasilan implementasi Kurikulum ter-

sebut di sekolah terletak di tangan Guru yang 

mendapat pelatihan dan Bimtek Kurikulum      

PAKat. Kedua, pemahaman dan penguasaan     

Kurikulum PAKat dan Budi Pekerti Tahun 2013 

baru salah satu unsur dari kompetensi peda-

gogik. Ketiga, masih ada kompetensi kepribadian 

yang merupakan sarana strategis untuk meng-

hasilkan mental dan kepribadian guru pendidikan 

Agama Katolik yang berkualitas. Hal ini mencip-

takan efek domino sehingga akhirnya kualitas 

mental dan kepribadian guru pendidikan Agama 

Katolik mempengaruhi dan berperan penting 

menghasilkan kualitas generasi muda Katolik 

yang mereka didik. Jadi disinilah peran strategis 

pembinaan Guru PAKat melalui pelatihan Bimtek 

Peningkatan Kompetensi Guru PAKat.  

Sekarang persoalannya adalah bagaimana 

memb ua t  “ des a in ”  B imt ek  Pen ing ka t an  

Kompetensi Guru PAKat yang komprehensif      

sehingga 4 kompetensi guru tersebut dapat ter-

akomodir dan para guru mendapat manfaat yang 

maksimal. Penulis mengajukan beberapa usulan 

sebagai berikut : 

1. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAKat 

memberikan materi Visi-Misi Bimas Katolik 

dan Kebijakan Direktorat Pendidikan Katolik 

serta bagaimana melakukan implementasi Visi 

Misi tersebut ke dalam praktek pembelajaran 

dan praktek hidup sehari hari guru PAKat 

2. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAKat  

memberikan materi tentang Pembangunan 

Karakter Guru (Caracter Building) yang me-

miliki dasar dan nilai-nilai Katolik 

3. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAKat 

memberikan materi tentang Spiritualitas Guru 

berdasarkan nilai-nilai Kitab Suci dan ajaran 

Gereja 

4. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAKat 

memberikan materi dan praktek tentang     

Kurikulum PAKat dan Budi Pekerti Tahun 

2013 

5. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAKat 

memberikan materi tentang peran guru dalam 

masyarakat dan umat Katolik di paroki 

Semoga Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Katolik memiliki peran strate-

gis dalam menghasilkan guru PAKat yang 

berkualitas dan ketika diterapkan dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Katolik di 

sekolah pada akhirnya mampu menghasilkan  

generasi muda Katolik yang berkualitas yang men-

jadi modal dasar pembangunan bangsa dan   

negara Indonesia.  
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Oase 

bahkan anak menjadi korban kekerasan dan 
pembunuhan bahkan dewasa ini kalau kita 
melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat 
anak-anak  yang diperdagangkan seringkali 
mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, 
pekerjaan terlarang, dijadikan kurir narkoba, 
untuk kerja paksa, dijadikan pembantu rumah 
tangga,dijadikan korban ekploitasi seksual 
dalam pornografi, prostitusi, dan tidak jarang 
anak diperdagangkan untuk kepentingan 
adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya 
untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan 
untuk kepentingan medis untuk orang-orang 
yang membutuhkan.   

 Dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) 
anak didefinisikan sebagai “ manusia yang 
berusia di bawah 18 tahun, mereka masih 
dalam masa pertumbuhan secara fisik dan 
mental anak membutuhkan perawatan, 
perlindungan khusus serta perlindungan 
hukum sebelum dan sesudah lahir. Di samping 
itu mereka juga patut diakui bahwa keluarga 
merupakan lingkungan alami bagi 
pertumbuhan dan kesejahteraannya dan juga 
untuk perkembangan kepribadiaanya mereka 
membutuhkan lingkungan keluarga yang 
penuh kasih sayang. Kekerasan terhadap anak 
selama beberapa tahun ini terus meningkat 
dengan tajam dan kondisi ini hampir setiap hari 
diberitakan, baik lewat media massa maupun 
media berita, kondisi ini menggambarkan 
bahwa persoalan  hak anak untuk memperoleh 
perlindungan dari segala bentuk tindakan 
kekerasan yang mengancam masa depannya 
masih belum dapat terlaksana dengan baik.   

 Komite Hak Anak PBB merumuskan empat 
prinsip umum Konvensi Hak Anak yang perlu 
diperhatikan yaitu:  

Masih Adakah Tempat Buat Anak  
Untuk Berlindung? 

B aru saja tanggal 23 Juli 2016 lalu, 
Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. 

Tema sentral yang dirujuk adalah ‘Akhiri 
Kekerasan pada Anak’. Perayaan ini dise-
lenggarakan dengan memperhatikan berbagai 
peristiwa dan kejadian yang dialami sebagian 
anak Indonesia beberapa waktu terakhir ini. 
Pada HAN tahun ini pula, disoroti 3 (tiga) isu 
anak, yakni kekerasan seksual anak, per-
kawinan anak, dan prostitusi anak. Kekerasan 
seksual, perkawinan, dan prostitusi pada anak 
telah melanggar hak-hak anak untuk berkem-
bang serta menjalani kehidupan yang layak, 
bermanfaat, dan bermartabat. 

