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Bab II 

Buku Panduan Untuk Guru Agama/Pembina Rohis 

 

Bab II ini akan membahas beberapa hal terkait program rohani islam (rohis), standard 

mentor, SOP deteksi dini  pencegahan paham radikal, dan pengawasan serta monitoring 

kegiatan rohis dan pencegahan paham radikal. 

Semua program yang dibuat dalam buku panduan guru ini merupakan hasil diskui 

guru dan pembina Rohis. Sehingga sangat mungkin pengguna buku ini melakukan modifikasi 

dan penambahan program kegiatan atau  tujuan serta materi sesuai kondisi dan lingkungan 

sekolah. 

 

A. Program Rohis 

Program Rohis yang ada dalam panduan ini merupakan program yang dibuat oleh 

siswa. Program ini merupakan penguatan materi kegiatan yang sudah ada dan biasa di 

lakukan dalam kegiatan Rohis. Selama ini program dan meteri Rohis diserahkan 

sepenuhnya kepada mentor, yang berbekal kepada kepercayaan saja. Guru Pembina 

Rohis kadang tidak melakukan kontroling terhadap materi yang di sampaikan dalam 

kegiatan Rohis. Dengan memberikan panduan atau acuan materi yang harus di 

sampaikan dalam kegiatan mentoring Rohis, diharapkan materi Rohis bisa lebih terukur 

dan terpantau serta dapat dilakukan pengawasan oleh pembina Rohis. 

Berikut adalah materi rohis yang harus diperhatikan oleh pembina Rohis dan 

mentor: 

 

NO MATERI KETERANGAN 

1 Kajian Keagamaan PEMAHAMAN KEAGAMAAN YANG 

MODERAT & MEMAHAMI BAHAYA 

RADIKALISME,  SIRAH NABAWIYAH, 

SIRAH SAHABAT 

2 Kajian Tafsir Al-Quran MEMAHAMI MAKNA JIHAD DAN AYAT-

AYAT PERDAMAIAN  

3 Wawasan Kebangsaan PENGUATAN  PANCASILA, NKRI, DAN 

NASIONALISME 

4 Kampanye Damai MADING, PAMFLET, BAKSOS 
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5 Kajian Fiqh IBADAH, MUAMALAH, FIQIH SOSIAL  

6 Leadership Kepemimpinan dalam Islam  

 

Enam materi tersebut menjadi penting di sampaikan kepada anggota Rohis. 

Selain materi yang sudah ada dan biasa dilakukan. Untuk kajian keagamaan diharapkan 

mentor dan guru pembina Rohis bisa menjelaskan terkait paham keagamaan yang 

moderat, bahayanya paham radikal teroris. Selain itu mentor dan pembina rohis bisa 

mengambil pelajaran ajaran moderasi dari beragai sejarah nabi dan sejarah para sahabat 

terkait hubungannya dengan pihak lain. Termasuk dalam hal menjelaskan diskursus atau 

diskusi mengenai satu masalah dan posisi pemikiran para sahabat dalam menanggapi 

masalah tersebut.  

Pada kajian tafsir, diharapkan mentor bisa menjelaskan ayat-ayat yang terkait 

jihad atau ayat-ayat pedang dengan penafsiran yang benar. Penting dijelaskan makna 

jihad yang berarti kesungguhan dalam menjalankan segala sesuatu, bukan pada makna 

jihad dalam pengertian memerangi orang lain yang berbeda. Selain itu perlu dijelaskan 

kaitan ayat-ayat yang membahas tentang “qital” atau ayat-ayat perang. Bagaimana 

asbabun nuzul ayat tersebut, apakah ayat tersebut sudah di nasakh (diganti) dan hikmah 

dari adanya ayat tersebut. 

Pada kajian wawasan kebangsaan, perlu dan penting disampaikan realitas 

masyarakat Indonesia yang majemuk yang harus dijaga, perlu disampaikan ayat-ayat 

yang menyatakan abhwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah. Pentingnya Pancasila 

sebagai pedoman dalam bernegara dan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila yang compatible 

atau sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun Pancasila tidak bisa menggantikan agama. 

Dan pentingnya memupuk Nasionalisme.  

Pada materi kampanye damai, pembina Rohis mengajak anggota rohis untuk 

membudayakan kehidupan saling menghargai  antar sesame di sekolah dan masyarakat. 

