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Paskah dimaknai sebagai perayaan kebangkitan
Tuhan Yesus. Kebangkitan Sang Juru Selamat, yang rela
menderita sengsara disalib demi menebus dosa umat manusia.
Kebangkitan kita, umat Nasrani, karena terhapus dari dosa.
Kebangkitan kita sebagai ASN Kementerian Agama,
khususnya pegawai Bimas Katolik, dalam menggerakkan
Lima Nilai Budaya Kerja. Semangat kebangkitan sebagai
perwujudan ke-lima nilai tersebut telah dituangkan dalam 9
Komitmen Bersama pada forum Konsultasi Pejabat Bimas
Katolik Pusat dan Daerah yang hasilnya dapat kita cermati
bersama di rubrik Fokus.
Semangat kebangkitan perempuan dirasakan dengan
adanya Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), yang digagas
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk
memotivasi perempuan dalam membuat perubahan. Selain
itu, semangat kebangkitan perempuan juga dirasakan di
rubrik Liputan Khusus, yang menyajikan pembahasan
kesetaraan gender. Liputan Audiensi Dirjen dengan DPP
WKRI dan KOWANI juga menyegarkan semangat
kebangkitan perempuan. Kebangkitan Perempuan ini
dilatarbelakangi
semangat
emansipasi
yang
telah
diperjuangkan Kartini.

Semangat
kebangkitan
melawan
terorisme,
radikalisme, dan narkoba diangkat dalam liputan tentang
Apel Ke-Bhinnekaan Lintas Iman yang dihadiri oleh Menteri
Agama, Menteri Pertahanan, Menteri Pemuda dan Olah Raga,
serta para tokoh agama. Sementara semangat kebangkitan
dalam proses penegerian STP St. Agustinus Pontianak, juga
disajikan di rubrik Liputan.
Selamat merayakan semangat kebangkitan dengan
bekerja bersih dan melayani! 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
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P

erwujudan 5 Nilai
Budaya Kerja, dijabarkan
dalam pelaksanaan tugas
dan layanan para ASN yang bernaung di Kementerian Agama,
termasuk DITJENBIMAS Katolik.
Sejak tema ini digaungkan Tahun
2015 lalu, seluruh aparatur baik
Pusat maupun Daerah, bekerja
seturut panduan amanat
Pimpinan ini. Dan laporan pelaksanaan tugas selama TA 2015 lalu
berikut rekomendasi yang telah
disepakati dalam Forum
Konsultasi Pejabat Bimas Katolik
Pusat dan Daerah Tahun 2016,
diturunkan dalam Fokus edisi ini.
Dalam paparan seputar pelaksanaan kegiatan yang didesain
oleh Panitia Penyelenggara,
disebutkan bahwa, dengan pola
satu program yakni program
Bimbingan Masyarakat Katolik
yang linier antara pusat dan
d aerah, hen dak d ite gaskan
bahwa pembangunan di bidang
agama Katolik diarahkan untuk
benar- benar m e ngh ad irkan
pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Katolik.
Untuk dapat menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan
oleh masyarakat Katolik ini,
perlu dilakukan koordinasi antar
seluruh unit teknis pelaksana
program baik di Pusat maupun
Daerah agar terjadi rentang kendali yang baik, seperti misalnya,
tersedianya petunjuk teknis
pembayaran TPG, perbaikan SK
inpassing, perbaikan kualitas
dan kuantitas SDM Bimas Katolik,
pertanggungjawaban program
dan anggaran, dan belum sinerginya laporan kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menetapkan visi
“Terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus prosen
Katolik dan seratus prosen Pancasilais dalam negara yang
ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan misi “Mengajak
masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan
dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan
bangsanya”.
Semua gerak langkah menyangkut pelaksanaan
program bimbingan yang terjabar dalam visi dan misi
tersebut perlu dibahas bersama dari tingkat Pusat dan
Daerah. Terlebih dengan adanya berbagai macam
persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik akhir-akhir ini, seperti persoalan:
pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, struktur di
daerah, pengelolaan pendidikan, dan gerak langkah
Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mewujudkan harapan
tersebut, maka Forum Konsultasi Pejabat Bimas Katolik
Tahun 2016 tersebut akan fokus pada dua hal besar, yaitu:
1) Reviu Rekomendasi Konsultasi tahun 2015; dan 2)
Membangun komitmen bersama untuk optimalisasi
pelaksanaan Program dan Anggaran Bimas Katolik Pusat
dan Daerah.
Disebutkan pula, tujuan forum konsultasi itu adalah,
membangun komitmen bersama dalam mengoptimalkan
pelaksanaan program dan anggaran, serta meningkatkan
koordinasi antara pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah.
Sedangkan sasaran kegiatan ialah, terbangunnya
komitmen bersama untuk mengoptimalkan pelaksanaan
p rog r am d an ang g a ran , se rta te rkoo rd in a sin ya
pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat Katolik.
Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016 1

Fokus

Forum
Konsultasi Pejabat
Bimas Katolik
Pusat-Daerah

D
Foto Bersama setelah Upacara Pembukaan

Forum yang diikuti 271 orang tersebut, menghasilkan sembilan
rumusan bersama diantaranya mewujudkan 5 Nilai Budaya Kerja di
Lingkungan Bimas Katolik Pusat dan Daerah dengan mengembangkan
trustworthy dan membangun mutual respect melalui sosialisasi,
diskusi, doa, kegiatan/kebijakan inovatif, dan lainnya. Selain itu,
menciptakan program inovatif yang langsung dirasakan masyarakat
Katolik serta memperjuangkan pendidikan Agama Katolik bagi
peserta didik di sekolah-sekolah. Persoalan penanganan radikalisme
juga menjadi sorotan. Karenanya forum pun berkomitmen untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat Katolik untuk mendukung
penangkalan radikalisme/fundamentalisme. Sedangkan komitmen
penting yang dicetuskan adalah melaksanakan anggaran program
Bimas Katolik dengan target capaian 95 persen.
Dalam kesempatan itu, sambutan Menteri Agama RI, Lukman
Hakim, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik, Eusabius Binsasi menegaskan agar seluruh pegawai di
Lingkungan Bimas Katolik terus mengawal dan mengkoordinasikan
program reformasi birokrasi, meningkatkan komitmen produktivitas
dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di unit kerja masingmasing. Menteri juga mengingatkan agar para pegawai bisa menjadi
sumber keteladanan dalam segala hal, baik dalam aspek
profesionalitas maupun integritas. Amanat lainnya, dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, seluruh pejabat
lebih kreatif dan inovatif serta tidak “gaptek” atau gagap teknologi
dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat
dengan memaksimalkan fungsi teknologi informasi dalam
mendukung efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat.
“Lakukan koordinasi internal dan eksternal sebaik mungkin, dalam
rangka mengoptimalkan anggaran dan kegiatan Program Bimbingan
Masyarakat Katolik secara efektif, efisien dan akuntabel penuh
tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkap Dirjen
yang mengulang kembali arahan Menteri Agama.
2 Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016

irektorat Jenderal
Bimbingan
Masyarakat Katolik
Kementerian Agama
mengadakan kegiatan
Konsultasi Pejabat Bimas
Katolik Pusat dan Daerah
tanggal 5-8 Maret 2016 di
Jakarta, dengan tema
“Meneguhkan Revolusi
Mental untuk Kementerian
Agama yang Bersih dan
Melayani”.

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi

Kehadiran Bimas Katolik,
Harus Dirasakan Manfaatnya

Dalamnya, Eusabius Binsasi
menegaskan tentang garisgaris kebijakan Dirjen yang
menjadi penekanan dalam
proyeksi program kegiatan
Bimas Katolik. Diantaranya,
meningkatkan kualitas mutu
lembaga pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan
keagamaan Katolik, jumlah
Taman
Seminari
(PAUD),

SMAK dan PTAKS yang terus bertambah. Selain itu,
meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui usaha
pemberian bimbingan kepada masyarakat Katolik dalam
berbagai aktivitas program kegiatan misalnya pertemuan serta
pemberian bantuan yang sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan. Usaha lainnya, peningkatan kualitas kerukunan
umat beragama melalui serangkaian aktivitas seperti dialog
dan konsultasi, pemberian bantuan sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan. Dirjen juga menekankan tentang pentingnya
meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan melalui usaha pemberian bantuan kepada tenaga
pendidik, lembaga pendidikan keagamaan termasuk didalamnya pertemuan pembinaan.
Dirjen pun menyinggung tentang pelaksanaan
pengelolaan
anggaran
Program
Bimbingan
Masyarakat Katolik baik di Pusat maupun di
Daerah. “Sampai saat ini kita akui bahwa jumlah
aparat dan kompetensinya masih jauh dari harapan,
maka menjadi penting upaya peningkatan kualitas
SDM tersebut,” ungkap Dirjen. Meski demikian,
Diren menyatakan apresianya terhadap realisasi
anggaran 2015 yang menyerap lebih dari 84 persen
dari anggaran yang disediakan. “Untuk itu saya
mengucapkan terima kasih atas kerja keras kita
semua,” ucap Dirjen. Adapun alokasi anggaran
Tahun 2016 sebesar Rp. 824.450.417.000, dengan
penyebarannya
pada
Fungsi
Pendidikan
Rp.616.426.664.000, Fungsi Agama sebesar
35.287.055.000, dan Fungsi Pelayanan Umum
sejumlah Rp. 172.736.698.000. Sedangkan sebaran
alokasi anggaran Tahun 2016 Pusat (DITJENBIMAS
Katolik) adalah Rp. 66.482.592.000 atau 8,06 %
dari anggaran yang disediakan, dan untuk Daerah
(324 Satker: 1 Pusat, 33 Kanwil/Provinsi dan 290
Kab/Kota Kankemenag – 135 satker Kab/kota yang
memiliki struktur
Bimas
Katolik) senilai
Rp.757.967.825.000 atau 91,94 persen dari
anggaran.
Dalam pengelolaannya nanti, Dirjen berpesan
agar setiap program kerja yang dilakukan juga
memberi makna bahwa Bimas Katolik hadir di
tengah-tengah umat. “Kehadiran kita harus benarbenar dirasakan umat Katolik karena menjawabi
kebutuhan umat. Maka semua pihak diharapkan
dapat menyukseskan anggaran dengan meningkatkan komitmen bersama dan akuntabilitas yang
teruji,” papar Dirjen. Komitmen yang dimaksud
selain 5 Nilai Budaya Kerja, Bimas Katolik juga

Peserta Konsultasi Pejabat Bimas Katolik

mendukung program wilayah bebas korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani
(WBBM). “Ini harus menjadi tekat Bimas Katolik
Pusat dan Daerah juga,” tandas Dirjen.
Dirjen juga mengingatkan tema-tema aktual
yang perlu menjadi roh dalam setiap kegiatan.
Misalnya, Keluarga, perkawinan beda agama, RUU
Perlindungan Umat Agama, Masalah Hukuman Mati,
Pernikahan dan perceraian, Isu Gender, dan Bela
Negara menjadi bahan dalam program kegiatan
sehingga benar-benar berguna bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu pula, Sekretaris Eksekutif
KWI, Rm. Edy Purwanto PR menyampai-kan materi
seputar harapan Gereja Katolik terhadap pelayanan
Bimas Katolik. Gereja misalnya, berharap agar
pejabat Bimas Katolik melalui kewe-nangannya
memperjuangkan pendidikan agama Katolik bagi
peserta didik Katolik di sekolah-sekolah negeri.
Selain
itu
memperjuangakan
pendidikan
religiusitas, bukan melulu dengan membahas
akidah/dogma, namun berfokus pada inti pelajaran.
Seperti yang telah diterapkan oleh Keuskupan
Agung Semarang. Rm. Edy juga mengkhawatirkan
adanya penyebaran paham fundamentalisme
melalui siaran-siaran mimbar agama di televisi.
Menurutnya, publikasi media mempengaruhi sikap
dan cara pandang seseorang terhadap nilai agama
lain. “Litbang Kemenag perlu melakukan penelitian
yang lebih otentik, tentang dampak media ini,”
ungkapnya, Selain itu, ia pun menekankan agar
komunikasi dan hubungan harmonis antara hirarki
Gereja Katolik dengan Pemerintah lebih diefektifkan lagi. “Perlunya sosialisasi pada Gereja tentang
kemitraan yang selama ini telah dilakukan,”
tandasnya.
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Soal penambahan struktur organisasi DITJENBIMAS
Katolik, juga menjadi perhatiannya. Hal ini, lanjut Rm.
Edy, demi meningkatkan mutu pelayanan Negara
terhadap masyarakat Katolik, sehingga makin terasa
hingga ke daerah pelosok.
Di sesi berikutnya, Direktur Pendidikan Katolik,
Fransiskus Endang, memaparkan materi Kebijakan
Teknis Direktorat Pendidikan Katolik. Tiga hal pokok
yang menjadi pembahasan adalah soal Penegerian,
Akreditasi, dan Sertifikasi. Hingga saat ini, dilaporkan
Direktur, Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)
yang berada di bawah pembinaan DITJENBIMAS
Katolik berjumlah 21, Taman Seminari 1 lembaga, dan
PTAKS 23 “Saat ini sudah lima proposal SMAK yang
masuk untuk proses penegerian,” ungkap Direktur.
Adapun STP St. Agustinus Pontianak, kini masih dalam
proses penegerian. Menyangkut akreditasi, ditandaskan Direktur, seluruh lembaga pendidikan yang

Direktur Pendidikan Katolik, Fransiskus Endang
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bernaung di bawah DITJENBIMAS Katolik masuk
dalam proses akreditasi BAN. Bebarapa PTAKS
yang berstatus C juga diupayakan meningkat
menjadi B. Sedangkan untuk Ujian Nasional SMAK,
Tahun 2016 adalah pelaksanaan UN yang ke-tiga.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Diknas
dengan penilaian sah dan legal serta khas keagamaan. Hal ini pun menjadi kewenangan Ditjen
Bimas Katolik sesuai PP 55/2007 tentangg
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,”
papar Direktur Pendidikan Katolik. Hal lain,
terkait Sertifikasi. Dijelaskan Direktur, Sertifikasi
Guru Pendidikan Agama Katolik melalui
portofolio dan PLPG sudah berakhir tahun 2015,
sesuai UU No. 14/2015 tentang Guru dan Dosen.
Dan kini tengah menunggu payung hukum untuk
pelaksanaan Sertifikasi 2016. Adapun Program
Peningkatan kualifikasi Guru PAK melalui Dual
Mode System sudah berakhir tanggal 75 Desember
2015. Sehingga bagi Guru PAK yang belum
berstatus S1, bisa menempuh program reguler.
Paparan Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar
Petrus Simbolon dalam materi Kebijakan
Direktorat Urusan Agama Katolik, menegaskan
tentang cakupan kegiatan di tingkat Pusat dan
Daerah. Disampaikannya, Pusat merencanakan
kegiatan yang bersifat internasional, nasional,
regional—antar provinsi, dan kompelementer
yang mendapat perhatian khusus (pesanan).
Sedangkan tingkat Provinsi yakni Kepala Bidang
maupun Pembimas Katolik, merencanakan kegiatan di tingkat Provinsi, beberapa Kabupaten/Kota,
dan daerah spesifik setempat. Hal ini mengacu
pada Perjanjian Kinerja Dirjen Bimas Katolik
Tahun 2016, untuk Urusan Agama Katolik Pusat
dan Daerah. Dengan fokus pada sasaran strategis,
indikator kinerja target, serta tindak lanjut.
Menanggapi aturan tersebut, Direktur menekankan tiga hal dalam pelaksanaan kegiatan di
tataran Direktorat, yakni kulitas pemahaman,
tenaga teknis, dan lembaga sosial. Menurutnya,
untuk mening-katkan kualitas pemahaman dan
pelayanan agama Katolik, DITJENBIMAS Katolik
telah memfasilitasi 5.020 Penyuluh Agama Katolik
lewat berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan. Sedangkan jumlah tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan pelayanannya adalah 2.430 orang. Pembinaan lainnya, meningkatkan kualitas tenaga
teknis keagamaan, melalui kegiatan Pembina
Keluarga Bahagia Sejahtera, Pembina Orang
Muda Katolik, Pembina Bina Iman Anak (BIA),

Direktur Urusan Agama Katolik, Sihar Petrus Simbolon

Selain dua Direktorat, pada tataran dukungan
manajemen, Sekretaris DITJENBIMAS Katolik,
Agustinus Tungga Gempa juga menyampaikan
materi seputar Kebijakan Teknis Sekretariat. Secara
manajerial. Restrukturisasi program berbasis
eselon satu dan bersifat sentral yakni Program
Bimbingan Masyarakat Katolik. Penerapannya
menyangkut distribusi anggaran. Perencanaan,
kegiatan dan bantuan, dukungan teknis lain yakni
juknis dan juklak, serta pelaporan anggaran dan
kinerja. Dalam catatan Sekretaris, dikemukakan
beberapa persoalan yakni menyangkut kekurangan
dana pembayaran dan Tunjangan Profesi Guru
(TPG), pencairan anggaran yang kurang optimal,
penyediaan sarana penunjang tugas yang masih
terkendala, rendahnya Pagu anggaran, serta
struktur organisasi dan SDM.
Pertama, kekurangan dana TPG. Dipaparkan
Sekretaris, sepanjang tahun anggaran 2015, terjadi
kekurangan dana pembayaran di 22 provinsi baik

Sekretaris DITJENBIMAS Katolik, Agustinus Tungga Gempa

Pembina/Motivator Kerukunan, Pembina Liturgi, Prodiakon, Lektor/Lektris, Katekis. Dan untuk mengupayakan
peningkatan kerukunan intern umat, telah diselenggarakan kegiatan pembinaan bagi 490 orang. Selain
personal, layanan juga menyasar lembaga sosial. Hingga
saat ini, jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang
difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
adalah 116 lembaga. Layanan yang terpenting adalah
meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama
Katolik. Diungkap Direktur, jumlah Rumah Ibadat yang
difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
berjumlah 133 lembaga. Terkait hal ini, Direktorat
Urusan Agama telah melakukan registrasi rumah ibadat.
“Tujuan dari registrasi rumah ibadat ini adalah untuk
keakurasian data, distingsi, perencanaan, dan perlindungan legalitasnya,” ungkap Direktur Urusan Agama.
Guru
PNS
maupun
non
PNS
sebesar
Rp79.776.905.611. Kemudian dilakukan revisi untuk
pemenuhan
kekurangan
TPG
2015
sebesar
Rp48.078.509.611. Namun belum seluruhnya terpenuhi, dengan kekurangan sejumlah Rp.31.698.396.000.
Selanjutnya, dilakukan relokasi anggaran bantuan
dengan revisi hingga ke tingkat Kementerian sehingga
disimpulkan bahwa sejak tahun anggaran 2016 tidak
ada lagi kekurangan dana TPG untuk Guru Agama
Katolik baik PNS maupun Non PNS, karena kekurangan
tahun sebelumnya telah terpenuhi. “Maka kita semua
agar memperhatikan dengan seksama data yang sudah
ada, untuk dijadikan based line anggaran selanjutnya,
karena Ditjen Bimas Katolik sudah tidak memiliki
utang TPG,” tandas Sekretaris.
Kedua, masalah pencairan anggaran yang kurang
optimal. Disampaikan, bahwa secara nasional, serapan
anggaran sepanjang Tahun 2015 sebesar Rp.
776.517.779.187 atau 84,90 persen dari Pagu
anggaran yakni RP.914.764.143.000. Sekretaris pun
mencatat, lima Satker teratas dalam penyerapan
bantuan. Yakni, Kalimantan Barat 97,91 persen,
Sumatera Selatan 94,83 persen, D.I. Yogyakarta 94,77
persen, Riau 91,92 persen, serta Sulawesi Tenggara
sebesar 90,41 persen. Beberapa hal yang menjadi
persoalan di tingkat Pusat pun, disampaikan Sekretaris
dalam forum kon-sultasi tersebut. Yakni belanja
barang menyumbang serapan rendah dan siar sebesar
Rp. 33.792.187.000 dari total 88.481.845.000.
Sedangkan be-lanja pegawai di tingkat daerah
menyumbang serapan rendah dan siar sebesar
Rp.96.122.584.890 dari total 705.281.917.000.
Komponen yang mempengaruhinya adalah Gaji PNS,
Belanja Uang Makan PNS, TPG PNS, TPG Non PNS, dan
Belanja Tunjangan PPh PNS. Pada catatan yang lain
terkait postur serapan anggaran sepanjang Tahun
2011-2015 adalah; rata-rata secara nasional serapan
anggaran sebesar 92,54 persen; realisasi terendah
pada Tahun 2015 sebesar Rp. 84,98 persen
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Kepala Biro Ortala Setjen Kemenag,

sejak dimulainya Program berbasis Eselon I; realisasi tertinggi dicapai di
Tahun Anggaran 2012 sebesar 99 persen. Menyorot tentang peningkatan
kualitas di bidang perencanaan dan anggaran, masih perlu dilakukan
bimbingan teknis menyangkut Akrual, SIMAK, BMM, dan SIMAN. Menurut
Sekretaris, pada Tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan bimbingan
teknis di tiga tempat yakni NTT, Semarang, dan Jakarta. Berdasarkan
kegiatan pertemuan diperoleh sejumlah catatan, yaitu masih terbatasnya
operator SAIBA yang berasal dari Katolik, dukungan teknis aplikasi SAIBA
masih belum support dengan Aplikasi Baru, karenanya di Tahun 2016 ini,
tetap dilakukan bimbingan teknis terkait dengan topik dimaksud.