 Namun yan ingin disajikan dalam perenung-
an ini adalah, apakah masih ada tempat buat 
anak untuk berlindung? Adakah kaum dewasa 
menanggapi  kerinduan anak-anak untuk men-
dapatkan tempat yang nyaman baginya, dari 
ancaman yang menyakiti masa kanak-kanak 
mereka?   

 Sekilas kita melihat ke belakang, anak 
sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai 
harganya baik dilihat dari perspektif sosial, 
budaya, ekonomi, hukum maupun perspektif 
keluarga, suku dan negara. Dilihat dari segi 
sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat 
bagi keluarga, dilihat dari segi budaya sebagai 
penerus suku, bangsa dan dari segi ekonomi 
ada asumsi yang terjadi pada masyarakat 
bahwa banyak anak banyak rejeki, walaupun 
istilah itu mungkin sudah usang tertelan 
jaman. Anak-anak sebagai permata hati 
keluarga, keluarga mempunyai harapan yang 
besar bagi anak-anaknya, namun tidak semua 
anak memperoleh keberuntungan, masih 
banyak anak yang belum mendapatkan haknya 
sebagai anak. Anak yang seharusnya mem-
punyai posisi dan kedudukan strategis di depan 
hukum diperlakukan bahkan mendapatkan 
perlakuan tidak adil.  

 Dalam berbagai kasus dalam masyarakat 
dapat kita saksikan bahwa masih banyak 
peristiwa yang menimpa anak-anak sehingga 
merenggut masa kecilnya dan bahkan masa 
depannya. Hal ini dapat dilihat di kota–kota 
besar dengan adanya praktek eksploitasi 
terhadap anak yang dijadikan pengemis, 
pengamen jalanan, pekerja anak, pekerja seks 
komersial, diperdagangkan (trafficking anak)   
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1. Non diskriminasi; menghormati dan 

menjamin hak-hak yang ditetapkan kepada 

setiap anak dalam wilayah hukum mereka 

tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun 

tanpa memandang ras, warna, bahasa, 

agama, kebudayaan, juga menjamin hak 

anak untuk dilindungi dari semua bentuk 

diskriminasi dll. 

2. Tindakan terbaik bagi  anak (the best 

interest of the child) dalam semua tindakan 

yang menyangkut anak yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga pemerintah maupun 

swasta untuk kesejahteraan anak-anak.  

3. Hak Hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan anak  

Kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak merupakan konsep yang holistik, 

dengan semaksimal mungkin menjamin 

kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak. Menyangkut prinsip perkembangan 

anak yang perlu diperhatikan adalah: 

perkembangan fisik, perkembangan mental, 

terutama menyangkut pendidikan termasuk 

pendidikan bagi anak-anak cacat, perkem-

bangan moral dan spiritual, perkem-bangan 

sosial terutama menyangkut hak memper-

oleh informasi, menyatakan pendapat, ber-

kumpul serta perkembangan secara budaya.  

4. Menghargai pandangan anak  

 Anak-anak memiliki pendapat sendiri dan 

memperoleh hak untuk menyatakan pen-

dapat mereka secara bebas dalam semua hal 

yang mempengaruhi anak, dan pendapat 

tersebut sesuai dengan usia dan kema-

tangan anak. 

 

 Pemenuhan hak-hak anak merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. 

Menghormati, menegakkan dan mengimple-

mentasikan hak asasi anak sejalan dengan 

penegakan dan implentasi HAM itu sendiri, 

walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa hak 

asasi anak masih berada pada posisi yang 

terpinggirkan dan dianggap sebagai masalah 

skunder dalam penegakan HAM. Akibat 

kurangnya perlindungan terhadap anak, maka 

mereka sering di ekploitasi untuk mendatang-

kan keuntungan. Di tengah semangat berbagai 

pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

anak, masih banyak anak yang belum ter-

penuhi haknya, yaitu hak untuk di catatkan 

akta kelahirannya. Masih banyak anak-anak 

yang lahir tanpa tahu keberadaannya. Secara 

psikologis anak-anak dibawah umur pada 

umumnya pertumbuhannya masih stabil, 

sehingga masih membutuhkan kasih sayang 

yang utuh, bimbingan per-lindungan dari orang 

orang di sekitarnya terutama orang tuanya. 

Masa anak masa yang membahagiakan dan 

menyenangkan, namun karena keserakahan 

dan keegoisan orang dewasa maka anak harus 

bisa  “menjadi orang dewasa.” Mereka dipaksa 

untuk melakukan tugas dan pekerjaan seperti 

orang dewasa. Masa untuk bermain dengan 

teman-teman sebayanya seakan buyar oleh 

keadaan, dunia menjadikan mereka kejam. 

Sebuah persoalan yang kompleks dan lagi-lagi 

anak yang menjadi korban. Hak anak yang 

kurang mendapat perlindungan dari orang 

dewasa, mereka semakin terpuruk, adakah hari 

esok buat anak untuk mendapatkan perlin-

dungan dan dilindungi sehingga mereka bisa 

tersenyum? 

*** 

Oleh: Irminia Roni Kurniastuti 
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