Termasuk dalam hal paham keagamaan, pendapat, pandangan politik atau lainnya. Selain 

membudayakan kehidupan yang damai, kegatan ini juga dikuatkan dengan kampanye 

damai melalui pamphlet, majalah dinding dan bakti social. Mentor dan pembina Rohsi 

juga bisa melakukan eksplorasi kegiatan lainnya terkait kegiatan budaya damai ini. 

Pada kajian fiqh, mentor dan pembina Rohis mengembangkan pemikiran aspek 

fiqh dari berbagai madzhab. Dimana perbedaan dalam tatacara dan ritual ibadah tidak 

menjadikan persoalan selama memiliki argumentasi syariah. Selain itu mentor dan 

pembina Rohis mengembangkan fiqih social yaitu berkaitan hubungan social 

kemasyarakatan seperti hubungan antar pemeluk agama dalam kegiatan ekonomi, 

kerjasama social, politik dan lain sebagainya. 
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Pada kajian leadership perlu dijelaskan oleh mentor dan pembina Rohis terkait 

konsepsi pemimpin sebagai pelayan masyarakat dan tujuan untuk mensejahterakan 

rakyat. Perlu dijelaskan juga system ketatanegaraan di Indonesia yang menganut Ideologi 

Pancasila bukan khilafah.  Perlu juga ditegaskan kaitannya nilai-nilai Pancasila yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

B. Standar Mentor Rohis 

Setelah memahami materi yang harus diberikan dalam kegiatan Rohis, pembina 

Rohis harus memikirkan mentor yang bisa memenuhi ekspetasi materi-materi tersebut. 

Untuk mentor dari setiap materi tersebut sebenarnya pembina Rohis bisa menggunakan 

berbagai narasumber, namun tentu ini memerlukan biaya yang cukup besar. Karena itu 

perlu disiasati mentonr yang mampu memenuhi atau menjelaskan materi-materi tersebut. 

Berikut ini adalah standard mentor yang bisa diharapkan untuk menjawab atau 

mendampingi  Rohis terkati materi rohis pada bagian A . Standar mentor ini merupakan 

pegangan pembina Rohis termasuk kepala sekolah  untuk melakukan rekruitmen atau fit 

and proper test terhadap calon mentor. Berikut standard mentor yang dibutuhkan: 

 

 


NO PERSYARATAN KRITERIA

1. PENDIDIKAN S1, PESANTREN, LUAS WAWASAN
KEAGAMAANNYA LINTAS 
MADZHAB

2. PAHAM 
KEAGAMAAN

MODERAT,  TIDAK RADIKAL 
TERORIS, TOLERAN, HUMANIS

3. SIKAP TERBUKA, MENGHARGAI 
PERBEDAAN

4. JARINGAN ALUMNI PAHAM MODERAT DAN 
NASIONALIS

STANDAR MENTOR

 

Biasanya mentor berasal dari alumni atau orang yang dipercaya oleh pembina 

Rohis. Dan rekruitmen mentor Rohis dilakukan berdasarkan saling percaya dan 

koneksitas dengan pembina Rohis. Sehingga hal ini hanya didasarkan atas pengetahuan 

awal terkait mentor sesuai persepsi pembina Rohis saja. Padahal bisa jadi, perkembangan 

pemikiran mentor sudah berubah sesuai pengalaman dan keilmuan yang didapatnya. Bisa 

jadi pemikirannya moderat atau justru telah terkontaminasi dengan pemikiran radikal 

teroris. Perlu ditegaskan di sini bahwa kelompok-kelompok teroris berusaha mencari 
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pengikut dari kalangan pelajar secara massif dan terstruktur dengan cara masuk ke dalam 

kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Karena itu perlu kiranya pembina Rohis 

memahami terlebih dahulu pemikiran calon mentor yang akan mendampingi kegiatan 

Rohis. 

Perlu dipahami juga bisa jadi ketika dilakukan wawancara mentor menampilkan 

pemikiran yang moderat dan menghargai perbedaan atau bahkan menolak radikal teroris. 

Namun dalam perjalanannya, mentor menampakkan kea rah dukungan pemikiran dan 

gerakan paham radikal. Hal ini harus diantisipasi oleh pembina Rohis dengan melakukan 

monitoring dan pengawasan kegiatan Rohis baik di dalam atau di luar sekolah. 