Ketiga, struktur organisasi. Diungkap Sekretaris, usulan-usulan
pengembangan dan peningkatan struktur daerah belum semua lengkap.
Meskipun sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya. Misalnya,
dilakukan pertemuan dengan Kepala Biro Ortala di Klender tahun 2015,
yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengembangan struktur terbentur
oleh peraturan terkait. Namun Sekretaris berharap kehadiran PMA 65
dan 66 Tahun 2015 yang mencantumkan usulan struktur bimas Katolik
yang telah dipenuhi (25 struktur baru kab/kota dari 33 struktur kab/
kota), menjadi informasi menyejukan di langkah berikutnya. Meski
tertantang dengan beberapa kekurangan dan kendala, Sekretaris
berharap para pegawai tetap mengutamakan profesionalitas dan
integritas dalam bekerja. “Mari kita tingkatkan capaian, serapan dan
akuntabilitas anggaran atas program berbasis Eselon Satu untuk meraih
kinerja Kementerian Agama yang bersih dan melayani,” ungkap
Sekretaris.
Di sesi lainya, disampaikan materi tentang Kebijakan Program dan
Anggaran Kementerian Agama TA 2016-2017 dan Renstra Kementerian
Agama Tahun 2015 – 2019 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kemenag. Dalam pembahasannya, disampaikan lima hal pokok yakni;
pada Tahun 2017 terjadi pergeseran paradigma dari money follow
function menjadi money follow programme. Sehingga kemungkinan ada
fungsi yang tidak diberikan anggaran apabila tidak masuk program
prioritas, terjadi kekurangan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 20
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persen, sehingga diharapkan
tiap Satker dapat memanfaatkan anggaran yang ada
untuk memenuhi tukin dan
gaji ke-14, karena akan ada
penghematan, untuk penghematan di TA 2016 dilaporkan bahwa Program Bimas
Katolik terdapat penundaan
sebesar 40 M, serta perhatian
pada keakuratan data untuk
kesiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2017. Narasumber
lainnya adalah Kepala Biro
Kepala Ortala Sekretariat
Jenderal Kemenag, Drs. H.
Nur Arifin, M.Pd. Ia berbicara
mengenai Penataan Organisasi menyangkut pengembangan struktur organisasi,
dan materi seputar sistematika pelaporan kinerja.
Hadir pula Pembicara dari
Direktorat Jenderal Anggaran
yang membahas tentang
Penganggaran DITJENBIMAS
Katolik TA 2015-2017. Catatan yang menyangkut hal itu
adalah, Kemampuan untuk
menghimpun pendapatan negara untuk menghasilkan
APBN yang cukup untuk
semua K/L belum maksimal.
akibatnya banyak satuan
kerja yang mengeluh karena
anggaran di satuan kerjanya
tidak naik. Selain itu APBN
dan APBNP masih akan
dikoreksi dalam waktu dekat.
Karena itu diharapkan para
pemimpin satuan kerja tidak
terkejut bila jumlah angaran
dalam RKA-KL yang dikelolanya bakal mengalami pergerakan anggaran.
Berikut ini ditampilkan
pula sembilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja
2016 Dirjen kepada Menteri
Agama yang perlu komitmen
bersama dalam pencapaian
target.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
UNIT ESELON I

: DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO
1

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Pemahaman,
Pengamalan dan Pelayanan Agama Katolik

INDIKATOR KINERJA
1

2

Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis
Keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan
Jumlah lembaga Sosial Keagamaan yang
difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas
pelayanannya

TARGET

7450 Orang

116 Lembaga

2

Meningkatnya Kualitas Kerukunan Intern
Umat Beragama

Jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan
kerukunan intern umat beragama

490 Orang

3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama Katolik

Jumlah rumah ibadat yang difasilitasi untiuk
ditingkatkan kualitas pelayanannya

133 Lokasi

4

Meningkatnya Akses Masyarakat Katolik
Tidak Mampu terhadap Program Indonesia
Pintar pada Pendidikan Menengah (SMAK)

Jumlah siswa SMAK yang menerima KIP

Meningkatnya Akses Pendidikan
Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Katolik

1

Jumlah peserta didik yang mengikuti
pendidikan keagamaan pada SMAK

1592 Orang

2

Jumlah Lembaga Pendidikan Agama dan
Keagamaan SMAK yang difasilitasi dalam
penguatan dan pemberdayaan

22 Lembaga

5

6

800 Orang

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik
dan Kependidikan Agama dan Keagamaan
Katolik Tingkat Dasar dan Menengah

Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

7

Meningkatnya Akses Pendidikan Tinggi
Agama Katolik

Jumlah Mahasiswa penerima bantuan beasiswa
miskin

8

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi
Agama Katolik

1

Jumlah Prodi Satuan Pendidikan yang
terakreditasi minimal B

2

Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi

9

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik
dan Kependidikan Pendidikan Tinggi
Agama Katolik

Persentase Dosen Perguruan Tinggi Katolik yang
berkualifikasi minimal S2

1000 Orang

2500 Orang
10 %
22 Lembaga
42 %

Jumlah Anggaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik Rp824.450.417.000,-

Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016 7

Laporan Daerah
Seputar Pelaksanaan Program Bimas Katolik

S

elama empat hari, mulai tanggal 5-8 Maret 2016, seluruh Pejabat Bimas Katolik Pusat maupun Daerah,
melakukan Rapat Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
Katolik. Hasil Raker ini, dicatat menjadi kesimpulan Per Regio (Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nusra/Bali,
Papua, Maluku/Sulawesi) yang pada akhirnya menghasilkan rumusan kesepakatan bersama untuk
selanjutnya menjadi pijakan Program Bimas Katolik TA 2016.
Sesuai arahan tim SC yang diketuai Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Yohanes Dwimbo,
kegiatan ini berjalan sesuai alur yang telah disusun Panitia. Di tahap pertama, diisi masukan dari para narasumber
berikut pemahaman umum seputar kebijakan. Materi pendalamannya berdasarkan pada bahan-bahan narasumber
yakni arahan Menteri Agama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kebijakan Teknis Direktorat dan
Sekretaria yang disampaikan oleh para Pejabat Eselon II, Harapan Gereja Katolik oleh Presidium KWI, Kebijakan
Biro Perencanaan dan Biro ORTALA Kementerian Agama, serta Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Tahap
berikutnya diskusi/sharing kelompok berdasarkan laporan tindak lanjut atas rekomendasi Konsultasi Tahun 2015
dilanjutkan resume kelompok atas keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi tiap daerah. Dari sharing
kelompok, dilanjutkan pleno hasil kelompok dengan memaparkan hasil diskusi per regio. Dan berdasarkan hasil
sharing ini, disimpulkan rumusan sebagai hasil konsultasi Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah Tahun 2016
untuk untuk dipedomani dalam pelaksanaan Program Kerja Bimas Katolik TA 2016.
Berikut ini hasil diskusi/sharing kelompok per Regio, berdasarkan bidang permasalahan sebagai bahan
pembahasannya. Yaitu, persoalan yang menyangkut Struktur, SDM dan DIKLAT, Regulasi, Perencanaan dan Sistem
Informasi, Bidang Urusan Agama Katolik, dan Bidang Pendidikan Katolik.
dilengkapi dengan data pendukung seperti data pegawai,
data keagamaan, data kependidikan, dan analisis beban kerja
serta analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis
Beban Kerja BKN. Hanya yang menjadi kendala adalah,
minimnya SDM pada Bimas Katolik di Daerah serta adanya
Muratorium pengangkatan CPNS. Maka usulan yang
ditawarkan adalah perlu adanya standard persyaratan
pengusulan; menyampaikan kembali usulan perubahan
struktur; membangun jejaring dengan Pimpinan Gereja,
DPRD serta pimpinan daerah setempat.

Di persoalan peningkatan SDM dan
DIKLAT, dibahas tentang tindak lanjut memperjuangkan

A. REGIO SUMATERA
Pada kajian Struktur Regio Sumatera
melaporkan tindak lanjutnya yaitu, mengharmonisasikan PMA Nomor 10/2010 dan
PMA 13/2012 dengan melengkapi data/
dokumen dan analisis pendukung. Fakta yang
ditemukan menyangkut hal ini, pada dasarnya
para Pejabat Bimas Katolik Daerah telah
menyampaikan usulan perubahan struktur
dengan penambahan struktur Penyelenggara
Bimas Katolik pada setiap Kabupaten/Kota,
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peningkatan formasi pegawai untuk Pusat dan Daerah, baik
Jabatan Fungsional Umum (JFU) maupun Jabatan Fungsional
Tertentu (Guru, Penyuluh dan Pengawas). Diungkapkan
bahwa para Pejabat Bimas Katolik Daerah telah
menyampaikan usulan penambahan SDM, dilengkapi dengan
data pendukung seperti: data pegawai, data keagamaan, data
kependidikan, dan Analisis Beban Kerja serta analisis
kebutuhan pegawai, akan tetapi ada juga daerah yang tidak
mengusulkan karena terkait dengan adanya moratorium
pengangkatan CPNS; terkait dengan DIklat, sampai saat ini
masih pada tahap mengutus para Guru, Pengawas dan
Penyuluh yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Katolik
Pusat.

Terkait hal ini, Regio sepakat untuk menyampaikan kembali usulan penambahan pegawai melalui jalur
penerimaan CPNS,baik untuk formasi Fungsional Umum maupun Jabatan Fungisonal Tertentu; Diusulkan spy
formasi pengangkatan Guru dikembalikan ke Kemenag serta, pengangkatan pengawas GAK tidak mesti dari
ranah Kemenag, melainkan diberi peluang pada Pemda. Hal lain yang menjadi tindak lanjut Konsultasi Tahun
2015 adalah, mengusahakan pengangkatan pegawai Kontrak/tenaga honorer (pramubakti, sopir) untuk
menunjang pelaksanaan tugas Bimas Katolik. Selanjutnya menyelenggarakan Bimtek secara berkelanjutan
berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara antara lain: SAIBA, e-MPA, e-MONEV, SIMAK BMN, SAKPA,
Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan. Perhatian khusus pada wilayah
Sumatera Utara sangat dimungkinkan agar Bimtek dilaksanakan pada tingkat Kanwil, karena jumlah peserta
cukup.; untuk daerah yang tidak memenuhi jumlah peserta agar Pusat tetap melakukan Bimtek secara
berkelanjutan. Peningkatan SDM lainnya, melaksanakan Diklat Fungsional (bagi para Guru, Pengawas,
Penyuluh) bekerjasama dengan Balai Diklat (Daerah) dan dengan PUSDIKLAT (Pusat).

Adapun pembahasan Regulasi,

ada
daerah yang sudah melakukan usulan revisi
SK Inpassing Tahun 2012 namun belum
teralisasi. Hal ini terkendala karena belum ada
aturan yang baku, kewenangan bukan pada
Kemenag,
namun
pada
Kemendikbud;
sepertinya selama ini peran Pejabat Bimas
Katolik Daerah Kabid/Pembimas) tidak
dilibatkan. Masalah ketersediaan Petunjuk
Teknis (Juknis) tentang Mekanisme Pencairan
Bantuan dan Pedoman Pencairan Tunjangan
Profesi Guru, juga alot dibahas. Menurut
kelompok, pada dasarnya hal ini adalah
kewenangan pusat, namun kenyataannya
berdasarkan kebutuhan sangat mendesak di
lapangan, maka pejabat bimas daerah
(Pembimas) membuat Juklak/Juknis yang
disahkan oleh KPA (Kakanwil). Sehingga
usulan yang disampaikan adalah, pihak
Direktorat agar membuat Juklak/Juknis
sehingga ada keseragaman standardisasi.
Penegasan aturan lainnya, soal Surat Edaran
tentang Pengaturan Jam Kerja Penyuluh
Agama
Katolik,
diharapkan
dapat
menyesuaiakan situasi lokal/daerah penyuluh
setempat.

Sorotan pada Bidang Urusan
Agama Katolik, dilaporkan tindak
lanjut
terkait peningkatan kualitas
kemitraan dengan pihak Gereja setempat,
memberdayakan
dan
mengutamakan
Lulusan PTAKS menjadi katekis penyuluh
kaum muda, mengupayakan pembentukan
Lembaga
Amal
Nasional
Katolik,
mengupayakan sistem Registrasi Gereja
Katolik, serta melakukan koordinasi,
komunikasi dan kerja sama dengan
Pemerintah Daerah dan FKUB dalam hal
pembangunan rumah ibadah dan Dialog

Penelaahan tentang Perencanaan dan
Sistem Informasi, disebutkan tentang
pemantapan restrukturisasi program dan kegiatan
Pusat dan Daerah. Selama ini, sudah ada yang
terealisasi berdasarkan kewenangan pusat. Namun
terdapat kendala pada persoalan keterbatasan
anggaran, sehingga menyebabkan daerah kurang bisa
mewujudkan program kerja secara maksimal dan
optimal. Untuk itu Program Pusat dan Daerah perlu
berdasarkan azas berimbang dan proporsional; Pusat
diharapkan fokus pada program dan kegiatan yang
sangat strategis dan koordinatif ; Daerah diberi porsi
yang memadai untuk hal-hal bersifat teknis; program
dan kegiatan pusat dan daerah perlu ada satu "bahasa
anggaran yang baku". Isu anggaran juga menyangkut
pengadaan kendaraan operasional dan sarana
prasarana lain yang dibutuhkan untuk mendukung
tugas dan fungsi. Hal ini berdasarkan pada kenyataan
bahwa masih ada daerah yang belum mempunyai
kenderaan dinas, karena beberapa kendala. Misalnya,
anggaran masih terblokir karena persyaratan belum
terpenuhi (risalah lelang, pernyataan belum ada
pengadaan padahal sudah ada pengadaan untuk
kendaraan roda empat sebelumnya). Sehingga daerah
tertentu perlu diberi prioritas alokasi
penganggarannya. Masalah peningkatan honorarium
Guru Agama Katolik Tidak Tetap (GAK TT) serta
penyelesaian hutang atau kekurangan TPG, juga
diusulkan supaya diperhatikan dalam pengelolaan
anggaran APBN-P TA 2016 serta perlu ada pedoman
standar besarannya.

Kerukunan. Usulan yang mengemuka umumnya tentang
penambahan anggaran pada fungsi Agama, sehingga dialog
kerukunan maupun program kemitraan lainnya, dapat
berjalan optimal.
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Sedangkan untuk Bidang Pendidikan Katolik,

pembahasan laporan difokuskan pada
pelaksanaan Sertifikasi, TPG, Pengangkatan Guru Agama Katolik, dan Penegerian. Selama ini, baik Pembimas
maupun Kasi/Gara terus memonitor dan membimbing pelaksanaan update data diri pada DAPODIK dan
Padamu Negeri bahkan sudah ada pembekalan IT bagi Guru PAK. Meski begitu, masih ada guru yang belum
piawai menggunakan sarana tehnologi. Maka Regio Sumatera mengusulkan pemberdayaan KKG, MGM
Kabupaten, terutama penyediaan operator khusus untuk menangani updating Data Guru. Menanggapi
Penegerian, disebutkan sudah ada SMAK berdiri di Wilayah Sumatera Utara namun masih pada kondisi layak
mendapat perhatian khusus dari Direktorat. Saat ini pun beberapa daerah mensosialisasikan PMA no
54/2014 tentang Pendirian SMAK. Selanjutnya mensosialisasikan Keputusan Dirjen nomor. 23 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik serta memperkuat
Keputusan Dirjen Nomor:23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari Di Lingkungan
Ditjen Bimas Katolik dengan Peraturan Menteri Agama.

Dalam hal SDM dan DIKLAT,
selama ini tiap pegawai didorong untuk mengikuti
Bimtek secara berkelanjutan berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara antara lain: SAIBA,
e-MPA, e-MONEV, SIMAK BMN, SAKPA, Sistem
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring
dan Pelaporan. Selain itu mengirimkan peserta
Diklat Fungsional (bagi para guru, pengawas,
penyuluh) bekerjasama dengan Balai Diklat
(Daerah) dan dengan PUSDIKLAT (Pusat).
Kelompok juga mengusulkan perlunya payung
hukum untuk Diklat Penyuluh.

B. REGIO JAWA
Pembahasan kelompok diawali dengan
mendalami persoalan Struktur pegawai,
khusunya tindak lanjut isi PMA Nomor 10/2010
dan PMA 13/2012 dengan melengkapi data/
dokumen dan analisis pendukung. Namun
didapati masalah bahwa Kanwil setempat
kurang mendukung. Meski begitu, Regio tetap
mengusulkan peningkatan eselonering di
provinsi dan pembentukan struktur di Kota,
dilengkapi dengan data dukung yang dibutuhkan
serta mendorong DITJENBIMAS Katolik untuk
berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian
dan Biro Ortala Kemenag.

Menyangkut Regulasi,
menurut laporan yang disampaikan Daerah, telah
dilakukan pengusulan revisi SK Inpassing Tahun
2012 dan revisi Pedoman Kerja Guru dan
Pengawas. Namun hingga kini belum ada tindak
lanjut dari DITJENBIMAS Katolik. Pembahasan
aturan lain adalah ketersedian Juknis tentang
Mekanisme Pencairan Bantuan dan Juknis
Pencairan Tunjangan Profesi Guru terbaru.

Pada pembahasan Perencanaan dan Sistem Informasi,
yang menjadi penekanan adalah perihal Komitmen penyelesaian hutang/kekurangan Tunjangan
Profesi Guru, dan telah diusulkan di TA 2016. Namun persoalan yang kerap timbul adalah data yang
kurang akurat dari kota asal. Sehingga usulannya adalah selalu memperbarui data.
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Pembahasan selanjutnya adalah Bidang Urusan Agama Katolik,
Kemitraan secara komprehensif dengan Lembaga Agama/Lembaga Keagamaan Katolik, selalu
dilakukan dengan berkoordinasi dalam kegiatan keagamaan dan penyaluran bantuan keagamaan.
Meskipun laporan penerimaan bantuan sering terkendala dengan lambatnya pembuatan LPJ oleh pihak
penerima. Hal lain yang dilakukan adalah mengupayakan Pembentukan Lembaga Amal Nasional
Katolik dan mengupayakan sistem registrasi gereja Katolik dengan berkoordinasi dengan Vikjen
Keuskupan Agung Jakarta.

Di Bidang Pendidikan Katolik,
ada dua hal yang pokok yakni Sertifikasi dan Pengangkatan Guru Agama. Dilaporkan bahwa tiap Kanwil
Bimas Katolik Daerah terus memonitor dan membimbing para Guru Pendidikan Agama Katolik untuk
mengupdate data diri pada DAPODIK dan PADAMU NEGERI, termasuk 180 GPAK Non PNS yang telah
menerima TPG. Daerah pun telah merancang program Sertifikasi Guru melalui pola Pendidikan Profesi
Guru dalam Jabatan (PPGJ) bagi guru yang telah melaksanakan tugas terhitung mulai Tahun 2006 dan
berupaya mengupdate data guru yang belum PPGJ untuk dapat diproses dalam PPG. Untuk hal ini
diperlukan kejelasan tentang pelaksanaan PPG. Sedangkan dalam hal Pengangkatan Guru, Regio Jawa
sepakat untuk melakukan beberapa hal. Misalnya, melakukan koordinasi, komunikasi, dan bekerjasama
dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota terkai dengan pengangkatan Guru Pendidikan Agama Katolik,
melakukan koordinasi pengangkatan Guru Pendidikan Agama Katolik di sekolah umum melalui
Kementerian Agama, mensosialisasikan PMA Nomor 54/2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah
Agama Katolik (SMAK) dan Keputusan Dirjen Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
Taman Seminari di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik, serta memperkuat Keputusan Dirjen Nomor 23
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik
dengan Peraturan Menteri Agama.

Kesepakatan yang sama juga disampaikan dalam
pembahasan SDM dan DIKLAT. Dengan
mengajukan permohonan pengadaan formasi Penerimaan CPNS d Bimas Katolik di daerah, yakni
Provinsi Kalimantan Barat 40 orang, Kalimantan
Tengah 14 orang, dan Kalimantan Selatan 9 orang.
Sedangkan untuk pembinaan pegawai, diajukan
pengusulan DIKLAT untuk Jabatan Fungsional
Tertentu (JFT) bagi Penyuluh, Guru dan Pengawas
serta Jabatan Fungsional Umum (JFU).

C. REGIO KALIMANTAN
Telaah tentang Struktur, dilaporkan telah
mengalami kemajuan dengan adanya penambahan
struktur untuk Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi
Kalimantan Timur, yakni Kepala Seksi Urusan
Agama Katolik dan Penyelenggara Pendidikan
Katolik. Serta disetujuinya kehadiran Pembimas
Katolik di Provinsi Kalimantan Utara. Meski begitu,
tiap provinsi tetap mengusulkan adanya penambahan struktur baik untuk Jabatan Kepala Bidang
(Provinsi Kalimantan Barat) maupun Kasi/Gara.

Untuk pembahasan mengenai Regulasi, Regio
Kalimantan mendesak diterbitkannya SK tentang
Inpassing, ketersediaan Juknis Bantuan, Juknis TPG,
dan penerbitan Surat Edaran (SE) mengenai jam
kerja Penyuluh PNS.
Pada kajian Perencanaan dan Sistem Informasi,
diungkapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas di
tiap provinsi, Pusat diharapkan dapat memperhatikan beberapa hal. Yakni, pengusulan tenaga
aplikasi komputer, pengadaan kendaraan operasioal
bagi para JFT (Guru, Pengawas, Penyuluh), peningkatan honorarium dan jumlah personil, serta
menuntaskan utang TPG TA 2015.
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Di Bidang Urusan Agama Katolik,
keberhasilan yang dicatat adalah pencairan
bantuan di tiap Provinsi, Kabupaten/Kota
sesuai dengan DIPA yang diajukan.
Sedangkan permasalahan yang ditemukan
adalah, bantuan rumah ibadah yang gagal
dibayarkan dan bantuan daerah yang juga
mengalami ketersendatan karena perubahan akun. Kelompok juga mengusulkan
agar honor bagi Penyuluh Agama Katolik
disesuaikan
dengan
standar
Upah
Minimum Regional (UMR). Kementerian
bahkan dihimbau agar mengeluarkan
peraturan (PMA) tentang peningkatan
honor bagi para penyuluh ini dengan
memperhatikan kekhasan para penyuluh
yang berada di daerah perbatasan.

Menyangkut Bidang Pendidikan Katolik, karena program
Sertifikasi telah selesai, maka para guru yang belum
tersertifikasi, diusulkan dalam kegiatan PPG. Namun
persoalannya, masih ada GPAK yang belum mengantongi
ijazah S1, sementara program DMS telah berakhir.
Persoalan lainnya, di beberapa daerah masih ada
beberapa guru yang mengalami TPG terhutang. Dalam
hal pengangkatan guru, kesulitan yang dihadapi adalah
tidak adanya formasi guru di daerah. Passing Grade yang
ditentukan pun, terlalu tinggi. Karena Pemda setempat
menuntut rekrutmen GPAK dari Perguruan Tinggi
berakreditasi B. Sehingga Regio mengusulkan agar
pengangkatan GPAK dilakukan oleh Kementerian Agama.
Terkait Penegerian SMAK dan Perguruan Tinggi,
kelompok mendesak diterbitkannya Juknis dan Protap
untuk penegerian SMAK dan STP, khususnya bagi
persiapan penegerian STP St. Agustinus Pontianak
provinsi Kalimantan Barat.

Dan NTT telah diperjungkan struktur yang pernah ada
supaya muncul kembali dibeberapa kabupaten/kota.
Maka usulan yang disampaikan adalah, perlu ada
penyempurnaan PMA No 13/2012, perlu ada peninjauan
kembali bahasa hukum “Pembimas setara dengan Eselon
III b”. Serta di bawah Pembimas perlu ada tiga struktur
minimal yang berkaitan dengan fungsi pendidikan,
fungsi urusan agama Katolik dan dukungan manajemen
(3 Seksi/Gara).

D. REGIO NUSRA-BALI
Regio NUSRA-Bali mengawali pembahasan
Struktur, dengan mempertanyakan tanggapan Pusat atas usulan Daerah perihal revisi
PMA No. 13/2012. Karena ada struktur yang
hilang sehingga tidak ada pelayanan kepada
masyarakat Katolik di beberapa Kab/Kota.
Selama ini Bali sudah melakukan usulan ke
pusat untuk struktur di kota Denpasar,
Kabupaten Badung, Kabupaten Jembarana,
Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar.
NTB: sudah melakukan usulan perubahan PMA
Nomor 13/2012 supaya dibeberapa Kabupaten/
Kota perlu ada struktur, Kota Mataram,
Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.
12
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Di pembahasan SDM dan DIKLAT dilaporkan
bahwa Provinsi NTT, NTB dan Bali Sudah
mengusulkan pengangkatan pegawai baru berdasarkan ANJAB dan ABK. Untuk menindaklanjuti
usulannya, Pusat diharapkan dapat memperjuangkan formasi pengangkatan pegawai baru
berikut regulasi yang mengaturnya. Di tingkat
Ditjen, juga perlu di susun program pelaksanaan
untuk DIKLAT Fungsional Tertentu.