Standar mentor yang dibutuhkan tersebut pada aplikasi rekruitmen mentor perlu 

dijabarkan dalam bentuk  beberapa pertanyaan penting: terkait wawasan dan paham 

keagamaan yang moderat, wawasan kebangsaan. Termasuk  sikap mentor terkait 

Pancasila, pandangan mentor terkait isu-isu Islam di Indonesia (khilafah, penistaan 

agama/Al-Quran, jihad dan lainnya) serta isu-isu Islam internasional seperti isu Palestina, 

isu Rohingya . jawaban dari isu-isu menjadi tolok ukur pemahaman keagamaan calon 

mentor dan pandangannya terkait Pancasila. Pembina Rohis dan kepala sekolah bisa 

menentukan dan memutuskan bagaimana pandangan keagamaan calon mentor yang akan 

di rekrut tersebut. 

 

C. Standar Operasional Pencegahan Paham Radikal 

Di atas telah dijelaskan apabila ada indikasi siswa yang terkena atau mengikuti 

paham radikal teroris dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

Hasil diskusi Pembina Osis di Solo terkait ciri-ciri yang telah terkena paham radikal: 

1. Orang-orang yang selalu menggangap dirinya atau pendapatnya yang paling benar, 

sementara pendapat orang lain salah.  

2. Mereka yang dianggap salah harus diperbaiki, kalau tidak maka darahnya halal.  

3. Memiliki pemahaman yang sangat tekstual dalam beragama.  

4. Tidak bisa menerima perbedaan.  

5. Selalu bersemangat mengoreksi orang lain, bicara tentang dakwah objeknya orang 

lain.  

6. Membenarkan aksi kekerasan dalam menyebarkan ajaran agama.  

7. Memiliki solidaritas lintas agama, ekstrim, fundamentalis, dan eksklusif.  

8. Meninggalkan sekolah, kuliah, pekerjaan dan bahkan rumahnya karena aktif dalam 

kelompoknya.  

9. Cenderung menjadi pribadi tertutup dan tertekan jiwanya, manipulatif serta minim 

empati.  

10. Menganggap orang atau kelompok di luar kelompoknya adalah kafir. 

11. Menghalalkan segala cara dalam menuntaskan program atau keinginan. 

12. Disharmonisasi hubungan dengan keluarga, teman dan lingkungan sekitar. 
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13. Cenderung mempersulit agama dengan menganggap ibadah mubah, atau sunah 

seakan-akan wajib, dan yang makruh seakan haram.  

14. Dalam berdakwa mereka mengesampingkan metode tahap demi tahap, seperti yang 

diajarkan para Nabi. Bagi orang awam, mereka cenderung kasar dalam berinteraksi, 

keras dalam berbicara dan emosional dalam menyampaikan. Tapi, bagi mereka sikap 

itu sebagai wujud ketegasan dalam berdakwah.  

15. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Mudah berburuk sangka 

kepada orang lain yang tidak sepaham. 

 

Atau bisa juga menggunakan kriteria yang telah dijelaskan pada bab I. 

Maka hal yang harus dilakukan sekolah dalam hal ini adalah guru agama, pembina 

Rohis, kepala sekolah dan guru mata pelajaran lain adalah sebagai berikut:  

 


NO TINDAKAN PENANGGUNGJAWAB

1. PENDEKATAN PERSUASIF 
DAN PERSONAL

BP, GPAI 

2. BIMBINGAN PERSONAL GPAI & ORANG TUA SISWA

3. ANALISIS JARINGAN GPAI, BP & KASEK

4. MONITORING KEGIATAN 
ROHIS

GPAI

5. PERIZINAN KEGIATAN GPAI, KASEK

6. RAZIA RUTIN GPAI, KESISWAAN, BP

SOP PENCEGAHAN PAHAM 
RADIKAL TERORIS

 

Yang pertama di lakukan adalah melakukan pendekatan personal dan persuasive  

kepada siswa yang telah terpapar paham radikal teroris. Lakukan dialog dan terbuka 

dengan pemikiran siswa. Sebab siswa yang telah terpapar paham radikal memiliki tingkat 

kepercayaan rendah kepada orang lain selain kepada murobbi nya. Karena itu guru 

agama atau pembina rohis perlu membangun kepercayaan terhadap siswa tersebut. Tanpa 

adanya kepercayaan terhadap guur agama dan atau pembina rohis, pendekatan personal 

tidak akan berhasil yang akan berakibat pada gagalnya menyelematkan siswa dari paham 

radikal. 