Serupa

dengan Regio yang lainnya, terkait
Regulasi, Nusra-Bali menekankan soal SK
Inpasing bagi beberapa GPAK Non PNS,
ketersediaan Juknis Mekanisme Pencairan Bantuan, revisi Pedoman Kerja Guru dan Pengawas,
aturan tentang Tunjangan Profesional Guru, dan
penjelasan surat edaran beban kerja Penyuluh.

Di Bidang Urusan Agama Katolik,
dilaporkan bahwa tiap provinsi telah melakukan kemitraan dengan baik bersama pihak Keuskupan,
Kevikepan/Dekenat, Paroki, maupun lembaga Katolik lainnya. Beragam kegiatan bagi pemberdayaan
Penyuluh juga telah dilakukan. Termasuk kegiatan sistem registrasi keberadaan gereja-gereja. Adapun
usulan yang dibuat pada bidang ini adalah, agar para tamatan SMAK dan PTAKS dapat diberdayakan
menjadi Penyuluh Non PNS, dilakukan pendataan keagamaan Katolik setiap lima tahun sekali dan Pusat
menyediakan aplikasi data sehingga setiap tahun dapat dilakukan update data, serta perlu ada bantuan
dalam pelaksanaan sertifikasi tanah lembaga.

Terkait Bidang Pendidikan Katolik,
disampaikan bahwa menanggapi data Dapodik, sudah dilakukan himbauan secara berkelanjutan agar
para guru melakukan update data mandiri atau didampingi operator melalui Bimas Katolik Kabupaten/
Kota, bagi para GPAK yang belum piawai menggunakan aplikasi komputer. Mengingat program
Sertifikasi telah berakhir, Pusat perlu memberi penjelasan tentang pola PLPG. Kanwil juga perlu
melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota tentang pengangkatan GPAK beriku regulasi
pengangkatannya. Bahkan sebaiknya kewenangan pengangkatan GPAK dikembalikan pada
Kementerian Agama. Pada isu Penegerian, bersama Pusat, telah dilakukan sosialisasi tentang pendirian
Taman Seminari dan SMAK berikut pendekatan di beberapa tempat sebagai upaya mendukung proses
ini.

E. REGIO PAPUA
Menanggapi PMA No. 10/2010 dan PMA 13/2012
dengan melengkapi dokumen data dan analisa
pendukung, serta kelengkapan persyaratan
menurut PMA 66/2012 tentang Penambahan
Struktur baru, untuk kajian Struktur, disebutkan
bahwa Kabupaten Maybrat dan Kabupaten
Tambraw telah memiliki struktur dan sudah
ditempatkan pegawai sebagai penyelenggara
Bimas Katolik. Namun sembilan Kabupaten
pemekaran di Provinsi Papua belum ada
penempatan pejabat berdasarkan struktur yang
ada, karena kurangnya SDM untuk ditempatkan
kabupaten pemekaran tersebut. Kelompok pun
meminta Pusat untuk memperhatikan hal ini.

Menyangkut SDM dan DIKLAT, ditemukan
beberapa fakta yang kerap dialami sebagian besar
daerah di Regio Papua. Yakni; memperjuangkan
peningkatan formasi pegawai untuk Pusat dan
Daerah, baik Jabatan Fungsional Umum (JFU)
maupun Jabatan Fungsional Tertentu (Guru,
Penyuluh, Pengawas), mengusahakan pengangkatan Pegawai Kontrak/Honorer (Pramubakti/
sopir) untuk menunjang pelaksanaan tugas Bimas
Katolik, menyelenggarakan BIMTEK secara
berkelanjutan berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara antara lain: SAIBA, e-MPA,
e-MONEV,
SIMAK
BMN,
SAKPA,
Sistem
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring
dan Pelaporan, serta melaksanakan Diklat
Fungsional
bagi para Guru, Pengawas, dan
Penyuluh bekerjasama dengan Balai Diklat
(Daerah) dan PUSDIKLAT Pusat.

Serupa

dengan

regio

sebelumnya,

terkait

Regulasi, Regio Papua menekankan soal SK

Inpasing bagi beberapa GPAK Non PNS,
ketersediaan
Juknis
Mekanisme
Pencairan
Bantuan, revisi Pedoman Kerja Guru dan
Pengawas, aturan tentang Tunjangan Profesional
Guru, dan penjelasan surat edaran beban kerja
Penyuluh.
Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016 13

Adapun pembahasan seputar Perencanaan dan Sistem Informasi, dipaparkan item-item kegiatan
yang dilakuka. Yakni; pemantapan restrukturisasi program dan kegiatan Pusat dan Daerah,
mengupayakan pengadaan kendaraan operasional dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan untuk
mendukung tugas dan fungsi, meningkatkan honorarium Guru Agama Katolik Tidak Tetap (GAKTT),
serta berkomitmen menyelesaikan hutang/kekurangan tunjangan profesi guru.
Pada Bidang Urusan Agama Katolik, kelompok mencatat beberapa hal terkait kemitraan dan
pemberian bantuan keagamaan. Misalnya, melaksanakan rapat kerja pejabat Bimas Katolik dan Mitra
Gereja, membantu delapan Lembaga Keagamaan dan kelompok kategorial yang ada di Provinsi Papua.
Di Papua Barat pun, telah digelontorkan bantuan bagi organisasi keagamaan Katolik, lembaga sosial, dan
kelompok kategorial. Pembahasan diskusi juga memperhatikan pelaksanaan SK Dirjen Bimas Katolik
No. D42180. thn. 2015 tentang pedoman registrasi rumah ibadat dan tempat peribadatan Katolik. Serta
surat Direktur Urusan Agama Katolik No. DJ.IV/Dt.IV.1/BA.04/3718/2015, tanggal 07 Oktober 2015;
hal: Pendataan Rumah Ibadah Agama Katolik. Berikut Surat Pembimas Katolik Prov. Papua Barat tgl. 13
Oktober 2015, perihal Data Rumah Ibadah Katolik se-Papua Barat.
Di Bidang Pendidikan Katolik, kelompok berupaya untuk terus memonitor dan membimbing para
Guru Pendidikan Agama Katolik untuk mengupdate data diri pada DAPODIK dan PADAMU NEGERI.
Selain itu, merancang program Sertifikasi Guru melalui pola Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan
(PPGJ) bagi Guru yang telah melaksanakan tugas terhitung Tahun 2006. Serta perlu melakukan
koordinasi, komunikasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait
dengan pengangkatan Guru Pendidikan Agama Katolik dan melakukan koordinasi pengangkatan guru
PAK di sekolah umum melalui Kementerian Agama. Sosialisasi peraturan di bidang pendidikan pun,
terus digalakkan. Diantaranya mensosialisasikan PMA No. 54/2014 tentang Pendirian Sekolah
Menengah Agama Katolik (SMAK), mensosialisasikan Keputusan Dirjen No. 23 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik, dan memperkuat
Keputusan Dirjen No. 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan
Ditjen Bimas Katolik dengan Peraturan Menteri Agama.

Sesuai format yang diajukan Panitia, pembahasan pokok adalah seputar Struktur.
Diketahui bahwa menanggapi PMA No. 10/2010
dan PMA 13/2012 dengan melengkapi data/
dokumen dan analisis pendukung PMA 66 Tahun
2015 tentang Penambahan struktur baru,
terdapat enam provinsi telah menindaklanjuti
dan dua provinsi belum menindaklanjuti.

F. REGIO MALUKU-SULAWESI
14
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Sedangkan dalam hal SDM dan DIKLAT, telah
dilaksanakan BIMTEK e-monev, e-MPA, BMN
dan Pelaporan Keuangan dan DIKLAT Penyuluh
bekerjasama dengan lembaga PUSDIKLAT.
Kelompok pun mengusulkan agar ditetapkan
pengadaan formasi Guru dan Penyuluh Bimas
Katolik.

Dalam hal Perencanaan dan Sistem Informasi, diusulkan pengadaan kendaraan roda dua untuk
para penyuluh sebanyak 24 unit bagi provinsi Maluku, SULUT, SULTENG, SULBAR, SULTRA, dan
SULSEL. Pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 3 unit juga diusulkan bagi Kasi/Gara yang ada di
provinsi Maluku. Sedangkan Pembimas Kanwil Maluku dan SULTRA juga mengusulkan pengadaan
kendaraan roda empat.
Pada pembahasan Bidang Urusan Agama Katolik, dibahas beberapa hal. Diantaranya; meningkatkan
kualitas kemitraan secara komprehensif dengan lembaga agama/keagamaan Katolik, memberdayakan
lulusan SMAK dan PTAKS untuk tenaga Penyuluh Non PNS, mengupayakan pembentukan Lembaga
Amal, serta mengupayakan sistem Registrasi Gereja Katolik.
Dan untuk Bidang Pendidikan Katolik, dua hal pokok yang dicatat adalah melakukan monitoring
Guru PAK untuk terus mengupdate data dalam rangka program sertifikasi, serta monitoring data pada
DAPODIK dan PADAMU NEGERI terkait Tunjangan Profesi Guru. (Maria Masang)
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Wawancara
Antonius Agus Sriyono
(Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan)

S

ejak tanggal 13 Januari 2016 A. Agus Sriyono, dilantik
sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, oleh
Presiden RI, Joko Widodo bersama 12 Dubes lainnya di Istana
Negara, Istana Kepresidenan. Usai di lantik, Agus menyatakan
akan memperkenalkan kemajemukan Indonesia dengan
membangun museum artefak Indonesia di Vatikan. Ia juga akan
mengutamakan diplomasi budaya dan politik dalam misi
diplomatiknya, serta meneruskan program duta besar
pendahulunya dalam memperkuat hubungan Vatikan Indonesia. Misi pertamanya, adalah berfokus pada cultural
diplomacy (diplomasi budaya). Vatikan mengenal Indonesia
sebagai mayoritas Muslim tetapi sekarang dikenal
sebagai empowering moderates, artinya mengupayakan
kelompok tengah yang mau merawat kebangsaan.
Antonius Agus Sriyono lahir di Magelang, Jawa Tengah,
pada 17 Mei 1957. Setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada di
Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional, beliau memulai
karirnya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada
tahun 1984. Ia bertugas pada Kementerian Luar Negeri dimulai

dari Direktorat Protokol sebelum berpindah
pada tugas-tugasnya yang lain, termasuk
menjadi salah seorang asisten Menteri Luar
Negeri Ali Alatas pada awal tahun sembilan
puluhan.
Antonius Agus Sriyono pernah menangani
masalah-masalah Hak-hak Asasi Manusia
ketika bertugas pada Direktorat Organisasi
Internasional (1998-2001), sebelum ditunjuk
sebagai Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi Kementerian Luar Negeri pada
tahun 2004-2008. Pengalaman penugasan di
luar negeri: pernah menjabat sebagai Sekretaris
Ketiga Penerangan pada KBRI di Den Haag
(1987-1991),
Sekretaris
Pertama
pada
Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York
(1994-1998) dalam kapasitas sebagai anggota
Delegasi Indonesia untuk Dewan Keamanan
PBB dan sebagai Minister Counselor Politik
pada KBRI di Lisabon, Portugal (2001-2004).
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Sebelum ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk
Selandia Baru, Samoa dan Tonga (2010-2013), ia
menjabat sebagai Wakil Duta Besar pada KBRI
Moskow, Federasi Rusia, sejak tahun 2008 sampai akhir
tahun 2010. Kembali dari penugasan sebagai Duta Besar
RI untuk Selandia Baru, Antonius Agus Sriyono
menjabat sebagai Deputi II Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri, Kemenko Polhukam, dari Mei 2013
sampai Februari 2016.
Kepada Majalah Bimas Katolik, ia menyampaikan
bahwa ia Kementerian Agama hendaknya menekankan
kepada dialog antaragama yang dilandasi pada nilainilai kemanusiaan. Beliau juga menyampaikan
penghargaan Bapa Suci, Paus Fransiskus, terhadap
sikap toleransi yang tumbuh di Indonesia. Berikut hasil
wawancara tersebut.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki
keragaman budaya dan agama. Dalam pengamanatan
Bapak, bagaimana kehidupan rukun dan
penghargaan terhadap perbedaan? Bagaimana pula
dengan eksistens Pancasila sebagai dasar negara?
Saya meyakini, pada umumnya masyarakat
Indonesia sangat menghargai perbedaan karena
perbedaan merupakan sifat hakiki yang dimiliki bangsa
ini sejak berabad-abad yang lampau. Kita lahir dan
dibesarkan dalam keragaman serta perbedaan. Ada yang
berpendapat, "Plurality is the will of God." Itulah
sebabnya, para pendiri bangsa sejak sebelum dan
sesudah kemerdekaan senantiasa mengingatkan
perlunya bangsa Indonesia bersatu sebagaimana
diamanatkan dalam Sumpah Pemuda maupun sila ketiga Pancasila. Perdebatan mengenai dasar negara ketika
itu, menurut hemat saya merupakan hal yang wajar
karena esensi perdebatan menyangkut hal yang
mendasar dalam proses pembentukan sebuah negara.
Namun ketika Pancasila kemudian menjadi kesepakatan
nasional, diharapkan seluruh komponen bangsa secara
konsisten mendukung dan mengimplementasi-kannya.
Pertanyaan kita selanjutnya: sudahkah seluruh bangsa
ini mengimplementasikan Pancasila dalam seluruh
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara? Ini menjadi
tantangan kita bersama.
Bagaimana Bapak menyimpulkan karakter orang/
masyarakat Indonesia yang terbiasa hidup dalam
keberagaman?
Karakter masyarakat Indonesia secara garis besar
toleran
terhadap
keragaman
dan
perbedaaan
sebagaimana tercermin dalam sesanti 'gotong royong'.
Di desa-desa, di kampung-kampung, dan di kota-kota
kecil masyarakat sudah terbiasa merasakan hidup dalam
keragaman. Disamping itu, hubungan mayoritas dengan
minoritas di Indonesia relatif terjaga dengan baik.
Mayoritas menghargai minoritas; sementara minoritas
bisa menempatkan diri di tengah mayoritas. Secara
pribadi, saya sendiri ketika kecil tinggal di sebuah
rumah yang berdekatan dengan Musholla.
18

Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016

Bagi saya, sampai sekarang alunan adzan yang
dikumandangkan setiap hari dari Musholla terdengar
indah dan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu
'eling' kepada-Nya. Tentu dalam realitas sehari-hari
tidak berarti semuanya berjalan mulus. Kalau terjadi
riak-riak kecil gesekan antar masyarakat karena isu
agama hal itu bisa dipahami, walaupun tidak bisa
dibenarkan. Hanya sekelompok kecil masyarakat yang
tidak terbiasa atau merasa jengah hidup di tengah
keberagaman.
Menurut Bapak, bagaimana metode atau pendekatan
dalam membangun dan membudayakan kerukunan
dengan mempertimbangkan karakter Indonesia
tersebut?
Pendekatan dalam membudayakan kerukunan
menurut saya harus bottom-up. Kerukunan antaragama
khususnya harus mulai dibangun pada tingkat RT/RW
dengan menitikberatkan pada pentingnya membangun
hubungan antarmanusia tanpa mempermasalahkan atau
bahkan mempertentangkan akidah atau keyakinan
agama masing-masing.
Kerukunan harus dilandasi pada nilai-nilai
kemanusiaan sebagaimana tercermin pada sila ke-dua
Pancasila. Apabila pada lapisan akar rumput kerukunan
dapat diciptakan, niscaya pada tataran masyarakat
diatasnya akan lebih mudah. Hal ini dengan sedikit
catatan bahwa kerukunan antarumat beragama
hendaknya tidak dipolitisasi untuk kepentingan yang
sempit.
Bagaimana seharusnya kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah, dalam ini Kementerian Agama RI, dalam
mengatasi bebagai persoalan yang menyangkut
kerukunan di Indonesia, apabila hal itu menimbulkan
konflik?
Menurut hemat saya kebijakan Pemerintah RI dalam
hal ini Kementerian Agama hendaknya menekankan
kepada dialog antaragama yang dilandasi pada nilainilai kemanusiaan. Dialog antaragama harus dibungkus
dengan program-program nyata yang bisa menciptakan
kebersamaan dan mendorong toleransi tanpa
mempersoalkan latar belakang agama seseorang. Dialog
di sini harus dimaknai sebagai membangun hubungan
antarmanusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Kebijakan
semacam ini sebaiknya dilakukan melalui jalur
pendidikan yang dimulai pada tahapan pra-sekolah
sampai perguruan tinggi. Pada sisi lain, pemerintah
hendaknya tidak membuat kebijakan yang diskriminatif.
Bagaimana pula peran tokoh masyarakat, pemuka
agama, dan lembaga keagamaan dalam memelihara
kerukunan?
Dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup
antarumat beragama, seluruh pemangku kepentingan
dalam masyarakat harus ikut berperan aktif. Sikap
moderat para tokoh masyarakat, pemuka agama serta
lembaga keagamaan sangat diperlukan untuk membantu

mewujudkan masyarakat Indonesia yang toleran. Mereka harus
menyadari bahwa Indonesia bukan
merupakan negara agama, meskipun juga bukan merupakan negara
sekuler. Indonesia merupakan
sebuah negara yang didasarkan
pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Apa saja tantangan yang bakal
dihadapi oleh para Pemimpin
dalam hal memelihara/menjaga
kerukunan di Indonesia?
Tantangan utama yang bakal dihadapi para pemimpin dalam
memelihara kerukunan adalah jika
terdapat sikap atau kebijakan yang
tidak mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan namun lebih mementingkan kepentingan politik. Dalam masyarakat majemuk seperti
Indonesia, agama merupakan hal
yang sensitif karena menyangkut
keyakinan pribadi dan kelompok.
Setiap kebijakan harus mempertimbangkan keragaaman agama
yang ada di Tanah Air. Hanya
dengan sentuhan kemanusiaan kerukunan dapat diwujudkan.
Menurut Bapak, bagaimana dunia (pihak luar) memandang pluralisme di Indonesia?
Masyarakat internasional, khususnya Tahkta Suci, secara umum sangat menghargai kerukunan hidup beragama di
Indonesia. Meskipun demikian, kita sebagai bangsa perlu merawatnya agar keharmonisan kehidupan antaragama
terus dapat dilestarikan. Memang masyarakat internasional masih mencatat di sana-sini terjadi riak-riak ketidakharmonisan, namun sejauh ini masih terkendali. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara merupakan
landasan yang sangat penting bagi upaya mempertahankan kerukunan hidup antarumat beragama. Itulah sebabnya
kita semua seharusnya meyakini Pancasila sebagai dasar negara yang mengatasi segala perbedaan yang ada di
Indonesia.
Sebagai Duta Besar untuk Tahta Suci, bagaimana Bapak mempromosikan sikap toleransi masyarakat Indonesia?
Kami di KBRI Vatikan memprioritaskan diplomasi budaya antara lain melalui pengembangan dialog antaragama dan
memperkenalkan pluralisme sebagai wajah utama Indonesia di dunia internasional. Melalui pengembangan dialog
antaragama diharapkan kerukunan umat beragama di Indonesia dapat dipelihara. Kegiatan ini bekerja sama dengan
berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun diluar negeri. Kita tidak ingin Indonesia terpecah belah.
Bagaimana pandangan Bapa Suci, Paus Fransiskus, terhadap kehidupan beragama dan kerukunan di Indonesia?

Ketika saya berbicara empat mata dengan Bapa Suci Paus Fransiskus pada 21 Maret 2016, beliau secara eksplisit
menyampaian penghargaan terhadap toleransi yang tumbuh di Indonesia dimana mayoritas penduduknya beragama
Islam. Saya juga menyampaikan kepada beliau, diantara sekitar 10.000 biarawan/biarawati Indonesia saat ini, 1500
diantaranya belajar dan mengabdikan diri di Italia serta lebih 500 berada di luar negeri selain Italia. Kini menjadi
tugas kita bersama untuk memelihara kerukunan di negeri kita tercinta serta pada saat yang sama mengembangkan
karya imamat di dunia.
Bagaimana pula pandangan Bapa Suci, Paus Fransiskus, terhadap Pancasila dan falsafah Bhinneka Tunggal
Ika?
Bapa Paus Fransiskus sendiri tidak menyebut secara spesifik mengenai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, namun
dalam pertemuan saya dengan sejumlah pimpinan Takhta Suci mereka sering menyebut Pancasila dan Bhineka
Tunggal Ika seraya menyampaikan apresiasinya kepada prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. (Maria Masang)
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Sorotan
EVALUASI PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2015

D

irektur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik Kementerian
Agama RI, Eusabius Binsasi
menyampaikan pemaparan seputar
pelaksanaan Program Bimbingan
Masyarakat Katolik, pada Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI
perihal Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2015. Berikut ini
dijabarkan tentang Realisasi Anggaran
Tahun 2015 dan Capaian Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2015 Program
Bimbingan Masyarakat Katolik.

Penandatanganan Kesimpulan RDP dengan Komisi VIII DPR-RI (14/03)

TAMBAHAN APBN-P 2015
36.875.573
Program

Bimbingan
Masyarakat Katolik

APBN 2015

Pembayaran Tunjangan
Kinerja
2015

Kartu Indonesia
Pintar

877.888.570

36.267.773

607.800

APBN-P 2015

914.764.143

Tabel kronologis alokasi anggaran TA. 2015 (dalam ribu rupiah)
Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-18/MK.02/2015 tanggal 9
Februari 2015 perihal Perubahan Pagu Anggaran
Belanja K/L dalam APBN-TA 2015 mendapat Pagu
Anggaran sebesar Rp914.764.143.000,- (sembilan
ratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh
empat juta seratus empat puluh tiga juta rupiah).
Sebelum APBN-P 2015, Program Bimbingan
Masyarakat Katolik mendapatkan alokasi anggaran
2015 sebesar Rp 877.888.570.000,20
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(delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan
ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh
puluh ribu rupiah).
Pada APBN-P 2015, Program Bimbingan
Masyarakat Katolik mendapatkan tambahan
anggaran sebesar Rp36.875.573.000,- (tiga puluh
enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai
dan bantuan Kartu Indonesia Pintar sebagaimana
tercantum pada tabel di atas.

Realisasi Anggaran Tahun 2015
Alokasi Anggaran APBN-P Tahun 2015 didistribusikan ke 319 (tiga ratus sembilan belas) saker
Program Bimbingan Masyarakat Katolik baik Pusat
dan Daerah yang terdiri dari 1 unit Eselon I Pusat,
34 Kepala Bidang/Pembimas Katolik di 33 Provinsi
(Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki
struktur di tingkat Kanwil), dan 172 Kepala Seksi/
Penyelenggara Katolik yang tersebar di 135
Kabupaten/Kota yang memiliki struktur Bimas
Katolik.
Adapun total realisasi anggaran sampai dengan
31 Desember 2015 sebesar Rp776.620.216.000,(tujuh ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus
dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
atau sebesar 84,90% (delapan puluh empat koma
sembilan puluh persen) dari total Pagu APBN-P
2015.
Capaian Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2015 Program Bimbingan Masyarakat Katolik.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik telah melaksanakan Program Bimbingan
Masyarakat Katolik pada Tahun Anggaran 2015
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis
Kementerian Agama RI 2015-2019 yang
ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 39 Tahun 2015 juga menjadi landasan
untuk
melaksanakan
Program
Bimbingan
Masyarakat Katolik yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal
Bimbingan
Masyarakat
Katolik
Kementerian
Agama
RI.
Adapun
dalam
pelaksanaan APBN 2015 khususnya untuk
pemberian bantuan berpedoman antara lain pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/
PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Agama
Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Agama.

Ada 4 kegiatan prioritas yang
dilaksanakan dalam rangka
mencapai sasaran Program
Bimbingan Masyarakat Katolik,
1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan
Agama Katolik dengan sasaran
strategis :
A. Meningkatnya kualitas
pemahaman, pengamalan ajaran
agama Katolik;
B. Meningkatnya kualitas pelayanan
kehidupan beragama Katolik.
2. Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Agama Katolik dengan
sasaran strategis :
A. Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan Agama Katolik yang
berkualitas;
B. Peserta Didik dan Mahasiswa yang
berkualitas;
C. Lembaga Pendidikan Keagamaan
Katolik yang berkualitas
(memenuhi standar).
3. Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik dengan sasaran strategis
meningkatnya kualitas tata kelola
dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya Bimas Katolik di bidang
Perencanaan, Keuangan, ORTALA dan
Kepegawaian, serta Pelayanan Umum.
4. Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
dengan sasaran strategis
meningkatnya kualitas tata kelola
dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya Bimas Katolik di bidang
Pelayanan Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan.
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Secara umum capaian rencana kerja
pemerintah untuk Program Bimbingan Masyarakat
Katolik telah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Namun khusus untuk capaian output
Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik yang
Memenuhi Standar pada Kegiatan Pengelolaan dan
Pembinaan Pendidikan Agama Katolik masih jauh
dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target
sejumlah 1.030 unit hanya tercapai sejumlah 385
unit. Hal ini terjadi karena pada saat tahun
anggaran 2015 terdapat revisi pengalihan anggaran
Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik yang
Memenuhi Standar tersebut ke pembayaran TPG
2008-2015 sebagai solusi untuk mengatasi masalah
pembayaran TPG Terutang. Revisi tersebut telah
mendapatkan persetujuan oleh Menteri Agama RI
melalui Surat Nomor MA/228/2015 tanggal 24
Agustus 2015 sebagai wujud dari komitmen
Kementerian Agama dalam mengatasi permasalahan utang Tunjangan Profesi Guru baik PNS
maupun Non PNS.

Jumlah anggaran tahun 2015 yang direlokasi dari
Belanja Barang termasuk di dalamnya anggaran
Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik yang
Memenuhi Standar sebesar Rp 21.836.680.000,- (dua
puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta
enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan
jumlah anggaran dari revisi pengalihan Perjalanan
Dinas dan Belanja Pegawai antar satker dalam satu
program sebesar Rp 26.241.829.611,- (dua puluh
enam miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan
ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas
rupiah). Sehingga total revisi yang dilakukan untuk
pemenuhan Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non
PNS sebesar Rp 48.078.509.611,- (empat puluh
delapan miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus
sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah).
Secara rinci capaian Rencana Kerja Pemerintah
untuk Program Bimbingan Masyarakat Katolik dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Capaian Rencana Kerja Pemerintah
Program Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun 2015
Pagu dan Realisasi Anggaran
Kode

Program, Kegiatan, Output

(dalam ribu rupiah)
Pagu

025.06.10

2139

22

Realisasi

BIMBINGAN MASYARAKAT
KATOLIK

914.764.143

776.620.216

Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Agama Katolik

158.686.301

120.282.303

Capaian Kinerja Output

Keterangan

Target

Keterangan

Realisasi

001

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama yang terbina

3.644.891

2.653.575

1.096

1.096

Orang

002

Peserta Didik yang Terbina
(termasuk KIP)

1.097.800

973.000

1.090

1.048

Orang

003

Institusi/Lembaga Pendidikan
Agama dan Keagamaan yang
terbina

200.000

198.890

3

3

Lembaga

004

Dokumen Layanan Pendidikan

102.518.617

77.491.793

528

528

Dokumen

005

Guru PA Non PNS Penerima
Tunjangan Profesi

25.991.936

20.882.147

1.092

877

Orang

010

Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Memenuhi Standar

2.793.756

93.440

28

7

Unit

011

Lembaga Pendidikan Keagamaan
yang bermutu

11.595.542

7.858.250

42

42

Lembaga

012

Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tersertifikasi melalui
LPTK

2.225.000

2.061.800

855

855

Orang

020

Beasiswa Mahasiswa Miskin

4.000.000

4.000.000

2.000

2.000

Orang

022

Guru PA Non PNS Penerima
Tunjangan Fungsional

1.570.800

1.215.050

378

338

Orang

994

Layanan Perkantoran

142.417

139.483

12

12

Bln Lay

995

Kendaraan Bermotor

670.200

610.150

20

20

Unit

996

Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

1.219.820

1.183.854

131

131

Unit

997

Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

1.015.522

920.871

132

132

Unit
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Program, Kegiatan, Output

Pagu dan Realisasi Anggaran
(dalam ribu rupiah)
Pagu

Capaian Kinerja Output

Realisasi

Target

Keterangan

Realisasi

Keterangan

2140

Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Katolik

62.505.000

55.045.119

001

Institusi/Lembaga Keagamaan
yang Terbina

388.281

382.736

6

6

Lembaga

002

Penyuluh/Pembina Agama
Katolik yang terbina

969.196

965.751

170

170

Orang

003

Kitab Suci

1.955.810

1.743.714

13.100

13.100

Eksemplar

004

Lembaga Keagamaan Yang
Menerima Bantuan

298.200

288.628

5

5

Buah

005

Dokumen Layanan Keagamaan

20.803.333

17.941.291

309

309

Dokumen

007

Lembaga Keagamaan Katolik
yang bermutu

9.312.421

8.261.883

183

163

Lembaga

008

Tunjangan Penyuluh Non PNS

14.965.200

14.467.480

4.149

4.019

Orang

009

Pemberdayaan Umat

30.474

30.474

3

3

Orang

011

Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik yang Memenuhi
Standar

3.516.520

1.313.712

1.030

385

Unit

012

Rumah Ibadah yang Berkualitas

9.119.585

8.573.261

157

143

Lokasi

994

Layanan Perkantoran

94.000

63.121

9

9

Bln Lay

995

Kendaraan Bermotor

209.415

188.714

10

10

Unit

996

Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

500.206

492.702

57

57

Unit

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

342.359

331.653

74

74

Unit

171.063.662

121.256.666

2141

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Katolik

002

Dokumen Administrasi

4.230.184

3.991.599

5

5

Dokumen

003

Sarana dan Prasarana Bimas
Katolik yang memenuhi standar

4.849.314

4.546.264

229

229

Unit

994

Layanan Perkantoran

161.697.164

112.445.504

12

12

Bln Lay

995

Kendaraan Bermotor

199.500

189.800

1

1

Unit

996

Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

87.500

83.500

10

10

Unit

522.509.180

480.036.128

522.509.180

480.036.128

12

12

Bln Lay

914.764.143

776.620.216

5102
994

Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
Layanan Perkantoran
TOTAL

Kendala dan Solusi
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Regulasi tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan dari Akun 57 ke Akun 52 terbit pada tanggal 3 September
2015 (PMK Nomor 168/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/
Lembaga);
2. Regulasi tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama terbit tanggal 2 November 2015 (PMA Nomor 67 Tahun
2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama);
3. Terdapat kendala terkait minimnya waktu untuk kelengkapan berkas administrasi bagi pembayaran Tunjangan Profesi Guru
termasuk persyaratan pemenuhan beban jam mengajar bagi Guru Pendidikan Agama Katolik.
Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1.
2.

Dilakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan pelaksanaan bantuan;
Pemberkasan ulang untuk bantuan yang dibayarkan melalui APBN Tahun 2015.
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Kebijakan
LEMBAGA AGAMA KATOLIK BADAN HUKUM?
Sihar Petrus Simbolon

J

udul di atas berbentuk pertanyaan. Apa yang
dimaksud dengan Lembaga Agama Katolik sebagai
badan hukum? Banyak pertanyaan serupa yang
muncul di tengah masyarakat tentang keberadaan Gereja
Katolik atau bagian-bagian dari Gereja Katolik sebagai Badan
Hukum. Tidak sedikit juga, dari bagian lembaga agama Katolik
(misalnya, dari Ordo/Kongregasi biarawan/wati) yang datang
berkonsultasi terkait keberadaan mereka sebagai lembaga
berbadan hukum. Pertanyaannya, siapa yang memberi
peneguhan penetapan lembaga-lembaga agama Katolik
sebagai badan hukum?
Badan Hukum
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya
melihat pengertian kata Badan Hukum. Badan hukum adalah
organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta
otentik yang dalam hukum diperlakukan sebagai
orang yang memiliki hak dan kewajiban atau
subjek hukum. Sebagai Subjek hukum, badan
hukum memiliki kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum
orang atau individu. Namun oleh karena bentuk
badan hukum yang merupakan himpunan dari
orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan
hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh
pengurusnya.

Ada beberapa jenis Badan Hukum. Dalam pasal
1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
disebutkan mengenai adanya tiga jenis badan
hukum, yaitu: 1) Yang diadakan oleh kekuasaan;
2) Yang diakui oleh Kekuasaan atau pemerintah
atau Negara; 3) Yang diperkenankan dan yang
didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak
bertentangan undang-undang atau kesusilaan
biasa juga disebut dengan badan hukum dengan
konstruksi keperdataan.
24
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Gereja Katolik merupakan Badan Hukum
Apakah Gereja Katolik disebut Badan Hukum?
Menurut Hukum Gereja Katolik (Kitab Hukum
Kanonik—KHK 113), Gereja Katolik dijelaskan sebagai
badan hukum. “Gereja Katolik dan Tahta Apostolik
merupakan Badan Hukum dari penetapan hukum ilahi
sendiri” (Bahasa Latin: Catholica Ecclesia et Apostolica
Sedes, moralis personae rationem ex ipsa Ordinatione
divina – Can. 113).
Ada hal istimewa di sini. 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.
Gereja Katolik badan hukum adalah Gereja
Katolik Universal yang dipimpin oleh Pengganti Petrus
serta para Uskup dalam kesatuan dengannya (Bdk Can
203 ayat 2, Can 331). Gereja Katolik Universal dibagi

menjadi Gereja Partikular atau Keuskupan yang
digembalakan oleh Uskup/ Uskup Agung dalam
kerjasama dengan para imam (Bdk Can. 369). Gereja
Partikular dibagi lagi menjadi Paroki. Paroki adalah
Jemaat beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap
dalam Gereja Partikular yang dipimpin oleh Pastor
Paroki (Bdk. Can. 515). Paroki yg didirikan dengan
sah dengan sendirinya memiliki status badan
hukum (Can. 515 ay. 3).
Zaman Pemerintahan Hindia Belanda
Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda
Gereja Katolik sebagai Badan Hukum ditegaskan
dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor: 155, 156, 532.
Dalam Staatsblad tersebut, Gereja Roma Katolik
sebagai Badan Hukum antara lain adalah: GerejaGereja atau Lembaga-lembaga gerejani dan juga
bagian-bagiannya yang berdiri sendiri merupakan
(memiliki) badan Hukum berdasarkan hukum
(Staatsblad Tahun 1927 Nomor 156).
Lembaga-lembaga Gerejani adalah wilayahwilayah Gerejani berdiri sendiri dari Gereja Roma
Katolik di Indonesia, pembentukan prefekturprefektur Apostolis di Luar Jawa (Stbl 1927 Nomor
155). Pengurus-pengurus Gereja dan dana orang
orang miskin Roma Katolik dari Stasi Roma Katolik
dalam wilayah-wilayah Gerejani. Lembaga Gereja
sebagai Badan HukumTerkait Hukum Perdata
seperti kepemilikan Tanah, mendirikan usaha.
Zaman Pemerintahan RI
Setelah Kemerdekaan, Pemerintah Republik
Indonesia melanjutkan apa yang telah dialakukan
Pemerintah Hindia Belanda. Terkait Lembaga
Agama Katolik badan Hukum, ada beberapa
peraturan yang sudah ditetapkan.
Pertama, Keputusan Menteri Agama Nomor
89 Tahun 1965 tentang Perubahan Nama Vikariat
dan Prefectur Apostolik menjadi Keuskupan Agung
dan Keuskupan serta pembentukan Hirarki Gereja
Katolik di Indonesia. Keputusan ini keluar setelah
ditetapkan Hirarki Gereja Katolik Indonesia oleh
Paus Joannes XXIII lewat Acta Apostolicae Sedes LIII
tahun 1961 pagina 244 tanggal 3 Januari 1961.

Kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 66
Tahun 2006 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik
Indonesia. Dua Keputusan Menteri Agama ini
melanjutkan
tradisi
pemerintahan
Belanda.
Sebelumnya, yaitu pengakuan terhadap Lembaga/
Badan Agama Katolik. Pengakuan ini penting untuk
administrasi Negara.
Ketiga, penetapan dari Kementerian Dalam
Negeri. Terkait dengan Undang-Undang Agraria
Nomor 5 Tahun 1960, Departemen Dalam Negeri
menetapkan Lembaga Badan Hukum agama Katolik
(Roma Katolik) yang dapat memiliki tanah dengan
hak milik adalah adalah: Keuskupan Agung,
Keuskupan, Prefektur, Paroki, Stasi, Seminari, Badan
atau Yayasan (yang merupakan terjemahan dari
“Kerk en Arm Bestuur”), dan Ordo/Kongregasi
Biarawan-Biarawati (Departemen Dalam Negeri,
Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor
1/Dd AT/Agr/67 tanggal 13 Pebruari 1967).
Pengakuan
Secara internal, Gereja sebagai Lembaga/
Badan Hukum sudah ditegaskan dalam dan oleh
Kitab Hukum Kanonik. Gereja sendiri menyatakan
bahwa dirinya adalah badan hukum.
Dalam konteks Pemerintahan (Indonesia), bahwa
perlu ada pengakuan seperti dinyatakan dalam
pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam era Pemerintahan Hindia Belanda pengakuan
Gereja Katolik sebagai Badan Hukum dinyatakan
dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor: 155, 156, 532.
Pada Zaman Kemerdekaan, Kementerian Agama
beberapa kali memberi pengakuan, yaitu dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun
1965 Tentang Perobahan Nama Vikariat dan
Prefektur Apostolik Menjadi Keuskupan Agung dan
Keuskupan serta Pembentukan Hirarchi Baru
Geredja Katolik Indonesia dan Keputusan Menteri
Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan
Hirarki Gereja Katolik Indonesia.
Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
(DITJENBIMAS) Katolik adalah unit teknis dalam
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Kementerian Agama yang melaksanakan bimbingan
masyarakat Katolik. Pelayanan administrasi,
pemberian sarana prasana dalam rangka
melaksanakan bimbingan masyarakat Katolik
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik, Kementerian Agama RI.
Karena itu dalam konteks Undang-Undang
Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Direktur Djenderal
Bimbingan Masyarakat Beragama Katolik lewat
surat tertanggal 21 Desember 1966 Nomor 70/
Dd.K/I/A/66 tentang Perintjian Hirarchi BadanBadan Gereja Roma Katolik menyampaikan kepada
Depertemen Dalam Negeri delapan jenis lembaga
agama Katolik Badan Hukum. Delapan jenis
lembaga Badan Hukum Agama Katolik telah
ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Agraria dan
Transmigrasi Nomor 1/Dd AT/Agr/67 tanggal 13
Pebruari 1967 sebagai Badan Hukum yang dapat
mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.
Jadi dalam konteks pemerintahan, Direktur
Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI
adalah pejabat pemerintah yang memberi
pernyataan/pengakuan/penegasan/ peneguhan
bahwa Gereja dan bagian-bagiannya adalah
Lembaga Badan Hukum. Tentu saja pengakuan
diberikan berdasarkan masukan dari Gereja sendiri
dalam hal ini Kantor Majelis Agung Waligereja
Indonesia (MAWI) pada waktu itu dan sekarang
disebut Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Penguatan Lembaga
Salah satu tugas Direktorat urusan Agama
Katolik (merupakan salah satu unit Eselon II di
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lingkungan
DITJENBIMAS
Katolik)
adalah
penguatan lembaga. Dalam uraian di atas telah
disebut 8 (delapan) jenis lembaga Agama Katolik
Badan Hukum yaitu: Keuskupan Agung; Keuskupan,
Prefektur, Paroki, Stasi, Seminari, Badan atau
Yayasan (yang merupakan terjemahan dari “Kerk en
Arm Bestuur”), Ordo/Kongregasi BiarawanBiarawati. Di Indonesia ada 10 Keuskupan Agung
dan 28 Keuskupan. Hal ini telah ditegaskan dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2006 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik
Indonesia. Sementara itu, jenis lembaga yang lain,
yaitu bagian-bagian dari Gereja Katolik masih
banyak belum
ditetapkan (di-SK-kan). Dalam
kerangka administrasi negara, lembaga yang lain
tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bimas Katolik. Untuk itu semua
pejabat Bimas Katolik di Daerah agar segera
memasukkan data lembaga agama Katolik berbadan hukum di atas untuk diteguhkan/ditetapkan.
Penutup
Penetapan lembaga-lembaga agama Katolik dalam
sebuah Keputusan memberi kepastian dalam
hukum dan pelayanan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik. Penetapan ini
merupakan acuan dalam memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat Katolik.

Sihar Petrus Simbolon
Direktur Urusan Agama Katolik,
DITJENBIMAS Katolik, Kementerian Agama RI

Liputan
Bimas Katolik persembahkan piala
di HAB ke-70

P

Meskipun belum berhasil meraih juara, Tim Voli Putra persembahkan yang terbaik untuk DITJENBIMAS Katolik

erayaan
Hari
Amal
Bhakti
(HAB)
Kementerian Agama ke-70 Tahun 2016 ini
sangat meriah. Diawali dengan Upacara Bendera
pada Minggu, 3 Januari 2016 diikuti rangkaian
kegiatan, diantaranya pelaksanaan Donor Darah
yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita
Persatuan Kementerian Agama bekerjasama dengan
Palang Merah Indonesia (PMI), Zikir dan Doa untuk
Bangsa, dan rangkaian pertandingan olahraga dan
seni antarsatker.
Dalam sambutannya pada upacara peringatan
HAB ke-70, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
menegaskan bahwa Kementerian Agama hadir
sebagai penjelmaan cita-cita dan kepribadian bangsa
Indonesia yang religius. Eksistensi Kementerian
Agama merefleksikan “hadirnya negara” untuk
memberi jaminan terhadap kehidupan beragama
dan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

Memeluk agamanya dan untuk beribadat sesuai
keyakinan yang dianutnya.
Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama
membawa pesan kepada kita semua untuk bersamasama mewujudkan supremasi nilai-nilai ke-Tuhanan
dan keagamaan sebagai spirit pembangunan bangsa
yang tidak dapat tergantikan. Sesuai dengan tema,
“Meneguhkan Revolusi Mental Untuk Kementerian
Agama yang Bersih dan Melayani,” peringatan Hari
Amal Bakti diharapkan memperkuat komitmen
aparatur Kementerian Agama terhadap Integritas,
Etos Kerja dan Gotong Royong di era revolusi mental
sekarang ini.
DITJENBIMAS Katolik, persembahkan piala di
HAB ke-70
Dalam rangkaian kegiatan HAB ke-70 ini,
DITJENBIMAS Katolik mempersembahkan hasil terbaiknya di cabang olahraga dan seni. Di cabang
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olahraga, Tim Tarik Tambang Putri DITJENBIMAS Katolik memenangkan pertandingan Tarik
Tambang setelah sukses 2-0 melawan Ditjen Pendis
dan Ditjen Bimas Kristen. Pertandingan berakhir
Final melawan Ditjen PHU, juga dengan skor telak
2-0. Sementara di cabang seni, DITJENBIMAS Katolik
memenangkan lomba dirigen yakni Agatha Putri
Andika meraih juara I, dan Paskalis Herastama
meraih juara II. Di ajang lomba Master of Ceremony
(MC), Theresia Dian Teksani meraih juara Harapan I.

Dirjen Bimas Katolik mengangkat bendera tanda dimulainya gerak jalan

Sebelum mengikuti perlombaan Seni dan MC,
DITJENBIMAS Katolik melakukan audisi. Audisi yang
diketuai oleh Bapak Yohanes Sutarto ini menghasilkan perwakilan yang dianggap mampu mewakili
DITJENBIMAS Katolik bersaing dengan peserta dari
unit lain.

Dian dapat piala sebagai Juara Harapan I Lomba MC

Tim Tenis Meja Putri berfoto bersama Sekjen Kemenag

Tim Gerak Jalan Putra semangat demi kejayaan Bimas Katolik

Putri dan Heras Juara Lomba Dirigen

Koordinator Tim Tarik Tambang Putri, Maria Dwika menerima piala Juara I Lomba Tarik Tambang Putri
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Ekspresi yang tidak terlupakan

Adu Kuat Tarik menghasilkan Juara berkat semangat supporter

Mati-matian berjuang demi Bimas Katolik

Tak masalah hujan, tetap eksis dan semangat

Tim Gerak Jalan Putri

Petarung sejati, ekspresif!

Ekspresi Widi saat bertanding tenis meja

Walau belum beruntung dapat Juara, perjuangan yang utama
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Dirjen Hadiri Apel Ke-Bhinnekaan
Lintas Iman

D

irektur Jenderal Bimbingan
Masyarakat
Katolik,
Drs.
Eusabius Binsasi beserta Ibu
Ketua Dharma Wanita Unit Persatuan Bimas Katolik menghadiri Apel
Kebhinnekaan Lintas Iman di Lapangan
Banteng Jakarta, tanggal 17 Januari 2016.
Hadir pula pada kesempatan itu, Menteri
Agama, Menteri Pertahanan, Menteri
Pemuda dan Olah Raga, serta para tokohtokoh agama. Acara diawali dengan
pengibaran bendera merah putih dan
pengucapan ikrar melawan terorisme,
radikalisme, dan narkoba. Serta seruan
dari para tokoh agama dan acara doa
bersama, kemudian diakhiri atraksi
barongsai, pencak silat, dan berbagai
tarian daerah.
Kepada Majalah Bimas Katolik yang ditemui seusai
acara, Dirjen sangat mendukung upaya berbagai
pihak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Dari berbagai pernyataan para tokoh tadi, baik
Menteri Pertahanan, Ketua PBNU, dan tokoh agama
lainnya, kegiatan ini sungguh mengajak seluruh umat
dari berbagai elemen masyarakat baik itu keagamaan,
ormas keagamaan, maupun lembaga-lembaga agama
untuk mengambil sikap yang sangat tegas dalam
melawan terorisme, radikalisme, dan narkoba,” papar
Dirjen.

Tokoh Agama peserta Apel Kebhinnekaan

membelokan pemahaman terhadap ideologi Negara,
yakni
Pancasila.
“Untuk
mengantipasinya
pemahaman dan penghayatan perlu diperkuat
dengan menjadikan Pancasila sebagai falsafah
berbangsa dan bernegara,” tandas Menteri.

Maka ketiga isu penting yang diangkat dalam apel
nasional tersebut, menurut Dirjen, perlu menjadi
fokus perhatian pula oleh Kementerian Agama
khususnya DITJENBIMAS Katolik. “Harus menjadi
fokus perhatian kita, yang diwujudkan nanti dalam
pelaksanaan tugas baik kegiatan maupun program
lainnya, termasuk partisipasi dalam hal bela Negara,
khususnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kepemudaan, keluarga, maupun lembaga
keagamaan,” ungkap Dirjen.