Setelah melakukan pendekatan dengan keberhasilan menanamkan kepercayaan, 

maka bisa dilakukan bimbingan personal terkait paham keagamaan oleh pembina rohis 

dan atau guru agama. Kegiatan bimbingan personal ini dilakukan sekaligus dalam 
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konteks kegiatan Rohis namun ada dengan menekankan kepada pelurusan kembali 

pemahaman keagamaan.  

Terbangunnya kepercayaan kepada guru agama dan atau pembina Rohis, akan 

memudahkan guru agama dan atau pembina rohis melakukan identifikasi jaringan siswa 

terhadap kelompok radikal. Hal ini berkaitan dengan siapa mentor atau aktor yang 

menginjeksikan paham  radikal kepada siswa, tempat dan kegiatan rekruitmen, cara 

mereka melakukan rekruitmen, indoktrinasi yang dilakukan, serta jaringan yang 

digunakan. 

Selain melakukan monitoring kegiatan Rohis, pembina rohis harus melakukan 

seleksi atas semua kegiatan Rohis yang dilakukan di  luar sekolah. Artinya harus 

dilakukan dengan pengawasan dan dengan persetujuan Kepala Sekolah. Pembina Rohis 

harus bisa mengorek tujuan kegiatan yang dilakukan oleh mentor dan anggota Rohis 

yang dilakukan di luar sekolah  untuk kemudian dijadikan rekomendasi kepada kepala 

sekolah dalam memberikan perizinan. 

Selain itu sekolah bekerjasama dengan pihak terkait  baik di internal ataupun 

eksternal perlu menggalakkan razia rutin konten-konten media social yang dimiliki siswa 

termasuk razia situs-situs yang sering dibuka oleh siswa.  

Selain itu di bawah ini perlu dipahami matrik temuan tindakan yang bisa 

dianggap penyimpangan dan dukungan terhadap paham radikal. 

No Temuan Perilaku Tindakan Penanggung 

Jawab 

Keterangan 

1. Tidak mau hormat 

bendera dan 

menyanyikan lagu 

kebangsaan 

Pemahaman dan 

bimbingan 

Kesiswaan 

Guru Agama 

BK 

 

2. Pengajian  Eksklusif Pendekatan, 

wawasan dan 

pemahaman 

Islam Rahmatil 

alamin 

Komite 

Sekolah/Orangtua 

Kepala Sekolah 

Kesiswaan 

 

3.  Guru yang membawa 

muatan politis/ misi 

ganda 

Pendekatan 

Diskusi 

Kepala Sekolah 

Guru Agama 
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D. Pengawasan Paham Radikal  

Jika terjadi adanya indikasi siswa yang telah terinjeksi paham radikal, sekolah 

bersama orang tua melakukan pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas keagamaan 

yang dilakukan siswa baik di sekolah atau di luar sekolah. Di sekolah, guru agama 

bersama dengan guru mata pelajaran lain melakukan pengawasan secara rutin terhadap 

semua kegiatan sekolah. Sekaligus melakukan pendalaman informasi terkait asal muasal 

masuknya paham radikal tersebut. 

 



PENGAWASAN PAHAM RADIKAL

NO. LINGKUP 
PENGAWASAN

PENANGGUNG
JAWAB

TINDAK LANJUT

1. Pengawasan dari 
sekolah

Kepala sekolah, guru • Berkomunikasi dengan orang 
tua/wali murid dengan 
mengadakan peran 
gathering/pertemuan wali 
murid

• Mengadakan pengajian untuk 
siswa selektif mendatangkan 
ustadz koordinasi MUI

• Penggunaan internet dan
medsos sehat

2. Pengawasan keluarga Orang tua • Mendeteksi perilaku anak
• Segera berkoordinasi dengan 

pihak sekolah

3. Pengawasan di luar 
rumah/ masyarakat

Orang tua dan tokoh 
masyarakat

• Komunikasi dengan 
lingkungan terhadap 
organisasi yang diikuti, contoh: 
ISIS

• Koordinasi dengan tokoh 
masyarakat dan pemerintah 
setempat  

Setiap kegiatan pengawasan yang menjadi tanggungjawab guru agama dan atau 

pembina rohis harus ada catatan yang menjadi bahan tindaklanjut. Terutama bagaimana 

paham radikal tersebut masuk dan jaringan yang mampu menginfiltrasi paham radikal ke 

sekolah. Bahan dan data-data tersebut dijadikan kajian untuk dijadikan kebijakan sekolah 

dalam pengelolaan kegiatan keagamaan dan Rohis.  

Dibawah ini deskripsi pengawasan yang harus di lakukan: 

1. Pengawasan di Lingkungan Sekolah 

Pengawasan di lingkugan sekolah dilakukan oleh guru agama bekerjasama 

dengan guru BK dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, polisi, wali kelas, 

guru mata pelajaran dan komite sekolah serta warga sekolah. Pengawasan 

dilakukan dengan cara mengawasi perilaku siswa ketika mengikuti jam pelajaran. 

Agar kegiatan tersebut lebih efektif maka  perlu melibatkan  Kementerian Agama  

dan Dinas Pendidikan dan Olahraga setempat. 
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2. Pengawasan di lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam  mewujudkan 

tercapainya pendidikan anak . Oleh karena itu penting bagi orang  tua mengetahui 

perkembangan anak dalam memahami prisip dasar agama terutama pada aspek 

akidah sehingga tidak  terjerumus pada paham-paham radikal. Salah satu upaya 

yang harus dilakukan orang tua adalah memantau kegiatan anak diluar rumah 

meskipun kegiatan tersebut beruapa kajian-kajian keislaman. Orang tua perlu  

menanyakan kegiatan anak diluar rumah, dengan siapa dia mengaji dan materi apa 

saja yang menjadi obyek kajiannya. 

 

 

3. Pengawasan di Masyarakat 

Pengawasan kegiatan siswa di lingkungan  masyarakat harus juga dilakukan 

agar terjadi sinergi antara  pengawasan padasekolah dan di lingkungan keluarga. 

Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan  antara lain dengan cara 

melibatkan teman dekat untuk memberikan laporan  kepada guru agama atau 

Bimbingan Konseling (BK) tentang kegiatan yang dilakukan siswa tersebut di luar 

rumah. Dengan pantauan teman dekat tersebut akan memudahkan pihak sekolah 

dalam memberikan solusi atau pendekatan terhadap permasalahan  paham 

keagamaan yang di ikuti oleh siswa tersebut. Agar kegiatan pengawasan tersebut  

dapat berjalan efektif maka perlu melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama 

serta elemen lain yang dapat mendukung kegiatan pengawasan tersebut. 

 

4. Pengawasan dari Pemerintah   

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam memberikan pengawasan 

berbagai kegiatan termasuk kegiatan keagamaan karena wewenang yang 

dimilikinya.  Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah dengan 

melibatkan: 

a. Kesbangpol Linmas bertugas mendata ormas dan LSM yang ada didaerah. 

b. MUI bertugas untuk melakukan pembinaan dan pendampingan berbagai macam 

kegiatan bidang keagamaan serta melakukan kaderisasi ulama. 

c. BNPT bertugas menyusun kebijakan strategis program nasional di bidang 

pencegahan paham radikal teroris di lembaga pendidikan. Sekaligus 

mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan di bidang penanggulangan terorisme. 

d. Dishub Kominfo bertugas mengendalikan arus informasi dan media social, 

situs-situs  terkait penyebaran paham radikal. 

E. Pengelolaan Jaringan Alumni 

Alumni adalah modal social bagi sekolah dalam usaha untuk memajukan 

sekolah dan pengembangan siswa. Alumni yang berhasil masuk ke perguruan tinggi 

ternama bisa menjadi contoh baik bagi adik-adik kelasnya. Dan biasanya alumni yang 
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masih kuliah tersebut memiliki keterikatan yang cukup intensif dengan adik-adik 

kelasnya sesuai dengan organisasi yang aktif mereka ikuti ketika sekolah. Dalam hal 

ini walaupun alumni tersebut dikenal oleh guru perlu dihati-hati terkait pemahaman 

keagamaan mereka yang saat ini. Jika pemahaman alumni tersebut moderat maka 

tidak menjadi masalah. 

Berikut adalah matrik pengelolaan jaringan alumni Rohis. 