Senada dengan pemahaman ini, Ketua
Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj
menyampaikan bahwa usaha untuk mencegah,
mewaspadai dan membendung serta melawan
radikalisme, terorisme dan narkoba tidak hanya
menjadi tugas aparat keamanan dan pemerintah,
tetapi membutuhkan peran serta dan partisipasi
seluruh pihak. Karena hanya dengan kebersamaan
dan sinergitas yang kuat antara negara dan
masyarakat, radikalisme, terorisme dan narkoba
akan suliberkembang di Indonesia. “Menurut
pandangan NU, Negara kita sudah darurat terorisme,
radikalisme, dan narkoba. Kejadian bom yang
mendera Jakarta hari Kamis lalu, makin
memantapkan niat kita untuk melaksanakan apel
kebhinekaan lintas iman ini,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan selaku
Inspektur Upacara mengatakan bahwa perang ke
depan tidak menggunakan sistem persenjataan
namun perang cuci otak dengan mempengaruhi
pikiran rakyat, utamanya kaum muda, untuk

Aliran ideologi dari luar, lanjutnya, begitu mudah
masuk ke Indonesia bahkan menghinggapi
pemikiran masyarakat Indonesia, khususnya kaum
muda. “Padahal aliran timur tengah tersebut, tidak
cocok untuk Indonesia,” tandas Aqil Siroj.
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Selain ketua PBNU, para tokoh agama lainnya
juga mengucapkan seruan dan doa bersama.
Yaitu, Sekretaris Jenderal PBNU, Dr. Ir. H. Helmy
Faishal Zaini, Ketua Umum PGI Pdt. Dr.
Henrietta Lebang, Konferensi Waligereja
Indonesia Mgr. Yohanes Harun Yuwono, Wali
Umat Buddha Indonesia Maha Pandita Utama
Suhadi Sendjaja, Ketua Umum Majelis Tinggi
Agama Khonghucu Indonesia Drs. Uung
Sendana L. Linggaraja SH, serta Ketua Umum
Parasida Hindu.

Audiensi Dubes RI Untuk Vatikan

D

irektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Eusabius Binsasi, menerima kunjungan Duta
Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan, Antonius Agus Sriyono, di ruang Dirjen – Kantor Kementerian
Agama RI, Jakarta, tanggal 18 Februari 2016 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Antonius menyampaikan bahwa sejak tanggal 12 Januari 2016, ia beserta 13
orang Dubes lainnya, dilantik Presiden RI, Joko Widodo, sebagai Dubes Tahta Suci yang berkedudukan di
Vatikan. Misi pertama yang direncanakannya adalah, menyampaikan undangan yang memohon kesediaan
Bapa Suci, Paus Fransiskus untuk hadir dalam acara Asian Youth Day yang rencananya akan dilaksanakan di
Keuskupan Agung Semarang Tahun 2017 mendatang. “Kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,
yaitu KWI dan Kementerian Agama untuk rencana ini,” ungkapnya.
Menurutnya, pendekatan persuasif yang dilakukan adalah, pertimbangan bahwa dalam Asian Youth Day
Tahun 2014 lalu di Keuskupan Daejeon – Korea, Bapa Suci hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Indonesia
merupakan Negara ke-tiga terbesar dalam hal pengiriman Misionaris. “Semoga masukan ini menjadi
pertimbangan Bapa Paus untuk memenuhi undangan kita,” ungkap Dubes kelahiran Magelang, 17 Mei 1957,
ini.

Vol. 26 No. 1, Januari-April 2016 31

Kepada Dirjen, Agus menyampaikan rencananya mempromosikan penyelenggaraan Semana Santa di
Larantuka, dalam sebuah museum keagamaan di Vatikan. Untuk hal ini, ia telah berkoordinasi dengan pihak
Uskup Keuskupan Larantuka-Fransiskus Kopong Kung dan Gubernur NTT-Frans Lebu Raya. Kabarnya, setiap
tahunnya museum tersebut dikunjungan 6.000.000 orang. “Di situ akan kita pamerkan film pendek tentang
ritual keagamaan umat Katolik yang terkenal tersebut,” papar Dubes yang sebelumnya menjabat Deputy di
Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
Menanggapi hal ini, Dirjen menyampaikan dukungannya terhadap rencana undangan Bapa Suci dan
promosi Semana Santa – Larantuka. Menurut Dirjen, peristiwa-peristiwa keagamaan yang berskala
internasional selain meneguhkan keimanan Katolik, juga mendukung upaya Pemerintah dalam memelihara
dan melestarikan kerukunan umat beragama.
Selama ini, lanjut Dirjen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, turut meningkatkan
keimanan dan ketakwaan umat Katolik dalam membangun kerukunan hidup antara umat beragama, melalui
berbagai program kegiatan. Beragam kegiatan tersebut dilakukan baik di tingkat regional, keuskupan,
maupun paroki. Lembaga KWI pun menjadi mitra kerja DITJENBIMAS Katolik dalam melaksanakan program
kegiatan-kegiatan tersebut. “Kami mendukung upaya pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan dan
merawat kerukunan hidup keagamaan di Indonesia,” tegas Dirjen.
Dalam kesempatan tersebut, juga dibicarakan tentag ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh umat
Katolik bersama Gereja Lokal, melalui CU (kredit union) yang selama ini turut mensejehterakan umat hingga
ke daerah pelosok.

Dirjen Bimas Katolik Menerima Audiensi KOWANI

D

irektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI, Drs. Eusabius Binsasi menerima
kunjungan para anggota KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) masa bhakti 2014 – 2019, tanggal 11
Maret 2016. Tim yang berjumlah 11 orang tersebut, terdiri dari Lia Tonosuratman dan Ignatia Endang
Siregar—Ketua DPP KOWANI, Atiek Sardjana—Wakil Sekjend Kowani, Khalifah—Kepala Bidang Moral
Agama, Retno Purwani, Harijati. Th. Thomas Suyatno, Jenny E. Rutinandi, Evie Kawet, Lenny Larasati masingmasing adalah anggota Bidang Agama, serta Suzanna-Bidang Humas.
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Diawali dengan perkenalan, Khalifah menjelaskan
maksud dan tujuan kedatangan KOWANI yakni
menyampaikan informasi keberadaan KOWANI dan
membangun kemitraan dengan DITJENBIMAS Katolik
dalam hal pengembangan iman dan ketakwaan,
khususnya bagi kaum Ibu dan Anak. Dipaparkan
Kalifah, keanggotaan KOWANI berasal dari beragam
organisasi kewanitaan di Indonesia yang memiliki visi
sebagai lembaga federasi yang mengupayakan
kesetaraan dan keadilan gender serta demokratis melalui
tata kelola yang baik dan benar. Kehadiran KOWANI
juga bertujuan untuk mewujudkan kemitrasejajaran
perempuan sebagai kekuatan sosial dalam pembangunan
masyarakat Indonesia seutuhnya menuju masyarakat
madani. Dalam setiap program kerja yang dibangun,
organisasi ini berupaya untuk memupuk kemandirian
dan mendayagunakan potensi kaum perempuan dalam
rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan,
termasuk pembangunan di bidang agama. Keselarasan
inilah yang mendasari organisasi yang telah berusia 87
tahun ini, melakukan audiensi pada Dirjen Bimas
Katolik.
Menanggapi hal itu, Dirjen yang saat audiensi
berlangsung di dampingi oleh Kepala Subdit Lembaga
Direktorat Urusan Agama Katolik, Dra. Eka Yuliarsih,
menyatakan apresiasi atas kehadiran para anggota dan
mendukung pelaksanaan program yang diusung
KOWANI, khususnya peningkatan ketakwaan dan
keimanan umat beragama.

Dijelaskan Dirjen, selama ini pelayanan yang
dilakukan oleh DITJENBIMAS Katolik kepada umat,
melingkupi berbagai lini kehidupan masyarakat. Salah
satunya Pembinaan iman. Upaya ini diarahkan kepada
anak, remaja, dan keluarga. “Pada titik inilah,
DITJENBIMAS Katolik menyelenggarakan program
pembinaan iman secara sinergi dengan mitra kerja,”
ungkap Dirjen.

Kemitraan yang dibangun, lanjut Dirjen, tidak hanya
dengan pihak Gereja, baik di tingkat Paroki,
Keuskupan, maupun lingkup KWI, namun juga
organisasi kemasyarakatan yang memiliki pelayanan
yang sama dengan Bimas Katolik, yakni umat
Katolik.
Seperti yang telah diketahui, dari 86 orginasi yang
berhimpun dalam KOWANI, diantaranya terdapat
organisasi Persatuan Wanita Katolik Republik
Indonesia (WKRI). Organisasi ini menjadi mitra
Bimas dalam mewujudkan pembangunan nasional di
bidang agama. Pelaksanaan program bimbingan
diselenggarakan oleh Direktorat Urusan Agama
Katolik—DITJENBIMAS
Katolik
Kementerian
Agama.

Sesuai dengan amanat regulasi yang diusung dan
diimplementasikan dalam tugas dan fungsi pelayanan,
maka kemitraan yang dibangun pun, adalah
mengupayakan peningkatan keimanan umat Katolik
berlandaskan Pancasila. “Billa hal ini ingin
dikonkritkan dalam kemitraan dengan KOWANI
maka kita bisa bersinergi dalam program kebhinekaan
dengan wujud kehadiran Bimas Katolik pada program
kegiatan yang dilakukan,” ungkap Dirjen.
KOWANI adalah ferederasi dari 86 organisasi
tingkat nasional yang berdiri sejak 22 Desember 1928
melalui Kongres Perempuan Indonesia Pertama di
Yogyakarta. Pendiriannya diilhami oleh Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Saat ini KOWANI
beranggotakan lebih dari 52 juta perempuan
Indonesia. Saat ini organisasi yang telah berusia 87
tahun tersebut diketuai oleh Giwo Rubiyanto Wiyogo.
Dalam melaksanakan kegiatannya, ada 12 bidang
kerja yang dibangun yang salah satunya adalah
Bidang Agama.

Dirjen Menerima Audiensi DPP WKRI

D

irektur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik, Drs. Eusabius Binsasi menerima
audiensi Dewan Pengurus Pusat Wanita
Katolik Republik Indonesia (DPP WKRI) di ruang
kerja beliau, Selasa tanggal 29 Maret 2016. Hadir dari
jajaran pengurus; Justina Rostiawati (Ketua
Presidium), Della Pradipto (Anggota Presidium I),
Irawatie (Anggota Presidium II), Lies M. Budi
(Sekretaris Jenderal), Tenay (Bendahara), Lili Azali
(Sekretaris I), dan Jeanny Widodo (Bendahara).

Dalam kesempatan tersebut diungkapkan rencana
WKRI, membangun Sekolah Perempuan bagi para
wanita Katolik, yang akan dipersiapkan menjadi
pemimpin masa depan, atau setidaknya dapat berperan
aktif dalam pembangunan bangsa. Hal ini telah
digalakan sejak dua tahun yang lalu, dengan memberi
perhatian pada kaderisasi pemberdayaan kaum
perempuan. Harapannya, perempuan Katolik mampu
menempati posisi penting, tidak hanya di DPP, namun
secara konkrit turut berpartisipasi dalam pembangunan
nasional.
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“Maka dengan bertambahnya usia organisasi yang
semakin matang, pada tahun ini kami berupaya
merintis Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang
bertujuan untuk membina dan mendidik perempuanperempuan handal calon pimpinan,” papar Justina.
Fokus pembekalah selain terkait dengan integritas,
kewarganegaraan, dan Pancasila, materi pembelajaran
juga menyasar bidang ekonomi. Rencananya sekolah
kepemimpinan ini akan diawali dengan Rapat
Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) pada bulan
Juni 2016.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen menyatakan
dukungannya terhadap gerakan dan upaya para
pengurus, untuk mengembangkan potensi kaum
perempuan, khusunya wanita Katolik yang tersebar di
tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan tingkat
nasional. Apalagi wadah ini juga menitikberatkan pada
pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha kecil
yang dirintis kaum perempuan.
Selama ini, lanjut Dirjen, dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, DITJENBIMAS Katolik berpedoman
pada visi yaitu mewujudkan masyarakat Katolik yang
seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais.
Hal ini berarti, Pemerintah memiliki fungsi
membimbing umat Katolik, menjadi umat yang
menghayati imannya dan warga negara yang terlibat
dalam pembangunan bangsa. “Dengan peran serta
masyarakat, seperti yang ditunjukan para anggota
WKRI melalu wadah pembinaan, dan dikembangkan
34
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dalam kemitraan bersama Pemerintah, maka kita turut
berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Ini juga
menunjukan bahwa Pemerintah pun hadir di tengahtengah umat,” ungkap Dirjen.

Lebih lanjut, Dirjen menceritakan tentang peran
kaum wanita di Nusa Tenggara Timur yang berhasil
merintis PELITA (Perempuan Lintas Agama). Forum
ini memayungi para perempuan setempat yang berbeda
latarbelakang agama, pendidikan, maupun golongan.
“Bila di tingkat Daerah bisa merintis wadah pemersatu
ini, maka WKRI dengan dukungan Gereja dan
Pemerintah pasti dapat memberikan dedikasi
terbaiknya bagi pemberdayaan perempuan,” tandas
Dirjen.
Organisasi Wanita Katolik RI yang didirikan pada
tanggal 26 Juni 1924 di Yogyakarta merupakan
organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial aktif.
Dalam karyanya telah lama organisasi ini bermitra
dengan Bimas Katolik Kementerian Agama, baik di
tingkat nasional maupun di daerah-daerah.
Tahun 2016 ini, Wanita Katolik RI akan
merayakan ulang tahun ke-92. Dalam usianya yang
telah memasuki masa pemantapan, organisasi ini telah
mengembangkan keanggotaan yang secara kuantitas
menjangkau hampir di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, di 33 DPD dengan
keanggotaan hampir mencapai 90.000 perempuan
Katolik.

Proses Penegerian Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik

D

irektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik Kementerian Agama RI dalam
beberapa waktu ke depan, mempersiapkan
lahirnya Perguruan Tinggi Katolik Negeri pertama di
Indonesia, yakni Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St.
Agustinus Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk
menunjang maksud tersebut, Kementerian Agama
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melakukan visitasi ke STP
tersebut, beberapa waktu lalu. Tim peninjau kesiapan
lembaga pendidikan ini adalah Asisten Deputi
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan
bersama Kepala Bidang Asesmen Kelembagaan III
Kemenpan RB serta Kepala Biro Ortala Setjen
Kemenag RI. Hadir pula dalam kesempatan tersebut
Uskup Agung Pontianak (Emeritus) Mgr. H. Bumbun
Tim Visitasi mendengarkan penjelasan Ketua STP St. Agustinus
OFMCap, Ketua STP St. Agustinus Dr. Andreas
Muhrotien M.Si., dan Kepala Subdirektorat
Pendidikan Tinggi DITJENBIMAS Katolik Dr. Aloma Sarumaha. MA M.Si.
Sekolah Tinggi Katolik ini didirikan oleh Uskup Agung Pontianak tanggal 26 Mei 2006 dan bernaung di di
bawah Departemen Agama Republik Indonesia dengan Izin Operasional Dirjen Bimas Katolik tanggal 12 Juli
2006. Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan yang terakreditasi oleh BAN-PT ini, berniat memperluas
akses dan jangkauan serta mutu pendidikan tinggi keagamaan dengan melakukan perubahan. Langkah ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan
Tinggi Keagamaan Swasta (PTAKS) menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Sebelumnya, sesuai dengan mekanisme perubahan menurut regulasi itu pula, dilakukan pengusulan
perubahan bentuk perguruan oleh Pimpinan setempat, dilanjutkan penilaian usulan perubahan bentuk
Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) oleh Dirjen Bimas Katolik. Pada tahap ini Dirjen melakukan penilaian dan
verifikasi usul pendirian PTKN dan menyampaikannya kepada Menteri Agama. Menag kemudian
menyampaikan usulan tersebut pada menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara dan RB (Menpan) untuk selanjutnya diusulkan menjadi PTKN pada Presiden.
Dalam rangkaian tahap itu pula, dilakukan
peninjauan kesiapan lembaga oleh tim dari
masing-masing kementerian, ke STP St.
Agustinus Pontianak. Visitasi diawali dengan
penyampaian maksud tim kepada STP.
Kepada tim, Ketua STP menyampaikan,
bahwa lembaga ini ingin mengoptimalkan
pelayanan
pendidikan
tinggi
kepada
masyarakat tercakup didalamnya sarana
prasarana dan peningkatan kemampuan
tenaga pengajar. “Dengan perubahan status
ini, kami dapat melayani animo masyarakat
mengenyam pendidikan keagamaan dengan

Foto bersama Tim Visitasi dengan Ketua STP St. Agustinus
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Suasana Audiensi Tim Visitasi dengan Gubernur Kalimantan Barat

fasilitas yang memadai sesuai standar mutu
perguruan tinggi yang kian hari makin bertambah,”
tutur Dr. Andreas. Ditambahkan Kasubdit
Pendidikan Tinggi DITJENBIMAS Katolik, momen
perubahan lembaga juga dimaknai sebagai
kehadiran Negara di setiap lini kehidupan
masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
“Sebagai umat Katolik sekaligus Pemerintah,
peristiwa ini menunjukan bahwa Negara bersikap
adil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan
lembaga pun terbuka untuk bersama-sama
Pemerintah mewujudkan harapan tersebut;
memperoleh pendidikan yang berkualitas. Inilah
antara lain makna kehadiran negara yang tertuang
dalam salah satu agenda prioritas Pemerintahan
Jokowi-JK,” ungkap Dr. Aloma Sarumaha.
Ditanggapi oleh Asdep Kemenpan RB, bahwa
pada prinsipnya Pemerintah mendukung rencana
perubahan tersebut. Prosedur yang dijalani oleh
pihak STP pun dinilai memenuhi unsur kelayakan
untuk selanjutnya diusulkan ke tingkat yang lebih
tinggi. “Karena suport inilah, kami datang untuk
melakukan peninjauan lapangan berupa visitasi,
yang hasilnya nanti akan kami laporkan pada
Menpan sebagai bagian dari persyaratan pendirian
perguruan tinggi negeri,’ ungkap Nanik Murwati
S.E., M.A.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang
36
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Pendirian Perguruan Tinggi Negeri disebutkan
bahwa pembentukan perguruan tinggi baru harus
memenuhi persyaratan yakni tersedianya lahan
yang bersertifikat yang disediakan oleh Pemda
setempat, tersedianya dosen dan tenaga pengajar,
tersedianya sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan
standar nasional perguruan tinggi, serta mendapat
rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan
Kabupaten/kota. Untuk tahap ini, dijelaskan oleh
ketua
STP,
Gubernur
Kalimantan
Barat
menyanggupi penyediaan lahan yang dibutuhkan
untuk pembangunan STP St. Agustinus Pontianak
dan mendukung penyelenggaraan lembaga tersebut
bila nanti ditetapkan sebagai PTKN.
Dalam visitasi tersebut tim beraudiensi dengan
Gubernur Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk
mengetahui sikap Gubernur terhadap layanan
pendidikan keagamaan yang berkualitas. Audiensi
yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Cornelis
M.H. ini dihadiri seluruh tim visitasi, termasuk
Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama RI
Provinsi Kalimantan Barat berserta pengelola STP.
“Kami mendukung upaya perubahan ini sebagai
peningkatan layanan pendidikan agama Katolik
kepada para siswa Katolik di Provinsi Kalimantan
Barat. Bila lembaga ini berubah menjadi negeri, kan
memudahkan pengangkatan pengajar agama
Katolik bagi sekolah-sekolah maupun perguruan
tinggi di Kalimantan Barat,” ungkap Gubernur.

Wisuda
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik – Ledalero

D

irektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Eusabius Binsasi, menghadiri acara Wisuda
Sarjana Negara Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Program S-1 Filsafat dan Program S2, pada
tanggal 29 April 2016, yang berlangsung di Aula St. Thomas Aquinas – Ledalero, Maumere, Flores Timur.
Dalam sambutannya, Dirjen menyebutkan bahwa panenan STFK Ledalero selalu dirindukan masyarakat dan
menjadi andalan di tengah masyarakat dan Gereja serta bangsa dengan titel filosof dan teolog.
Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI berharap bahwa berbekal ilmu
yang diperoleh dari STFK Ledalero, para filosof dan teolog muda ini dapat berkontribusi besar dan berkarya
pada era global saat ini guna membangun Gereja Katolik Indonesia secara khusus dan masyarakat Indonesia
pada umumnya sesuai bidang dan kemampuan para mahasiswa. “Anda adalah manusia harapan masa depan
Gereja Untuk hal tersebut,” tandas Dirjen.
Dalam kesempatan itu, Dirjen pun berpesa agar nantinya para wisudawan berteologi secara kontekstual
sesuai situasi, jaman dan kearifan budaya. Mereka juga diharapkan dapat meningkatkan kepekaan terhadap
keadilan dan harmoni sosial, dengan mempelajari isu sosial dan memberikan pencerahan yang benar kepada
masyarakat. Jika ingin kesuksesan dalam dunia kerja, lanjut Dirjen, jangan sekali-sekali mencari jalan pintas
yang melanggar norma, kejujuran dan menggadaikan integritas serta bertentangan dengan hati nurani.
Pasalnya, kaum cendekia adalah tenaga terdepan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan membentuk
karakter bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,
cerdas, berakhlak mulia. “Maka kejarlah keberhasilan yang membawa kebaikan bagi banyak orang,” tandas
Dirjen mengakhiri sambutannya.
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Profile
Mengenang
Sang Tokoh Kejujuran
oleh:
Bernad B.Miten Atamukin

B

ukan tanpa dasar, bukan pula tak beralasan
“Mengenang Sang Tokoh Kejujuran” dijadikan
judul tulisan ini. Tidaklah berlebihan juga jika
dikatakan bahwa hari-hari ini bangsa Indonesia dan NTT,
khususnya Flores—Lamaholot dan Adonara patut bersedih
karena seorang tokoh dan penganut paham kejujuran
tanpa syarat telah tiada. Herman Palang Ama, demikian
nama yang kembali mencuat di tengah masyarakat setelah
‘menghilang’ selama lebih dari dua dasawarsa, kembali
‘muncul’ dalam diri seorang pejabat negara yang
melahirkan kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan
kampung halaman.

Palang Ama yang lahir pada 7 April 1927 ini
telah menjadi ‘buah bibir’ masyarakat tatkala
dirinya masuk sekolah pendidikan calon imam di
Seminari Todabelu Mataloko di tahun 1940-an.
Tentu menjadi semakin ‘tenar’ nama Palang Ama
disaat dirinya menginjakkan kakinya di Seminari
Tinggi, menambah barisan kaum berjubah. Namun
‘ketenaran’ itu lenyap seketika ketika dirinya
memutuskan untuk menanggalkan jubahnya dari
calon imam misionaris Serikat Sabda Allah (SVD) di
Ledalero, Flores. Setelah sempat mengabdi lebih
kurang dua tahun sebagai pengajar di Seminari San
Dominggo Hokeng, namanya mulai sayup-sayup
nyaris tak teredengar lagi. Namun rupanya Tuhan
dan Leluhur tidak menghendaki seorang kepala suku
pergi tanpa kembali. Sang Khalik pasti punya
rencana menghadirkannya kembali di tengah
masyarakat dalam bentuk dan suasana yang berbeda
dengan memberinya jodoh Ina Ema Woka dari
Kiwang Ona-Adonara, yang dinikahinya pada tahun
1956 di Makassar setelah setahun menjadi PNS.
Berkat prestasinya yang menjulang dalam
pengabdian sebagai PNS di lingkungan Departemen
38
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Agama kota Makassar, dirinya dikirim ke Irian Jaya
Barat sebagai Kepala Kantor Agama Wilayah itu
setelah Irjabar menyatu dengan wilayah RI di tahun
1962. Rupanya sang kepala suku yang telah ‘sayup’
kedengaran namanya ini memang ingin diangkat
dan dipulihkan oleh ‘Pemilik Kebenaran’ sehingga
10 tahun kemudian, 1972 dirinya ditarik ke
Departemen Agama menjadi Sekretaris Ditjen Bimas
Katolik. Sekalipun telah menjadi pejabat negara,
ketenaran namanya belum segaung di masa sebagai
‘kaum berjubah’ yang telah ditinggalkannya. Akan
tetapi bimbingan Roh Kudus dan tuntunan leluhur
terus menggiringnya untuk ‘bale nagi’ (pulang
kampung). Maka bukan sekadar sebuah kebetulan
Bapak Herman tampil kembali di tengah
masyarakat, melainkan tampil sebagai putera tertua
dari Taka Dosi (alm), sang kepala suku Dosinaen.
Artinya kehadiran bapak Palang Ama pada tahun
1982 bertepatan pesta tahbisan P. Pius Pandai Dosi,
SVD adalah kehadiran seorang kepala suku sekaligus
sebagai kakak dari seorang adik yang hendak
dinobatkan sebagai ‘Serdadu Kristus dan Pelayan
Umat’.

Sebutan Pejabat Negara menambah pangkat
Kepala Suku tentu sangat ‘menakutkan’ dan
disegani sehingga terkesan begitu tinggi dan
eksklusif; namun sangat membanggakan karena
ia hadir di tengah kampung dan ada bersama
masyarakat. Kehadirannya kala itu lebih sebagai
kepala suku Dosinaen yang kesehariannya
diwakilkan kepada Bapak Lesu Duran, sang adik
kandungnya. Namun sebagai Pejabat Negara di
tahun 1970-an, bagi seorang anak Flores
membuat nama Palang Ama niscaya kembali
menjadi ‘buah bibir’ masyarakat sebagai
ungkapan rasa bangga. Itulah babak pertama
saya mengenal almahrum Herman Josef Palang
Ama dari cerita-cerita lepas masyarakat sekitar.
Dan yang paling lekat dalam benakku selaku Ke-4 anak berderet sesuai urutan kelahiran: Ida, Edy, Bua dan Ina.
seorang remaja kampung, beliau adalah kepala dari beberapa kepala suku karena dari suku Dosinaen muncul
lagi beberapa suku yang tersebar di beberapa kampung.

Kedua kalinya bapak Palang Ama hadir di
KEDISIPLINAN tinggi yang diterapkan dalam
depanku pada medio 1995 sebagai tokoh dan
bentuk jam doa dan makannya setelah pensiun
mantan pejabat asal Flores ketika pertunjukan Lian
memberi gambaran jelas dan pasti akan
Nama dari Adonara di Taman Mini Indonesia Indah.
kedisiplinan kerjanya sebagai seorang Sekretaris
Kala itu Palang Ama didaulat sebagai Sekretaris
Ditjen Bimas Katolik selama belasan tahun dan 10
Yayasan Persekolahan Lamaholot mendampingi Piet
tahun sebagai Kakanwil. Sikap DISIPLIN ini telah
Boli Warat sebagai ketuanya. Sebagai pendamping
pula melahirkan sikap JUJUR yang tidak ingin
para penari dan pemandu acara itu, saya bisa sedikit
makan dari yang bukan haknya. Sebagai pejabat di
dekat dengannya namun belum mengenalnya lebih
masa orde baru seharusnya bisa memanfaatkan
jauh. Apalagi kahadiran kami dalam
berbagai fasilitas untuk perkaya diri dan
rombongan ‘penari’ di TMII menyusul
bermewah-mewah. Namun tidak
Sikap
DISIPLIN
Festival Internasional di Surabaya
untuk putra sulung Dosinaen ini.
diterima lebih sebagai ‘duta seni’ dan
Akibat bersih kukuh dengan hidup
ini telah pula
tamu daripada sebagai keluarga.
JUJUR-nya ini maka KESEDERmelahirkan sikap
Namun berbekalkan secuil cerita
HANAAN-lah yang ditampilkan
JUJUR
diwaktu yang sempit dan singkat itu,
dalam hidupnya di keluarga
yang tidak ingin
tiga bulan kemudian setelah kembali
maupun di masyarakat. Tidak
makan dari
dari mengantar para penari ke
heran jika setelah masa aktifnya
Adonara-Flores, untuk ketiga kalinya
sebagai pegawai negeri dengan
yang bukan
saya mengenal Palang Ama tatkala
predikat
pejabat, tidak satu pun
haknya.
berkunjung ke kediamannya di kompleks
kendaraan pribadi yang dimiDepag Cengkareng. Setelah ngobrol sesaat
likinya. Rumah kediamannya pun
seputar kisah asal usul suku dan keluarga,
hampir tidak pernah berubah dari
seketika itu juga beliau menawarkan saya untuk
bangunan aslinya sejak diserah-terimakan dengan
tinggal di rumahnya sambil menunggu panggilan
pihak Departemen Agama. Kalau pun ada
kerja sesuai niatan hati menginjakkan kaki di
perubahan, hanyalah terjadi karena tingginya
metropolitan. Sejak itu saya mengalami dan
urukan akibat genangan air/banjir yang tak kenal
memahami Siapa sebenarnya Bapak Palang Ama
musim.
yang dikenal dengan Hj. Palang Ama di lingkungan
Tradisi lain yang dihidupkan selama masa
kerjanya.
pensiunnya adalah setelah doa dan sarapan pagi
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sesuai jam yang sudah ditetapkan, sisa waktu selalu
diisi dengan baca dan baca selain melihat dan

mendengar berita di televisi pada jam warta berita.
Selain DISIPLIN, RAJIN, JUJUR dan SEDERHANA,
Hj. Palang Ama juga dikenal sebagai orang yang
SANGAT TERBUKA dalam menerima siapapun dan
senantiasa mendengar dan menampung berbagai
pendapat sambil tidak segan memuji dan mengeritik
blak-blakan tanpa

terganggu dengan berbagai

perasaan dibalik sifat khas kesukuan orang per
orang.
Rasionalitas menjadi bagian terpenting dalam

Bapak Semara Duran Antonius tengah
memberikan sambutan mewakili keluarga
berduka.

hidupnya demi keakuratan dalam mengkaji dan
menyelesaikan berbagai soal. Bukannya mengadaada dan berlebihan, namun dari semua sikap
baiknya ini telah melahirkan banyak orang sukses,
termasuk sebagai pejabat negara dalam diri seorang
Herman Hawan (alm) di Depdagri dan Antonius
Semara Duran di Depag. Kecuali orang yang ingin
bebas maka sikap-sikap ini dilihat sebagai yang tidak
menyenangkan dan menyiksa, lalu men-capnya
sebagai orang yang kurang menerima dan menolong
orang lain. Berkat amal kebaikannya ini maka Bapak
Herman diberi usia yang panjang hingga mencapai
89 tahun (7 April 1927-30 April 2016).

Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi tengah
menyampaikan sambutannya selaku wakil
Pemerintah

Saat ‘kepergiannya’ pun serentak banyak pelayat membanjiri
kediamannya, termasuk Dirjen Bimas Katolik, Bapak Eusabius
Binsasi beserta Istri dan Bapak Semara Duran Antonius beserta
istri.
Kini, putera sulung dari lima bersaudara itu telah pergi
mengikuti orangtua dan dua saudaranya serta istri dan seorang
anak juga seorang cucu dengan meninggalkan dua saudara lain
serta empat anak (Ida, Edy, Bua dan Ina) serta 8 cucu dan seorang

cicit. Mari kita mengenang jasa-jasanya dan meniru teladannya.
DISIPLIN, RAJIN, JUJUR hendaklah menjadi sokoguru kehidupan
kita.

May you Rest in Peace in Heaven,
Bapak Palang Ama
Edited by : Joice Djeer
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Dirjen Bimas Katolik, Eusabius
Binsasi dan Ibu Susan Binsasi
Sarumaha saat melayat.

Varia
Susunan
Kepengurusan
Vox Point Indonesia
Dewan Penasihat
Cornelius Simbolon
Mayjen TNI (Purn) Tono
Suratman
Veronica Wiwiek Sulistyo
Antonius J. Supit

FX Budhi Hendarto
Titus Sarijanto

Dewan Pakar
Adrianus Meliala

Foto: Pengurus VPI berfoto bersama Uskup Keuskupan Agung Jakarta dan Dirjen Bimas Katolik
dalam Misa Paskah Bersama dan Pengukuhan kepengurusan VPI , 9 April 2016

Natalius Pigay
Adrianto Gani
Andreas E. Susetyo

Ketua Umum
Yohanes Handoyo
Budhisedjati

Wakil Ketua
Bambang Sunanta
Haposan Batubara
Sutijadi Lukas
Rufinus Hutauruk
Maya Rumantir Hutasoit

Sekretaris Jenderal
Lidya Natalia Sartono

Wakil
Sekretaris Jenderal
Susan Binsasi Sarumaha
Thomas Suwarta
Robertus Kofi

Bendahara Umum
Li Claudia

Wakil Bendahara
Umum
Harsana Widjaja

Vox Point Indonesia
bersama Negara
membangun kekuatan sosial-politik

K

ita tentu sering mendengar slogan “Vox Populi, Vox Dei,”
atau dalam Bahasa Inggris sering disebut the voice of
the people is the voice of God. Masyarakat Indonesia
sering menyebutnya dengan suara rakyat adalah suara
Tuhan. Slogan “Vox Populi, Vox Dei” ini sering kita dengar pada saat
kampanye-kampanye menjelang Pemilu, dengan harapan tidak adanya
kecurangan atas satu suara rakyatpun pada saat pelaksanaan Pemilu,
karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Memanipulasi suara rakyat sama
dengan memanipulasi suara Tuhan. Vox Point Indonesia melihat ini
sebagai salah satu sarana mewujudkan eksistensi umat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya kehidupan berpolitik. Vox Point Indonesia menggemakan suara yang menggerakan dan
membawa perubahan. Umat perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk terlibat di bidang sosial politik kemasyarakatan dan kenegaraan untuk
menjawab tantangan ke depan yang membutuhkan regenerasi kepemimpinan nasional seperti yang disampaikan Ketua Umum Vox Point
Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisedjati pada pengukuhan Vox Point
Institute sekaligus perayaan Paskah Bersama yang bertempat di Aula
Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Sabtu (09/04).
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Foto: Perayaan Ekaristi Pengukuhan Kepengurusan Vox Point Indonesia

Visi Vox Point Indonesia memperjuangkan nilai kesetaraan umat Katolik
dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara dengan elemen lainnya, kurang
lebih sama dengan harapan Gereja terhadap
Negara yang memperjuangkan bonum
publicum; common good; common wealth,
yang tujuan akhirnya adalah menciptakan
kebahagiaan bagi rakyatnya. Kebahagiaan
bagi rakyat juga tidak terlepas dari harapan
pendiri bangsa yang dirumuskan dalam
bentuk Pancasila, dimana sila ke-5nya
berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.

Terkait sila ke-5 ini, Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta, Mgr. Ignatius Suharyo, Pr
menyampaikan pentingnya mempelajari sila ke-5 ini dari segi sosio-politik, sosio-ekonomi, juga sosio-budaya
dengan subtema keadaban publik:menuju habitus baru bangsa sebagaimana yang termuat dalam Nota
Pastoral KWI 2004. Keadaban publik yang mempunyai tiga pilar, yakni Negara, Masyarakat Pasar dan
Masyarakat Warga mempunyai fungsi berbeda-beda dalam membangun keadaban hidup. Pilar pertama, yaitu
Negara bertanggungjawab membangun bonum publicum, pilar kedua: Masyarakat Pasar bertanggungjawab
menjalankan bisnis dengan fair, sedangkan Masyarakat Warga diharapkan membangun kehidupan dengan
saling percaya. Namun kenyataannya, Negara belum sungguh-sungguh berhasil menjalankan fungsinya itu:
berapa banyak masyarakat, yang karena alasan-alasan tertentu belum mendapatkan haknya sebagai Warga
Negara. Masyarakat juga belum sepenuhnya menjalankan bisnisnya dengan fair dan belum saling percaya.
Ada ‘perselingkuhan’ Negara dengan pasar, yang seharusnya saling menjaga. Masyarakat juga berada dalam
situasi sulit karena tidak saling percaya.
Selanjutnya, Uskup menyampaikan sepanjang sejarah peradaban manusia, belum pernah terjadi
kehidupan itu lurus-lurus saja. Maka kalau kita melihat dari segi penghayatan iman, disitulah letak
keutamaan pengharapan. Seringkali, harapan disamakan dengan optimisme, padahal keduanya sangat
berbeda. Optimisme itu pertimbangannya adalah bukti perhitungan-perhitungan manusiawi, sedangkan
harapan itu garisnya adalah vertikal, landasannya adalah iman, keyakinannya adalah Allah. Orang juga sering
menyamakan iman dan agama. Iman dan agama itu tidak sama, berbeda jauh. Agama itu lembaga, bisa
diperalat untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan apapun. Kalau iman,
tidak bisa diperalat. Iman adalah relasi utuh dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Oleh karena itu, pendidikan yang utama dalam keluarga adalah pendidikan iman. Kalau imannya kuat maka agamanya pun kuat,
tidak sebaliknya; orang beragama dengan kualifikasi apapun, kalau imannya tidak kuat mudah sekali memperalat agama untuk kepentingan tertentu.

S

eringkali, optimisme disamakan dengan harapan, padahal keduanya sangat
berbeda. Optimisme itu pertimbangannya adalah bukti perhitunganperhitungan manusiawi, sedangkan harapan itu garisnya adalah vertikal,
landasannya adalah iman, keyakinannya adalah Allah.
~Mgr. Ign. Suharyo, Pr~
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Vox Point Indonesia yang didirikan 12 Maret
2016, lahir dari sebuah harapan akan kertelibatan
aktif umat Katolik dalam kehidupan berpolitik di
Negara ini. Vox Point Indonesia hadir untuk
membangun keadaban publik di Republik ini.
Dirjen Bimas Katolik, Drs. Eusabius Binsasi
yang turut diundang dalam acara pengukuhan ini,
menyampaikan dukungannya terhadap visi dan
langkah-langkah positif yang diusung Vox Point
Indonesia. Pemerintah hadir memberikan penguatan.
Bukan hanya Negara saja yang hadir bagi rakyatnya
untuk membangun keadilan bangsa, tetapi rakyat juga
Ketua Umum VPI, Yohanes Handoyo Budhisedjati (paling kiri)
siap menerima kehadiran Negara dalam bentuk langkahbersama-sama
membangun
bangsa
berfoto bersama Uskup KAJ
dan Pengurus VPI
lainnya de
langkah-langkah positif dan nyata. Dirjen memberikan dukungan kepada satuan-satuan sosial masyarakat
yang peduli akan kemajuan bangsa, yang diantaranya melalui pintu agama. Vox Point Indonesia adalah
lembaga yang terdiri dari awam Katolik yang memperjuangkan keterlibatan aktif umatnya dalam kehidupan
berbangsa, maka harapannya, Vox Point Indonesia menjalankan fungsinya sesuai dengan visinya dan tentu
tidak keluar dari garis ajaran agama yang mengutamakan kejujuran dan keadilan. Menjadi seratus persen
Katolik, tetapi sebagai Warga Negara juga menjadi seratus persen Pancasilais yang terwujud dalam
pelaksanaan sila-sila Pancasila dengan benar.
Sementara itu, Wakil Sekjen Vox Point Indonesia, Susan Binsasi Sarumaha menyampaikan pentingnya
umat Katolik berperan dalam pembangunan bangsa, salah satunya berperan dalam kehidupan politik.
Kehadiran umat Katolik di kancah perpolitikan ini adalah wujudnyata penerimaan umat Katolik terhadap
keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Katolik juga adalah Warga Negara, karena itu, umat
Katolik hendaknya terlibat aktif di bidang sosial politik kemasyarakatan untuk kemajuan Negara.
Direktorat di Vox Point Indonesia sudah terbentuk sepuluh bagian, yakni 1) Direktorat Penelitian/
Survey & Analisa Data; 2) Direktorat Pengkajian Politik; 3) Direktorat Kebangsaan & Kebudayaan;
4) Direktorat Pengkajian Ekonomi; 5) Direktorat Pekajian Hukum; 6) Direktorat Pemberdayaan Perempuan
dalam Politik; 7) Direktorat Program & Edukasi; 8) Direktorat Informasi & Hubungan Antar Lembaga;
9) Direktorat Humas & Publikasi; dan 10) Direktorat Dana & Internal Affair.
Langkah selanjutnya, Vox Point Indonesia akan membangun jaringan sampai ke daerah demi
terwujudnya sosialisasi pentingnya masyarakat Katolik terlibat aktif dalam kehidupan sosial-politik di tanah
air. (Joice Djeer)

Hadir dalam kesempatan ini, Bapak Stef Agus dan Bapak Albertus Triyatmojo
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Ketua Unsur Pelaksana Dharwa Wanita Persatuan
Bimas Katolik:
“Pengalaman berorganisasi dapat meningkatkan
pendidikan kaum perempuan”

S

ebagai kelompok yang melekat pada
Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Unsur
Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Bimas
Katolik adalah organisasi kemasyarakatan yang
menghimpun dan membina istri Aparatur Sipil
Negara dengan beragam kegiatan di bidang
pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta
tidak terikat pada partai politik mana pun.
Bagi Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita
Persatuan Bimas Katolik – Kementerian Agama,
Susan Binsasi Sarumaha, wadah ini menjadi ajang
pelatihan yang mumpuni sehingga perempuan
atau istri para ASN bisa mandiri dan berdaya-guna
bagi diri maupun kesejahteraan keluarganya
sesuai tujuan didirikannya organisasi ini, yaitu
terwujudnya kesejahteraan anggota dan
keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber
daya anggota, untuk mendukung tercapainya
tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi Negara atau
Pemerintah mendukung kaum perempuan untuk
meningkatkan kemampuannya melalui Dharma
Wanita Persatuan ini,” ungkap Susan. Sehingga ia
menyayangkan jika istri ASN kurang menanggapi
keberadaan organisasi tersebut.
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Berbicara dalam konteks peringatan Hari
Kartini, kepada Majalah Bimas Katolik yang
menemuinya, Susan menegaskan bahwa Dharma
Wanita adalah sarana yang tepat karena memberi
kesempatan kepada kaum perempuan untuk
mengembangkan diri bahkan pengetahuan seluasluasnya. “Pendidikan itu bukan hanya bersifat
formal saja, pengetahuan dan pengalaman
berorganisasi juga dapat meningkatkan
pendidikan kaum perempuan. Dharma Wanita ini
kan, juga tempat kita belajar,” tandas Susan.
Maka sesuai dengan komitmen bersama
anggota, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma
Wanita Persatuan pun diarahkan untuk
mengutamakan kegiatan peningkatan kualitas
sumber daya manusia pengurus dan anggota,
memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan, kesempatan organisasi, dalam
melaksanakan kegiatan mendahulukan yang
penting sesuai dengan skala prioritas,
mengutamakan kualitas penanganannya daripada
kualitas yang ditangani, serta diupayakan secara
tuntas, serta menjaga citra yang baik sebagai istri
pendamping aparat Pemerintah di tengah
masyarakat yang dinamis.

Sebagai perempuan yang ‘dibesarkan’ oleh
organisasi, ia melihat bahwa perhimpunan ini
dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita untuk
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan,
menjalin hubungan kerja sama dengan
berbagai pihak, serta meningkatkan
kepedulian sosial. Hal itu dibuktikannya, saat
mendampingi Drs. Eusabius Binsasi, suaminya
saat menjabat Kepala Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di
daerah tersebut, ia bersama anggota Dharma
Wanita setempat, menggagas beragam
kegiatan. Mereka mendirikan Pelita;
Perempuan Lintas Agama, dengan
mengedepankan prinsip kerja sama
antaragama sesama kaum perempuan. Di
forum tersebut, kaum perempuan melakukan
pembinaan mental dan spiritual anggota agar
menjadi manusia yang bertkwa kepada Tuhan,
berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan
menghargai keyakinan sesama-sebangsa.
Kini setelah menetap di Jakarta, Susan
aktif dalam organisasi Vox Point Indonesia,
yang merupakan wadah bagi awam Katolik
untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosialpolitik. Meski tanggung jawab yang diemban
tidak ringan, toh organisatoris yang gemar
mempelajari hal-hal baru ini, menjalani
dengan suka hati. Ia juga merasa bersyukur
memiliki keluarga yang mendukung
pengabdiannya, kepada Gereja dan tanah air.
“Dukungan suami dan anak-anak itu sangat
penting. Kita pun harus terbuka dan
membangun saling pengertian sehingga tidak
menimbulkan kecurigaan. Saya juga
menghargai para suami yang mendukung
isterinya untuk aktif, misalnya aktif di
kegiatan Dharma Wanita ini,” papar Susan.

“Perempuan mempunyai pengaruh
yang sangat kuat untuk
menyelamatkan atau
menjerumuskan suaminya ke dalam
tindakan korupsi”

Sebaliknya, peran istri juga mendukung
suaminya dalam menjalankan tugas sebagai
abdi negara. Hal ini dipelajarinya manakala ia
terlibat dalam kegiatan Saya Perempuan Anti
Korupsi (SPAK) yang dinaungi lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sini, Ibu
Susan—demikian ia biasa disapa oleh para
koleganya—menjadi salah seorang penggerak
SPAK sebagai salah satu bentuk Revolusi
Mental di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, gerakan moral semacam ini
makin mengukuhkan peran dan fungsi
perempuan dalam mendampingi suaminya
sebagai ASN, apalagi bila berkaitan dengan
pelaksanaan jabatan yang diembannya dalam
suatu Kementerian. “Perempuan mempunyai
pengaruh yang sangat kuat untuk
menyelamatkan atau menjerumuskan
suaminya ke dalam tindakan korupsi,” ungkap
Susan. Di zaman modern saat ini, gaya hidup
terkadang menghanyutkan seseorang kepada
godaan materi yang berlebihan.
Pendampingan seorang istri, untuk
menyelamatkan karir suami, menjadi sangat
penting. “Jangan malah seorang istri
merongrong suaminya, sehingga terjurumus
dalam korupsi,” ungkapnya lagi. Meski terlihat
sederhana, namun melalui program-program
SPAK, kaum perempuan diberikan
pembekalan terhadap bahaya tindak korupsi.