NO KEGIATAN INDIKATOR KETERANGAN 

1 PENDATAAN 

ALUMNI 

1. Pernah menjadi aktivis Rohis 

2. Alumni rohis yang berprestasi di 

perguruan tinggi 

3. Mempunyai faham Islam rahmatan lil 

alamin 

4. Alumni masuk data base sekolah 

meliputi nama, alamat dan pekerjaaan 

Alumni yang sudah 

menjadi aktivis tentu 

saja alumni tersebut 

punya tanggung 

jawab keagamaan 

yang tinggi 

2 MENTORING 

ALUMNI 

1. pernah dimentor oleh Pembina Rohis 

2. mempunyai wawasan islam Rahmatan 

Lil alamin 

3. Materi yang disampaikan sudah 

disepakati/disetujui oleh Pembina 

Rohis 

Alumni yang 

mementor adik 

adiknyua pernah di 

mentor Pembina agar 

pemahaman 

agamanya benar 

 

Guru PAI dan pihak 

sekolah memantau 

mentoring secara 

aktif 

3 SISTEM 

KOMUNIKASI 

1. Alumni masih berkomunikasi dengan 

Pembina 

2. Ada ikatan emosional dengan sekolah 

3. Sering berkomunikasi dengan 

Pembina Rohis 

4. Dibuatkan grup khusus yang 

didalamnya ada pembimbing dari 

sekolah  

5. Media sosial Mentor diketahui pihak 

sekolah 

Dengan seringnya 

komunikasi akan 

terpantau gerakan ke 

Islaman mereka 

 

Memantau 

pemahaman 

keagamaan mentor 

alumni melalui 

medsosnya 
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F. Pemetaan Lingkungan Sekolah 

Di awal telah dijelaskan bahwa masuknya paham radikal bisa terjadi dari luar 

sekolah. Karena itu sekolah perlu melakukan pemetaan kegiatan keagamaan yang ada di 

sekitar sekolah yang mungkin di ikuti oleh siswa.  Berikut adalah matrik pemetaan 

lingkungan sekolah: 

Pemetaan Lingkungan Sekolah  

No Aspek Alat Verifikasi Ket 

1 
Pengajian Luar Sekolah 

Yang Diikuti Siswa 

• Organisasi 

• Kelompok 

• Jami'ah 

• Majelis Ta'lim 

• Buku Pelaporan 

Kegiatan Keagamaan 

Siswa 

Setiap anggota Rohis 

khususnya di data terkait 

kegiatan pengajian yang 

diikuti di luar sekolah 

menggunakan buku 

pelaporan kegiatan siswa 

di luar sekolah/di rumah.  

Dengan buku tersebut 

dapat diketahui dan 

dideteksi kegiatan 

keagamaan siswa 

2 Orang Tua Siswa 

• Buku Komunikasi 

Antara Orang Tua dan 

Sekolah yang berisi 

tentang kegiatan 

keagamaan siswa  

 

Semacam buku 

penghubung antara orang 

tua dan sekolah terkait 

perkembangan siswa. 

Buku ini juga dijadkan 

alat pengawasan terpadu 

antara orang tua dan 

sekolah.  

3 Geografis 

• Buku Induk Siswa (B1) 

Dapat diketahui identitas 

menyeluruh tentang 

siswa menyangkut: 

kondisi ekonomi, data 

orangtua, data siswa dll 

4 Situs Internet 

• Monitoring Berkala 

• Razia Alat Komunikasi 

• Internet Sehat (program 

Dishubkominfo) 

Dapat diketahui situs-

situs internet yang 

dibuka anak yang 

berpaham radikal 

 

G. Pengembangan Jaringan Kegiatan Rohis 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengajak anggota Rohis 

bekerjasama dengan pihak lain di luar sekolah. Pengembangan jaringan Rohis penting 

dilakukan agar mendidik mereka untuk terbiasa bertemu dan berinteraksi dengan orang 

yang berbeda sehingga menumbuhkan saling menghargai, saling menghormati, 

bekerjasama dan menjaga kepercayaan. 
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Berikut adalah pengembangan jaringan kegiatan Rohis: 

 

NO ASPEK SASARAN KETERANGAN 

1 Kerjasama • Antar ROHIS 

Kabupaten 

 

➢ Ta’mir Masjid/ 

Panti 

 

➢ Lembaga 

pendidikan 

• Silaturahim dan 

Sharing 

• pesantren kreatif 

 

• Pembagian Zakat 

• Baksos 

 

• TOT membaca 

Alqur’an 

2 Kegiatan ➢ Warga sekolah 

 

 

 

➢ Warga sekitar 

• Seminar ramaja 

• Pengajian Ahad 

Pagi 

• Kajian keislaman 

• Sholat Dhuhur 

berjama’ah/Jum’at 

disekolah 

 