~Susan Binsasi Sarumaha~
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Sebagai Kepala Bagian Humas dan Informasi di organisasi Dharma Wanita Persatuan, dan terlibat aktif
dalam rangkaian kegiatan SPAK, Susan setidaknya memberi dampak positif terhadap keberadaan Dharma
Wanita. Maka ia menyayangkan bila para anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya di tingkat Unsur
Pelaksana DWP Bimas Katolik, kurang memaksimalkan wadah ini. “Saya mengharapkan agar kita
memanfaatkan program-program Dharma Wanita sebagai sebuah kesempatan. Karena sangat disayangkan
kalau seorang istri ASN tidak pernah terlibat,” paparnya.
Seiring kemajuan zaman, kaum wanita khususnya yang tergabung dalam wadah organisasi wanita
dituntut harus mampu mengikuti perkembangan disegala bidang. Sejalan dengan itu selaku pengurus Unsur
Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Bimas Katolik diharapkan juga berupaya memotivasi diri untuk
mengembangkan potensi dirinya dan menambah pengetahuan serta wawasan, guna menjadi pribadi yang
lebih baik. Anggota Dharma Wanita harus merasa bangga karena ikut berkecimpung dalam satu-satunya
organisasi bagi istri ASN. Menurut Susan, para anggota banyak yang pintar, punya wawasan luas dan
berkemampuan. Tapi banyak yang tidak mau aktif. Boleh jadi ada yang under estimate kepada Dharma
Wanita. “Padahal kalau sudah jadi istri ASN, kita harus bangga menjadi anggota Dharma Wanita. Karena siapa
lagi yang bangga dengan seragam DWP kalau bukan kita sendiri. Saya harapkan wadah ini dipergunakan
dengan baik. Apa yang ibu punya, bagikan dengan lain. Misalnya hal-hal kecil seperti ilmu keterampilan. Ilmuilmu itu ketika dibagi kepada yang lain akan menjadi berkat,” pesan Susan, sebelum mengakhiri wawancara.
(Johan Koesmantoro, Maria, Joice)

SPAK; Motivasi Perempuan
Menciptakan Perubahan

S

aya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang
diluncurkan sejak 23 April 2014 lalu oleh
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK)
bekerjasama dengan Australia Indonesia
Partnership for Justice (AIPJ) dicanangkan
menjadi gerakan nasional. Maka bertepatan
dengan momen Hari Kartini dan ulang tahun
Gerakan Nasional SPAK ke-dua, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar
rangkaian kegiatan antikorupsi di sejumlah titik
di Jakarta.

Talkshow Perempuan Anti Korupsi di http://kanal.kpk.go.id/tv/
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Kegiatan tersebut diawali dengan
menyelenggarakan acara pendidikan antikorupsi di Ruang Publik
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di
lima wilayah DKI Jakarta. Kemudian
digelar peluncuran SPAK sebagai
salah satu bentuk Revolusi Mental
di
Monumen
Nasional
dan
Lenggang Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK
Saut Situmorang dan Deputi VI
Bidang Koordinasi Perlindungan
Perempuan dan Anak Duta Besar
Kemenko PMK Sujatmiko.

Narasumber: Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan Bupati Batang, H. Yoyok Riyo Sudibyo

Kegiatan ini juga dihadiri komunitas
antikorupsi, antara lain Transparency
International Indonesia (TII), Indonesia
Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), serta
Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).
Hari berikutnya, seminar antikorupsi digelar
pada tanggal 22-23 April 2016 di Hotel Sari Pan
Pacific Jakarta. Dengan tema “Mulai Jujur dari
Sekarang”, seminar ini menghadirkan sejumlah
pembicara, antara lain Wakil Ketua KPK Saut
Situmorang, Menterai Agama Lukman Hakim
Saifuddin, Walikota Surabaya Tri Rismaharini,
Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo,
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM,
dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas, serta
menghadirkan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani sebagai pembicara kunci.
Perayaan ini dilakukan di 20 Provinsi secara
serentak. Tujuannya, agar semangat Kartini masa
kini dalam melakukan perubahan, khususnya
dalam upaya pencegahan korupsi, dapat
menggema di seluruh Indonesia.

SPAK adalah sebuah gerakan yang menempatkan
perempuan sebagai tokoh sentral atas pencegahan
korupsi yang ada di tanah air. Gerakan yang
digiatkan oleh kaum perempuan ini bertujuan untuk
berbagi, menumbuhkan serta merawat generasi
muda untuk menanamkan nilai moral dan giat
melawan tindakan korupsi, dimulai dari lingkungan
sekitar hingga ke masyarakat yang lebih luas. Kini,
setidaknya ada 494 perempuan yang disebut sebagai
Agen SPAK di 14 Provinsi yang tersebar di seluruh
pelosok Indonesia.
Dua tahun berjalan, gerakan SPAK kian terdengar
gaungnya. Para agen SPAK yang tersebar di berbagai
Provinsi tak berhenti melakukan sosialisasi gerakan
antikorupsi. Pelatihan fasilitator salah satunya
menjadi kegiatan rutin yang digelar untuk
membekali agen SPAK dengan pengetahuan dan
wawasan mengenai gerakan sosial ini.
Sebuah acara untuk fasilitator Agen SPAK selama
tiga hari digelar di kota Sorong, Papua. Puluhan agen
SPAK dari Sulawesi Selatan pun berkumpul dan
mengikrarkan diri untuk menjadi agen perubahan
yang baik bagi rumah dan lingkungan sekitar.
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Beberapa narasumber digandeng, antara lain
Gandjar Laksmana Bonaprapta, akademisi Fakultasi
Hukum UI, hingga Laode Muhammad Syarif selaku
Pimpinan KPK, Agen SPAK mendapatkan berbagai
bekal seperti penjelasan mengenai delik korupsi,
gratifikasi dan tindak pencucian uang yang
sederhana terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan
dekat dengan masyarakat.
Setelah mendapatkan bekal informasi yang
mendalam, agen SPAK juga diberikan alat-alat bantu
seperti tas, buku, pin, kaos, notes, flyer dan
permainan atau board games yang menjadi alat
sosialisasi. Ya, penyebaran virus positif ini pun
dilakukan dengan cara menyenangkan dan santai,
namun memberikan dampak yang cukup kuat.

Permainan yang diberikan berupa Majo, Put-put
LK, Arisan dan Semai. Semua jenis permainan ini
memiliki keunikan dan caranya masing-masing
untuk mengenalkan tindakan korupsi. Semai yang
ditujukan untuk anak-anak pun bisa dimainkan
dengan cara yang menyenangkan. Permainan ini
tidak langsung berbicara mengenai korupsi, tetapi
mengenalkan 9 nilai yang bisa menghindari perilaku
koruptif yaitu kejujuran, keadilan, kerja sama,
kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab,
kegigihan, keberanian dan kepedulian.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ny. Wien Ritola Tasmaya

Sejak digagas dua tahun lalu, Gerakan
Nasional SPAK telah memiliki lebih dari
550 agen perubahan yang terdiri dari
kaum perempuan dengan berbagai latar
belakang, seperti ibu rumah tangga,
Aparatur Sipil Negara (ASN), dosen, guru,
tokoh agama, pengusaha, mahasiswa,
tokoh masyarakat dan aktivis. Mereka
tersebar di 20 Provinsi yang secara aktif
mensosialisasikan pendidikan antikorupsi
kepada berbagai elemen masyarakat
secara sukarela.
Di beberapa daerah, mereka bahkan
telah mencetak agen-agen baru yang
membuat gerakan ini makin meluas. Di
Sulawesi Selatan misalnya, ada 50 anak
Agen Sembilan Nilai Antikorupsi (SEMAI),
yaitu anak-anak berusia 8-13 tahun yang
telah
mengikuti
pelatihan
untuk
menyebarkan 9 nilai moral di kalangan
anak-anak.
Narasumber: Walikota Surabaya, Tri Rismaharini
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Dalam perjalanannya, gerakan ini berkembang cukup pesat. Hal ini tak bisa dipisahkan dari prinsip dasar
gerakan SPAK yang memandang peran penting perempuan dalam menjaga nilai-nilai dan moralitas, baik
sebagai ibu, istri maupun sebagai anggota masyarakat.
Sejumlah perubahan juga telah banyak terjadi, misalnya orang tua murid yang tidak lagi memberi hadiah
kepada guru dan sebaliknya guru tidak menerima hadiah dari orang tua murid; menolak membayar suap saat
mengurus dokumen kependudukan; tidak memakai kendaraan dinas untuk keperluan pribadi; pegawai
Pemkot tidak datang terlambat atau menggunakan waktu kerja untuk hal pribadi; serta siswi sebuah SMP
yang membuat deklarasi “anti nyontek”. Ada pula kisah seorang pengusaha
perempuan membatalkan keikutsertaan dalam
sebuah proyek bernilai milyaran rupiah yang
telah dimenangkannya, karena harus menyuap.
Perubahan perilaku ini menunjukkan telah
munculnya pemahaman mendasar tentang
bahaya korupsi bagi kehidupan bermasyarakat.
Perubahan ini juga sejalan dengan Revolusi
Mental yang diprakarsai Presiden Joko Widodo
yang dimulai dari diri sendiri, disemai dalam
keluarga dan meluas ke masyarakat.
Diharapkan,gerakan ini mampu memproduksi
sebanyak mungkin para perempuan dan organisasi perempuan
untuk ikut berpartisipasi dengan melindungi diri dan keluarga
dari perilaku koruptif sekecil apapun. Tentu saja, harapan
besarnya agar masyarakat mampu menjadikan korupsi sebagai
musuh yang harus diperangi bersama. (Maria)
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Membahas Kesetaraan Gender
dalam Pendidikan

S

aat ini kesetaraan gender pada umumnya telah tercapai
di semua tingkat pendidikan, termasuk juga dalam hal
literasi kelompok muda Indonesia (usia antara 15-24
tahun). Kesuksesan ini tercapai berkat kombinasi dari
serangkaian kebijakan pendidikan yang efektif dan investasi
pendidikan pada tingkat nasional yang berhasil memperluas
ketersediaan sekolah di daerah pedesaan dan menurunkan
biaya sekolah.
Hal ini mengemuka dalam Diskusi Kopi Darat yang
digelar Australian Committee of Directors and Principal
(ACDP) Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama
RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
pada tanggal 16 Maret 2016 di Jakarta. Hadir
sebagai narasumber; Ir. Suharti, M.A., Ph.D.,
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar
Negeri Kemdikbud, Dr. Supriano, M.Ed, Direktur
Pembinaan SMP Kemdikbud, Najelaa Shihab,
M.Psi., Penggiat Pendidikan, dan Totok Amin
Soefijanto, Senior Advisor for Knowledge
Management
and
Communication,
ACDP
Indonesia. Beberapa hal yang dibahas adalah
seputar aspek pendidikan, mutu pendidikan, dan
manajemen yang berorientasi pada kesetaraan
gender.
Dalam kajian akses misalnya, tercapainya kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, ditengerai hanya merupakan langkah
awal. Perlu ada kesempatan belajar yang sama
baik untuk perempuan dan laki-laki, dan ini
menyiratkan bahwa baik murid perempuan
maupun laki-laki harus diperlakukan secara adil
oleh guru. Hal ini mensyaratkan adanya
kepekaan gender dalam kurikulum, dalam buku
teks dan bahan belajar, serta dalam lingkungan
belajar secara umum. Lebih jauh, kesetaraan
gender dalam pendidikan akan memberi andil
yang penting – meski bukan satu-satunya faktor dalam menciptakan kondisi untuk mewujudkan
kesempatan yang adil bagi laki-laki maupun
perempuan di dunia kerja dan dalam aspekaspek kehidupan lainnya.
ACDP pun mencatat, guru-guru dapat menjadi
agen perubahan utama yang penting bagi
keadilan gender. Caranya adalah dengan
mendorong murid laki-laki dan perempuan untuk
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, memberikan arahan dan bertindak sebagai teladan.
Contoh terbaik dalam memadukan keadilan
gender ke dalam praktik pembelajaran adalah
dengan ‘menantang’ stereotype yang ada, termasuk dalam memberi respon atau menunjukkan
perilaku terhadap kemampuan murid laki-laki
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dan perempuan, memberikan perhatian yang adil bagi murid lakilaki dan perempuan, serta mendorong murid perempuan untuk ikut
dalam kegiatan di luar sekolah yang biasanya diikuti oleh murid
laki-laki. Selain itu, perlu dilakukan pelembagaan program
pelatihan guru yang menyeluruh, baik saat pra-dinas dan semasa
dinas, serta program pelatihan kepala sekolah dan guru yang fokus
pada pendekatan yang responsif terhadap gender.
Dalam wawancara tidak resmi terkait pandangan guru (baik laki
-laki maupun perempuan) di SMP dan SMA, sebuah studi
mengungkapkan bahwa para guru secara bulat yakin bahwa murid
laki-laki lebih pintar di bidang sains sementara murid perempuan
dianggap pandai dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris. Pandangan ini mencerminkan hal yang sama atas prestasi
murid Indonesia yang ditunjukkan oleh hasil kajian internasional
atas sejumlah mata pelajaran tersebut. Meski demikian, secara
signifikan tidak ada laporan tentang ketidakpekaan gender atas
pelajaran matematika atau perbedaan gender yang nyata dalam tes
matematika. Saat memilih minat studi di SMA dan pendidikan
tinggi, pembimbing karir (career counselor) tidak mendorong
perempuan untuk memilih mata pelajaran atau menekuni karir
yang secara tradisional dianggap didominasi oleh laki-laki.
Disamping itu, peran kurikulum sedemikian penting untuk
memastikan agar semua murid laki-laki dan perempuan diberikan
kesempatan yang adil untuk berhasil dan maju di sekolah. Di
Indonesia, penelitian baru-baru ini tentang kurikulum dan buku
teks dari PAUD sampai SMA - baik sekolah negeri maupun
madrasah - mengindikasikan adanya potret peranan gender yang
konsisten dengan norma-norma sosial yang tradisional yang sering
kali menerima/mengakui superioritas dan kekuasaan laki-laki.
Selain itu akses terhadap bahan bacaan ‘minat-tinggi’ di
perpustakaan sekolah juga masih rendah, yang membuktikan
adanya minat baca yang berbeda antara murid laki-laki dan
perempuan di sejumlah sekolah yang dikunjungi.
Di akhir pembahasan, forum sepakat bahwa dalam hal
memastikan kesetaraan gender di bidang pendidikan, perlu
dibangun pemahaman, kesadaran, dan kerjasama yang kompleks
antara guru, orang tua, dan para penggiat pendidikan untuk
menjadikan isu kesetaraan ini menjadi perhatian di bidang
pendidikan. (Maria Masang)

Liputan Daerah
WORKSHOP PENYUSUNAN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

P

uji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa karena
atas rahmat dan kasih
karuniaNya pada tahun 2016 Bimas
Katolik Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
dapat menyelenggarakan Workshop
Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah
Soal Ujian Akhir Sekolah untuk kelas
IV Tingkat SD, Kelas IX Tingkat SMP
dan Kelas XII Tingkat SMA/SMK.
Kegiatan ini sudah menjadi
kegiatan rutin setiap tahun bagi
Bimas Katolik Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Berawal sekitar 12 tahun yang
lalu karena ada kesalahan redaksi
dan pengecoh dalam naskah soal
mata pela-jaran Pendidikan Agama
Katolik yang menyebabkan kebingungan bagi anak-anak pada saat
mengerjakan soal. Dalam pertemuan
Guru Agama Katolik Provinsi Nusa
Tenggara Barat, hal ini diangkat ke
permukaan
sehingga
diperoleh
kesepakatan bersama sebagai solusi
bahwa naskah soal Ujian Akhir
Sekolah, yang pada waktu itu
disamakan dengan ujian sekolah
berstandard nasional, sebaiknya
disusun bersama-sama oleh tim Guru
Agama Katolik yang mempunyai
kemampuan untuk menyusun kisikisi dan naskah soal. Penyusunan
naskah ujian ini dikoordinir oleh
Bimas Katolik Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Nusa Tenggara

Ketua Panitia, Benediktus Haro menyampaikan Laporan

Barat, yang bekerja sama dengan para Pengawas
Pendidikan Agama Katolik dari semua jenjang dan tingkat
pendidikan. Kegiatan ini berjalan dari tahun ke tahun
dengan baik dan bahkan diikuti oleh guru-guru dari agama
lain.
Pada tahun 2016 kegiatan Workshop Penyusunan Kisi-kisi
dan Naskah Soal dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun
yang lalu. Hal ini disebabkan karena pada tahun lalu
Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan agar dilakukan
revisi tehadap perjalanan dinas untuk pertemuan, workshop,
sosialisasi, diseminasi dsb. Sedangkan pada tahun ini ketika
DIPA mulai diserahkan ke semua Kementerian dan Lembaga,
setelah memenuhi beberapa persyaratan pengelolaan anggaran,
maka pelaksanaan anggaran dapat dijalankan sesuai dengan
atauran yang berlaku. Mengingat Ujian Akhir Sekolah bagi
siswa/i SMA dan SMK sudah sangat dekat, maka Bimas Katolik
segera melaksanakan kegiatan tersebut agar pelaksanaan ujian
tidak mengalami hambatan.
Dalam refleksi penyusunan kisi dan soal yang sudah
berlangsung selama beberapa tahun, kami dapat menguraikan
beberapa hal bahwa soal merupakan sebuah perangkat yang
digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses belajarVol. 26 No. 1, Januari-April 2016 51

mengajar yang telah dilaksanakan di sekolah. Soal
digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan,
keterampilan serta sikap yang dimiliki oleh peserta
didik setelah menyelesaikan sejumlah pokok
bahasan yang diajarkan. Untuk pendidikan Agama,
ketiga aspek ini sama pentingnya. Seorang yang
beragama harus memiliki pengetahuan yang cukup.
Pengetahuan agama merupakan panduan yang
berisi doktrin, ajaran, dan kajian untuk menuntun,
membimbing, mengarahkan seseorang untuk
berpikir arif, kreatif dan inovatif untuk mencapai
hal atau tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan
yang memadai tentang ilmu-ilmu agama yang benar
akan memungkinkan seorang manusia menghayati
dan meng-amalkan ajaran agama dalam hidup
keseharian dengan baik dalam relasinya dengan
sesama dan lingkungan, dan dalam membangun
relasi yang personal dengan Tuhan secara benar
dan tidak menyimpang. Selian itu, tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran baru yang dapat
mengarahkan seseorang melakukan penyimpangan
dalam ajaran agama. Pengetahuan yang memadai
saja tidak cukup, tetapi harus mempunyai
ketrampilan yang baik untuk diwujudkan dalam
tata ibadah yang baik kepada Tuhan. Ibadah
merupakan selebrasi mulia yang dilandasi
pengetahuan yang benar yang dimiliki dengan
tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan,
mengucap syukur atas segala kebaikan dan
kemurahan serta memohon kepada Tuhan.
Sedangkan sikap adalah soal perilaku hidup
seorang beragama yang mencintai sesama manusia,
mewujudkan
solidaritas,
mempunyai
sikap
tenggang rasa dengan siapa saja. Sikap-sikap
universal seperti inilah yang harus dimiliki oleh
setiap anak setelah menyelesaikan sebuah mata
pelajaran agama.
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Hal kedua yang terasa penting dilakukan adalah
evaluasi. Selain mengkur kemampuan murid, juga
mengukur
kemampuan
guru
dalam
hal
menyampaikan materi selama proses belajarmengajar berlangsung. Keberhasilan guru dapat
dilihat dalam kemampuan peserta didik menjawab
soal-soal. Guru yang mengajar dengan baik, mudah
dipahami oleh siswa/i akan memudahkan siswa/i
mengerjakan soal-soal yang disajikan. Sebaliknya,
kegagalan murid dalam mengerjakan soal-soal
dapat juga mencerminkan kegagalan guru dalam
menyajikan materi atau bahan ajar. Guru yang
bersangkutan sangat diragukan dan perlu
dipertanyakan dan penerimaan tunjangan yang
berkaitan dengan profesionalitas perlu ditinjau
kembali. Guru yang sudah mempunyai sertifikat
profesi pendidik, seharusnya sudah terbukti bahwa
ia sudah profesional sebagai Guru Agama Katolik.
Maka tentu pola pengajaran dan hasilnya tidak
sama dengan guru yang belum mengikuti
sertifikasi.
Soal-soal yang disusun selain sebagai alat untuk
mengukur kemampuan siswa dan keberhasilan
guru dalam mengajar, juga harus mampu
mengedukasikan siswa/i untuk menjadi manusia
yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Selama proses penyusunan kisi-kisi dan naskah
soal, guru-guru Pendidikan Agama Katolik sangat
serius. Bahkan pada malam hari mereka bertahan
hingga pukul 11.00 karena masih menyiapkan soal.
Sebagai penyelenggara, kami turut senang dan
memberikan apresiasi kepada para Guru Agama
Katolik yang bekerja dengan tekun dari awal hingga
selesainya kegiatan ini.

Kemenag dalam
Pusaran Sains
Kemenag siapkan Middleware;
Bimas Katolik siapkan data valid

Revolusi Teknologi
dengan metodenya sendiri
menjadi bagian dari
revolusi mental yang
didengungkan Jokowi.
Revolusi mental seperti
apa yang bisa
memengaruhi revolusi
teknologi, atau sebaliknya;
revolusi teknologi seperti
apa yang memberi
kontribusi bagi
terwujudnya revolusi
mental? Tentu
Kementerian Agama akan
melakukan kolaborasi
keduanya dengan indah.
Kementerian Agama tidak
hanya bicara kerukunan,
kesalehan, dan lain
sebagainya lalu
mengabaikan teknologi.
Iman tidak bertentangan
dengan ilmu pengetahuan;
keduanya bekerjasama,
saling melengkapi, saling
memberi landasan yang
kuat (Fides et Intellectus).

Opini

P

erkembangan teknologi
sudah tidak bisa dibendung lagi. Pesat dan evolutif.
Semua lini kehidupan dikuasai
teknologi. Dari anak-anak sampai
orang tua, tak terkecuali mengalami
imbas
perkembangan
teknologi yang hari demi hari
berkembang terus seiring dengan
kemajuan zaman. Manajemen
perubahan sendiri menekankan
pentingnya teknologi.
Revolusi teknologi, mau tidak
mau, suka tidak suka, menyebabkan perbedaan cara pandang
pada abad ini, dari cara pandang
analog menjadi cara pandang
digital. Orang akan memilih move
on dari kehidupan analog dan
mengalami dengan penuh kehidupan digital yang dimediasi
oleh teknologi canggih yang
berkembang pesat, meski untuk
itu tidak sedikit biaya yang
dikeluarkan. Singkatnya, kehidupan abad ini berubah dari cara
tradisional ke cara modern. “Yang
tidak bisa beradaptasi, silakan
menepi.”
Dahulu, kamera analog menjadi kebanggaan, tetapi kini,
menjadi simple dengan menggunakan kamera digital. Digital
membuat segala
sesuatunya

berproses cepat. Dahulu, hanya orang kantoran yang bisa memakai
mesin ketik, tetapi saat ini komputer sudah ada di rumah-rumah, sudah
menjadi alat bantu belajar anak-anak bahkan di usia balita. Apalagi
handphone, media komunikasi ber-teknologi tinggi ini, jumlahnya bahkan
lebih banyak dari jumlah penduduk di negeri ini. Kehadiran teknologi
informasi dan komunikasi memanipulasi data dengan begitu cepat dan
tepat, mendekatkan jarak geografis, menembus batas-batas kehidupan,
menghilangkan garis-garis batas antarnegara. Manusia memasuki
borderless world (dunia tanpa batas), dunia ICT.

Kehadiran Menteri Agama,
Lukman Hakim Saifuddin boleh
dibilang membawa angin segar
perubahan
di
Kementerian
Agama. Kekuatannya mengatur
keseimbangan antara berbagai
aspek, membuat siapapun menjadi penuh harap. Tidak saja di
lingkungan Kementerian Agama
sendiri, tetapi pihak-pihak di luar
kementerian banyak yang menaruh harapan pada kepemimpinan
beliau. Bagaimana Saifuddin menempatkan teknologi sebagai
‘teman baik’ Kementerian Agama
dalam membangun umatnya
yang taat beragama, rukun,
cerdas, mandiri, sejahtera lahir
dan batin, itulah yang selalu
beliau kumandangkan sebagai
Revolusi Teknologi.
Sebagaimana namanya, revolusi berarti perubahan; perubahan besar dalam waktu singkat.
Revolusi Teknologi sebenarnya
sudah dimulai tahun 70-an,
ketika IBM memperkenalkan
teknologi personal computer
(PC). Revolusi Teknologi baru
didengungkan sekarang bukan
berarti kita ketinggalan zaman,
tetapi lebih kepada bagaimana
kita mengemas teknologi ini
dengan beradab.
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Komputer dan teknologi informasi merupakan
komponen dari sistem tersebut. Revolusi Teknologi
ini tentu tidak mengabaikan bahkan menghukum
tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke
generasi, yang juga terbentuk dari unsur agama
didalamnya. Revolusi teknologi yang dimaksud diharapkan tidak berimplikasi terhadap kecenderungan mengubah manusia akan perilaku
interaksinya dengan sesama. Tetapi revolusi
teknologi untuk kualitas pelayanan lebih baik, lebih
efisien, lebih efektif dna beradab.

waktu. Senada dengan keinginan Menteri, Dirjen
Bimas Katolik selalu menekankan pentingnya
Sistem Informasi yang baik yakni kolaborasi
Teknologi, Informasi, dan Publikasi. Hidup di zaman
teknologi seperti ini, membuat kita harus beradaptasi dengan perubahan, agar kita mampu survive.
Kita harus melek teknologi, melek publikasi.
Teknologi memberi ruang untuk kita belajar
mandiri karena belajar tidak selalu dengan cara
konvensional. Tinggal apakah kita punya kemauan
atau tidak.

Sistem Terintegrasi: Langkah maju Kementerian
Agama. DITJENBIMAS Katolik harus melakukan
apa?

Memang, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan perlu perencanaan secara matang. Tetapi
perkembangan teknologi yang boleh dibilang
mengalami perubahan dalam hitungan detik membutuhkan langkah cepat agar tidak tertinggal.
Sumber Daya Manusia menjadi penting untuk
mewujudkan cita-cita ini, tentu didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai. DITJENBIMAS
Katolik memiliki kedua variabel ini (SDM dan
Sarpras), walau secara kuantitatif belum sesuai
harapan. Kekurangan ini bisa dioptimalkan, asalkan
ada kemauan. Kemauan yang seperti apa?
Pertama, kemauan untuk melihat bahwa Revolusi
Teknologi ini sesuatu yang penting. Setelah itu,
kedua, perlu melakukan perencanaan dalam waktu
singkat apa saja yang perlu dibangun untuk
mewujudkan impian revolusi teknologi itu
(optimalisasi tim data, koordinasi dengan daerah
sebagai wali data, persiapan aplikasi). Kita perlu
duduk bersama mengidentifikasi kebutuhan
sistem informasi seperti apa yang kita harapkan
seperti peran, tugas, kewenangan dan aktivitas.

Dalam setiap rapat yang dimotori Bidang TIKPinmas (terakhir rapat tanggal 18 April 2016),
teknologi dibahas secara komprehensif. Setiap hari
adalah perkembangan, setiap perkembangan membutuhkan keahlian, dan keahlian inilah yang diharapkan mengupgrade sistem berbasis teknologi di
Kementerian Agama. Sistem yang akan dibangun
Kementerian Agama adalah sistem middleware terintegrasi. Sistem ini akan menghubungkan beberapa
sistem komputerisasi dan aplikasi secara fisik dan
secara fungsi. Kementerian Agama bercita-cita
mempertemukan sistem komputerisasi dan aplikasi
yang berada secara terpisah di masing-masing
Satker dan tinggal bersama dalam sebuah rumah
besar yang disebut sebagai rumah integrasi, sehingga publik bisa menikmati layanan dari satu
pintu utama. Sistem ini menjembatani pertukaran
data tiap-tiap Satker, meskipun berbeda database,
aplikasi maupun sistem operasinya. Sistem ini lahir
karena kebutuhan data yang diperlukan masyarakat
secara cepat dan akurat. Kehadiran sistem ini akan
mencegah duplikasi dan redudansi data. Mengutip
pernyataan yang disampaikan Kabid TIK Pinmas
beberapa waktu lalu, sistem ini hanya ‘mesin’ yang
menengahi persoalan integrasi data di Kemenag,
kunci persoalannya sendiri adalah ketersediaan
data valid, dan itu hanya dimungkinkan jika setiap
Satker punya komitmen bersama untuk menyediakan datanya dengan benar. Data yang tidak
akurat menyebabkan kebijakan yang diambil bisa
keliru. Integrasi sistem ini akan bermuara pada perbaikan proses layanan.
Bagaimana Revolusi Teknologi yang didengungkan Menteri Agama ini berimbas ke setiap
Satker, khusunya DITJENBIMAS Katolik? Ini tentu
bukan pertanyaan retoris yang hanya membutuhkan permenungan sesaat, setelah itu hilang ditelan

Tidak dipungkiri, upgrading (peningkatan mutu)
teknologi harus disertai dengan upgrading
(penambahan) anggaran di awal usaha kita
membangun sistem. Semakin kita membutuhkan
perubahan signifikan yang melibatkan pemakaian
teknologi didalamnya, anggaran yang diperlukan
juga besar. Namun, tidak melulu anggaran sekiranya
kita punya komitmen menjadikan teknologi sebagai
‘sahabat’ kita yang akan membawa kita kepada
perubahan besar. Jika sistem sudah dibangun
dengan baik, kedepannya, anggaran dengan
sendirinya menjadi lebih efisien (baca: Manfaat
e-Government: mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi). Maka impian tentang paperless,
tentang transparansi, tentang informasi cepat,
tentang sosialisasi program-program secara cepat
dan transparan bukan sekadar impian kosong.
Menjadi nyata dengan pemanfaatan teknologi.
Semoga. *Joice Djeer
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Oase
MENYONGSONG PASKAH DENGAN PERTOBATAN
Sebuah Refleksi Teologis atas Sakramen Tobat
sebagai Sakramen Penyembuhan
Oleh: Bartholomeus Arosi
A. Pengantar

Sejak awal karya publik-Nya, Yesus mewartakan perlunya pertobatan untuk menyambut kedatangan Kerajaan Allah. Pengarang Injil
Markus mencatat warta Yesus ini dalam bentuk imperatif: “Bertobatlah dan
berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu” (Mrk 1:4);
“Bertobatlah dan percayalah kepada Injil” (Mrk 1:15b). Dengan pertobatan
itu, orang akan memperoleh pengampunan dosa. Markus menghubungkan
pengampunan dosa itu dengan soal penyembuhan.
Pertobatan adalah seruan yang harus selalu bergema dalam ajaran iman
kristiani. Namun, praksis pertobatan itu acapkali belum mendapat gaung
atau porsi yang signifikan di kalangan Gereja. Bahkan, makna pertobatan
masih belum jelas bagi umat kristiani akhir-akhir ini. Padahal pertobatan
sangat perlu mendapat porsi istimewa secara holistik dalam seluruh
panggilan hidup kristiani. Pertobatan ini hanya mampu diraih manakala
manusia memiliki kerinduan yang mendalam akan penyembuhan.

B. Refleksi Teologis atas Sakramen Tobat sebagai Sakramen Penyembuhan
Proses pencapaian persekutuan manusia dengan Allah kerap terhambat oleh berbagai bentuk godaan yang
berawal dari pengingkaran dan pengakuan serta keraguan manusia terhadap eksistensi Allah di dalam dirinya. Sikap
kontradiktif ini akhirnya melahirkan dosa. Akan tetapi, bentuk pengingkaran manusia ini tidak secara permanen dan
definitif melekat di dalam dirinya bila manusia mau kembali kepada Allah melalui sebuah kesadaran akan
keberdosaan dan keinginan yang kuat untuk berekonsiliasi dan ber-metanoia atas sikap dosa yang dilakukannya
selama ini. 1 Yoh 1:8-10; 2:1 mengatakan: “Kalau kita mengakukan dosa-dosa kita, maka Dia yang adalah setia dan
suci akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menyucikan kita dari setiap pencemaran”. Dosa berdampak pada
sulitnya manusia membangun kehidupan bersama dengan Allah.
Kehidupan bersama Allah terungkap dan berlangsung dalam pengalaman human secara faktual. Maka, secara
teologis, dari pihak manusia sulit kembali kepada Allah manakala ia sulit menghayati hubungan yang baik dengan
Allah. Dikatakan di sini “dari pihak manusia”, sebab dari pihak Allah, Ia selalu baik, mengasihi dan mencintai
manusia seutuhnya tanpa cela. Manusia yang menjadi penyebab putusnya hubungan dengan Allah. Manusia tidak
menanggapi secara baik dan memadai tawaran damai dan kasih Allah itu. Indikasi ini tampak dalam ketertutupan diri
seseorang terhadap mereka yang berkekurangan, teralienasi, menderita serta suka menindas dan mempersalahkan
sesamanya. Sebuah pertanyaan reflektif, apabila semua indikasi tersebut terdapat di dalam diri seseorang, maka
bagaimana ia bisa mengklaim bahwa hubungannya dengan Allah sangat harmonis? Menurut perspektif Kristiani,
orang yang menutup diri terhadap mereka yang berkekurangan, teralienasi, menderita serta suka menindas dan
mempersalahkan sesamanya tidak mungkin mencintai Allah. Bila orang mencintai Allah, maka ia tentu juga
mengasihi sesamanya. Apabila orang mengasihi sesamanya, maka dia juga mengasihi Allah.
Betapa sulitnya manusia setia dan selalu mengasihi Allah. Manusia gampang tercebur ke dalam lumpur dosa.
Manusia ingin hidup baik; mempunyai kehendak untuk memperbaiki diri agar hidup suci dan luhur. Akan tetapi,
faktanya orang gampang sekali tidak setia kepada Tuhan. Orang mudah lupa berdoa, tidak bersyukur kepada Allah;
mudah jatuh dalam dosa yang sama. Maka, benarlah kata-kata Yesus: “Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu
jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah (Mat 26:41). Hubungan manusia dengan
Allah mudah renggang bukan karena Allah yang menyebabkannya; sebaliknya manusialah yang menjadi
penyebabnya. Dosa dan keinginan daging manusia sering begitu kuat. Akibatnya, relasi manusia dengan Allah,
sesama dan bahkan alam lingkungan menjadi rusak.
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Selain itu, manusia juga rapuh oleh fisiknya.
Manusia acapkali khawatir akan kesehatan raganya.
Kekhawatiran ini diantisipasi oleh manusia dengan
sikap-sikap defensif dan preventif dengan senantiasa
menjaga kebugaran tubuhnya. Singkatnya, badan atau
fisik manusia lemah. Di kala sakit fisik, jiwa dan
rohani bisa terpengaruh. Orang yang sakit secara fisik
bisa menjadi lemah dalam kehendak. Sakit fisik bisa
melemahkan dan menggoyahkan iman dan hidup batin
seseorang. Demikianlah manusia itu suatu pribadi
yang kompleks karena memiliki aneka dimensi
kehidupan yang integral, baik fisik, psikis dan
rohaninya.
Terhadap situasi dasar manusia yang rapuh, lemah
dan rentan terhadap penyakit fisik, psikis dan rohani
itulah, Gereja memiliki sakramen rekonsiliasi.
Sakramen ini disebut sakramen penyembuhan karena
fungsinya adalah untuk menyembuhkan penyakit
manusia dari sisi rohani atau psikis. Akan tetapi,
Sakramen Tobat bukan pertama-tama dimengerti
sebagai semacam obat yang sejajar dengan obat dari
para dokter dari rumah sakit. Sakramen Tobat
berhubungan dengan kehidupan iman dan batin
seseorang. Sakramen Tobat berada dalam konteks
kebersamaan manusia dengan Allah.
Sakramen Tobat merupakan sakramen yang ingin
menjawab kerinduan manusia akan kehidupan bersama yang damai, sejahtera dan bahagia menurut unsurnya yang paling dalam, yaitu relasi manusia
dengan Allah dan sesama. Harmonisnya kembali
relasi atau hubungan manusia dengan Allah dan
sesama serta alam lingkungan dirayakan dalam
Sakramen Tobat. Apabila intisari penyakit batin
seseorang ini sudah disembuhkan, dimana seseorang
kembali menemukan kebersamaan yang baik dengan
Allah dan sesamanya, maka orang tersebut
diharapkan menjadi sehat kembali, baik secara lahir
maupun batin.
Demikianlah Sakramen Tobat dapat dipahami
sebagai: Sakramen Penyembuhan. Sakramen ini mau
melambangkan dan menghadirkan karya penyelamatan dan penyembuhan yang dilakukan Allah melalui Kristus PuteraNya bagi manusia. Dengan
menghadirkan karya Penebusan Yesus Kristus melalui
Sakramen Tobat, hidup bersama yang dilukai oleh
macam-macam dosa dapat disembuhkan dan dibangun
kembali. Sakramen Tobat menyembuhkan kerenggangan hidup bersama Allah dan sesama yang
disebabkan oleh penyakit rohani dan jiwa.
Penulis adalah: Alumnus Universitas Katolik St. Thomas
Medan, Fakultas Filsafat dan Teologi St. Yohanes
Pematangsiantar Sumatera Utara. Sekarang bertugas sebagai
Penyuluh Agama Katolik pada Kementerian Agama Kota
Pontianak; sekaligus juga Mahasiswa Program Pasca Sarjana
Teologi Katolik pada Sekolah Tinggi Pastoral St. Agustinus
Keuskupan Agung Pontianak-Kubu Raya, KALBAR.
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C. Penutup
Demi meningkatkan kualitas hidup kristiani yang
lebih spiritual; dimana umat Katolik kembali dibawa
kepada semangat rekonsiliasi dengan Allah dan
sesama, maka sangat perlu meningkatkan semangat
pertobatan. Upaya ini perlu supaya umat Katolik
menemukan kembali jati diri mereka sebagai muridmurid Tuhan.
“Allah hadir dalam setiap orang yang percaya
bahwa Ia akan hadir pada setiap orang yang
mau bertobat kepadaNya. Kita harus mencari
Dia dan menantikanNya untuk hadir dalam
diri kita. Jika kita bosan menghayati hidup
kita, maka kehadiran Allah tidak akan terjadi.
Pertama-tama, kita harus mencari Dia;
kemudian,
kita
pasti
akan
menemukanNya....”.
Allah memang berinisiatif menjumpai manusia,
namun manusia perlu juga menanggapi inisiatif Allah
tersebut. Salah satu upaya manusia itu adalah lewat
Sakramen Tobat. Akan tetapi, apakah Sakramen Tobat
ini masih relevan bagi Umat Katolik? Semoga masa
prapaskah ini menjadi momen strategis bagi kita
untuk semakin menyadari diri sebagai orang berdosa
dan serentak dengan itu, kita memiliki kerinduan yang
mendalam untuk mau kembali ke pelukan Bapa (bdk
Luk 15:1132).
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eberapa waktu lalu, di grup WhatsApp
Operator Dapodik SMAK, teman-teman memberi
kabar menggembirakan tentang pelaksanaan Ujian
Nasional Tahun 2016. Kabar menggembirakan ini
tentu menjadi kabar gembira bagi kita semua.
Ketika Tim Majalah Bimas Katolik mengonfirmasi
berita ini kepada Kasubdit Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Katolik, Ibu Yustina Srini,
beliau langsung berkomentar bahagia. Berita
menggembirakan ini, tentu wajib kita publikasikan,
agar masyarakat tahu bahwa Sekolah Menengah
Agama Katolik binaan Bimas Katolik, ternyata
mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di
wilayahnya masing-masing, walau dengan usia
yang boleh dibilang masih belia.

Sekolah Menengah Agama
Katolik
Membanggakan!
memikirkan langkah-langkah produktif untuk
meningkatkan mutu SMAK, beliau dengan senang
mengatakan
“Setujuuuuuuuu.”
Kata setuju ini mengisyaratkan rasa bahagia atas
capaian yang sudah diraih.
Setelah berkoordinasi dengan Kasi Kurikulum dan
Evaluasi Subdirektorat Pendidikan Menengah, Bapak
Daniel Mangu, maka berikut adalah profil
kepesertaan dan capaian SMAK kita.

“”Puji Tuhan, anak-anak kita berprestasi. SMAK Seminari
Menengah Mario John Boen Pangkalpinang terbaik di
Provinsi,”
demikian ungkapan kebahagiaan Ibu Kasubdit
menanggapi pertanyaan kami melalui pesan
WA.
Lalu, ketika meminta izin untuk dipublikasi
di media melalui Subbag Sistem Informasi, Ibu
Srini yang beberapa tahun ini bersama pihakpihak terkait bekerja keras membangun
kepercayaan masyarakat terhadap SMAK, juga
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Sebagaimana diketahui, sampai dengan akhir tahun 2015, Ditjen Bimas Katolik telah mengeluarkan Izin
Operasional untuk 22 SMAK. SMAK adalah satuan pendidikan formal setingkat SMA yang mengintegrasikan
mata pelajaran keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum. SMAK memiliki 4 peminatan yakni Keagamaan,
IPS, IPA, dan Bahasa. Pada saat pertama kali menamatkan lulusannya, SMAK langsung mengikuti Ujian
Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun pelajaran
2013/2014 ada 3 SMAK yang ikut dalam penyeleneggaraan Ujian Nasional, tahun pelajaran 2014/2015 ada 5
SMAK, dan pada tahun pelajaran 2015/2016 ada 10 SMAK dengan jumlah siswa sebanyak 355 orang yang
mengikuti Ujian Nasional. Untuk tahun pelajaran 2015/2016 ada 10 buah SMAK yang mengikuti Ujian
Nasional dengan jumlah pesrta sebanyak 355 siswa. Adapaun matriksnya adalah sebagai berikut:
Peminatan
No

SMAK

Jumlah
Keagamaan

IPS

IPA

Bahasa

14

19

11

-

44

2 SMAK Seminari Mario John Boen Pangkalpinang

-

12

-

-

12

3 SMAK St. Thomas Aquinas Bengkayang

-

-

24

-

24

87

-

-

-

87

5 SMAK St. DOminikus Tambolaka

-

16

17

-

33

6 SMAK St. Thomas Morus Ende

-

16

-

11

27

7 SMAK Maria Mediatrix Langgur

17

14

-

-

31

8 SMAK St. Paulus Saumlaki

36

12

20

-

68

9 SMAK Aweidabi Deiyai

5

3

-

-

8

10 SMAK St. Arnoldus Janssen Keerom

-

10

11

-

21

1 SMAK Seminari St. Thomas Rasul Pangururan – Samosir

4 SMAK Bhakti Luhur Malang

Total Peserta UN Tahun 2016
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355

Pelaksanaan Ujian Nasional
SMAK
mengikuti
jadwal
sebagaimana yang ditetapkan
dalam POS UN yakni tanggal 4 s.d.
6 April 2016. Selain petugas yang
terlibat dalam penyelenggaraan
UN yang diatur pihak Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik juga mengirim
petugas monitoring Ujian Nasional
ke masing-masing SMAK yang
mengikuti Ujian Nasional. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui
secara lebih dekat tentang pelaksanaan Ujian Nasional dalam kaitannya dengan ketertiban pelaksanaan Ujian Nasional.
Sesuai kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Ujian Nasional
untuk beberapa tahun terakhir ini tidak dijadikan sebagai salah satu komponen penentu kelulusan. Hasil ujian
nasional hanya dimanfaatkan untuk:
1. Pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan.
2. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
3. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.
Sesuai kondisi masing-masing SMAK yang umumnya berada di wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, dan
terluar maka hasil Ujian Nasionalnyapun tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh karena minimnya sarana dan
prasarana pendidikan, tingkat keterampilan tenaga pendidik yang terbatas, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan yang masih jauh dari yang diharapkan.
Sekalipun demikian, ada beberapa prestasi yang diraih oleh SMAK untuk tahun ini, di antaranya adalah:
1. Salah seorang lulusan SMAK St. Thomas Morus Ende mendapatkan beasiswa penuh Bidik Misi, salah
satu dari 3 siswa se-Kabupaten Ende.
2. Sejumlah 9 siswa SMAK Seminari St. Thomas Rasul Pangururan – Samosir yang lolos tes untuk
mendapatkan beasiswa penuh dari Universitas Pelita Harapan.
3. SMAK Seminari Mario John Boen merupakan lulusan peminatan IPS dengan nilai terbaik untuk
Provinsi Bangka Belitung.

Dalam penjelasannya, ibu
Srini menyampaikan bahwa
jika dibandingkan dengan
lembaga pendidikan lainnya,
maka SMAK merupakan satuan pendidikan formal yang
masih sangat muda usianya.
SMAK tertua adalah SMAK
yang pada tahun pelajaran
2015/2016 menjadi peserta
UN untuk yang ketiga kalinya.
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Foto bersama ke-27 siswa-siswi angkatan II SMAK St. Thomas Morus Ende dengan Kepala Sekolah dan ketua Penyelenggara (Foto: Yosef Nganggo)

Sebagai lembaga pendidikan yang masih muda
maka SMAK masih harus banyak belajar untuk
melengkapi
kekurangan-kekurangannya
dalam
banyak hal, baik terkait perangkat pembelajaran,
kualitas tenaga pendidik, maupuh ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
Pada kesempatan lain, Dirjen Bimas Katolik,
Eusabius Binsasi menekankan bahawa Sejak awal
kemerdekaannya, Negara Indonesia sudah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu mencerdaskan
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan ini
terasa sangat mendesak untuk diwujudkan. Hal ini
didasarkan pada sebuah pemikiran yang juga menjadi sebuah fakta bahwa hanya Negara cerdas yang
dapat mengalami kemajuan dalam berbagai aspek
kehidupan warganya. Kecerdasan tidak hanya menjadi faktor penting penentu tingkat kesejahteraan
masyarakat sebuah bangsa melainkan juga menjadi
tolok ukur kemajuan sebuah bangsa.

Kecerdasan ini hanya bisa dicapai melalui upaya
pendidikan, karena tanpa pendidikan yang memadai
maka kecerdasan tidak akan ada. Yang ada hanyalah
masyarakat yang terus menerus terpuruk karena
kebodohan. Kebodohan inilah yang menjadi pangkal
dari berbagai situasi/keadaan memprihatinkan
sebuah bangsa atau negara.
Untuk itu Pemerintah memberikan perhatian
yang sangat besar terhadap dunia pendidikan yang
menjadi sarana utama memberantas kebodohan.”
kita mendirikan SMAK tidak untuk menyiapkan
tenaga siap pakai, melainkan menciptakan generasi
muda yang cerdas berdasarkan ajaran agama
Katolik, melahirkan ahli agama yang baik, yang
kecerdasannya membebaskan dirinya dari kebodohan, ketertinggalan dan kemiskinan. Banyak orang
sekolah untuk cari makan bukan untuk menjadi
pintar. Karena itu lulusan SMAK adalah lulusan yang
mandiri dan cerdas berdasarkan ajaran agama
Katolik.”
Proficiat!
(Daniel Mangu, Joice Djeer)

S
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Siswa-siswi SMAK St. Thomas Rasul (Foto: Paima Saing)