• Pembagian daging 

Qur’ban 

• Sholat Idul Adha 

• pembagian zakat 

• Baksos 

3 Wawasan ➢ Warga Sekolah • Studi banding ke 

Ponpes 

• Wisata Religi 

• Tadabur Alam 

4 Pembelajaran 

Pai 

➢ Siswa • TBQ (Tuntas Baca 

Qur’an) 

• Praktek Khutbah/ 

pidato 

• Debat Pengetahuan 

Islam 

• CCQ 

 

H. Pengembangan Budaya Damai di Sekolah 

Kegiatan pencegahan paham radikal teroris di sekolah tidak serta merta dilakukan 

dengan cara langsung pada sasaran. Namun perlu dilakukan bersamaan dengan 

pengembangan budaya damai dan penghargaan terhadap perbedaan, menumbuhkan 
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keberagaman di sekolah dengan mengedepankan penghargaan dan penghormatan 

terhadap potensi perbedaan suku, agama dan pendapat yang ada di sekolah.  

Pengembangan budaya damai di sekolah ini dilakukan dengan tujuan penguatan 

Nasionalisme dan penghargaan terhadap perbedaan. Penguatan nasionalisme dilakuakn 

melalui upacara rutin hari senin dan hari besar nasional, pemutaran lagu-lagu nasional 

pada jam istirahat, memahami kekayaan budaya dan kekayaan Indonesia serta berbagai 

kegiatan lainnya yang bisa dieksplorasi oleh sekolah sesuai tema dan isu actual yang 

dirancang sekolah.  

Kegiatan penghargaan terhadap perbedaan dilakukan dengan cara memberika  

kesempatan kepada siswa pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan 

keyakinannya masing-masing, melakukan kegiatan bersama dalam bhakti social, 

membersihkan lingkungan sekolah, program bersama  (senyum, salam, sapa, sopan, 

santun) rutin sekolah, satu hari merayakan perbedaan (one day different) dan  program 

lainnya yang bisa dikreasikan oleh sekolah dan siswa. 

Kegiatan penguatan nasionalisme dan penghargaan terhadap perbedaan dilakukan 

melalui pembiasaan atau hidden curriculum. Selain itu dua program tersebut juga 

dintegtrasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Penguatan nilai-nilai nasionalisme 

dan penghargaan terhadap perbedaan harus Nampak dan terukur dalam setiap aktivitas 

pembelajaran di kelas. Seperti sebaran anggota kelompok yang heterogen dalam tugas 

diskusi kelompok, kesepakatan bersama terkait nilai-nilai kebangsaan yang dibuat di 

kelas, yel-yel kelas berkaitan nasionalisme dan penghargaan terhadap perbedaan dan lain 

sebagainya.  

Berikut adalah beberapa kegiatan pengembangan kehidupan damai di sekolah: 
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NO KEGIATAN KETERANGAN SASARAN

1 Melaksanakan Upacara 
Bendera (Hari Senin, HBN)

Pelaksanaan dikelola dgn 
baik (absen, pembina 
upacara bergantian, 
petugas upacara 
bergantian, pembina bisa 
kerjasama dgn pihak lain : 
TNI, Polri, Dishub dll)

Seluruh Civitas
Akademika 
Sekolah

2 Melaksanakan Kegiatan Eksul OSIS, PMR, PKS, Pecinta 
Alam, Pramuka dll

Seluruh Civitas
Akademika 
Sekolah

3 Menyanyikan Lagu Nasional 
dan Daerah

Sudah ada Pergub-nya Seluruh Civitas
Akademika 
Sekolah

4 Outing Class ke tempat 
bersejarah

Lokasi Tujuan : Monumen, 
TMP, Keraton dll

Seluruh Civitas
Akademika 
Sekolah

 

 

No Kegiatan Keterangan 

1 Memberikan kesempatan utk 
melaksanakan kegiatan Ibadah

-Break sholat
-Menyediakan tempat 
ibadah
-Kajian

2 Memberikan penjelasan dan 
pemahaman atas perbedaan dalam 
pemahaman agama

Kajian, KBM

3 Kerjasama dalam bidang sosial dan 
kemasyarakatan

Baksos, Kerja Bakti, 
Donor darah
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No Kegiatan Keterangan

1 Saling menghormati dan menghargai perbedaan

2 Tolong menolong dalam hubungan sosial

3 Kemah Kebangsaan

4 Kerjasama dalam melaksanaan kegiatan siswa 
(Kepanitiaan Bersama)

 

  

 

 

 

 


