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KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillah. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu 
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta’ala karena atas nikmat-nikmat-Nya maka 
sempurnalah segala amal-amal shalih. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi 
Muhammad Shalallahu alaihi wassallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta 
umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau hingga Hari Akhir. 

Pada Sabtu, 16 Shafar 1442H – 3 Oktober 2020M telah terselenggara Konferensi Kepala 
Sekolah SD Anggota ASESI. Salah satu acara pada kegiatan tersebut adalah penyampaian 
permasalahan masing-masing peserta kemudian peserta lain menanggapi berdasarkan 
pengalaman yang telah dilakukan di sekolahnya. Meski kegiatan tersebut telah berakhir, 
namun saling menyampaikan permasalahan dan tanggapan berupa pengalaman peserta lain 
masih tetap berlanjut di wa group peserta (Konferensi KS SD ASESI) hingga saat ini.    
 

Melihat berharganya diskusi-diskusi yang terjadi karena merupakan bagian dari 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dalam rangka menunjang pelaksanaan 
tugas Kepala Sekolah, yakni Publikasi Ilmiah (PI) Pengalaman Terbaik (Best Practices). Maka 
Pengurus Pusat (PP) ASESI mencoba mulai mengumpulkannya dalam sebuah kumpulan 
tulisan yang diberi judul: 

PENGALAMAN TERBAIK SATUAN PENDIDIKAN SD 

Selanjutnya kumpulan tulisan ini akan terus direvisi secepatnya setiap bulan dan 
selambatnya setiap tiga bulan dengan menambahkan diskusi-diskusi Pengalaman Terbaik 
antar Kepala Sekolah Anggota ASESI. Setiap tanggapan dari permasalahan yang 
disampaikan akan dicatat di sini termasuk nama Kepala Sekolah serta nama lembaga asal 
yang memberikan pengalaman terbaiknya. Sebelum dipublikasikan, kumpulan tulisan ini 
akan dimintakan izin terlebih dahulu melalui group wa Konferensi KS SD ASESI dan apabila 
dalam 3 hari tidak ada tanggapan maka dianggap seluruh anggota group menyetujui 
kumpulan tulisan ini dan revisinya untuk dipublikasikan.     

Harapan kami dengan adanya kumpulan tulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Meningkat dan berkembangnya kemampuan anggota untuk menjadi lembaga 

pendidikan yang unggul. 
2. Menjadi panduan praktis bagi anggota ASESI pada khususnya dan lembaga pendidikan 

lain pada umumnya. 
3. Mendorong agar Kepala Sekolah Anggota ASESI mampu menghasilkan publikasi ilmiah 

secara mandiri sehingga semakin berkembang berkelanjutan keprofesianya. 

Terima kasih atas persetujuan dan kontribusinya sehingga kumpulan tulisan ini dan 
seterusnya dapat terwujud. Semoga niat dan amal baik Bapak Ibu dibalas dengan kebaikan 
yang berlimpah oleh Allah Ta’ala. Jazaakumullahu Khayran.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. 

   
             Bekasi, Oktober 2020 – Shafar 1442 
    Pengurus Pusat ASESI  
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Masalah 1 
Guru Kurang Tertib Dalam Pembuatan Perangkat Pembelajaran 

Jawab Pengalaman: 
(Joko Santoso, M.Si. Kepsek SD Ibnu Hajar Mandiri Bekasi) 
1. Adanya reward bagi guru yang telah menyelesaikan administrasi sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan dan adanya punishment bagi guru yang belum menyelesaikan 
tugas sesuai dengan ketentuan dan tentunya guru yang belum menyelesaikan 
administrasi perlu dilakukan pemanggilan dengan menanyakan kesulitannya 
penyelesaian administrasi, sehingga perlunya bimbingan terhadap guru tersebut. 

2. Guru diberi soft-copy administrasi dari dinas sehingga tinggal melakukan editing 
sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 

----------------------------------- 
 

Masalah 2 
Kendala Komunikasi Dan Kordinasi Dengan Guru Akhwat Saat Rapat 

Jawab Pengalaman:  
(Achmad Kamil,S.Pd. Kepsek SD Tahfidzul Qur'an Cahaya Islam Papua) 
Kendala karena guru akhwat diberi hijab dalam komunikasi di rapat solusinya semua guru 
dan staf yang rapat menuliskan notulan rapat dengan catatan bahwa guru dan staf diberi 
buku agenda rapat sehingga pada saat selesai rapat kepala sekolah memeriksa notulensi 
rapat sebagai supervisi administrasi bagi guru atau peserta rapat. 
Diharapkan dengan adanya buku notulensi atau agenda rapat guru akan fokus mengikuti 
jalannya rapat dan suasana lebih kondusif dalam rapat serta menghindari gagal faham. 

----------------------------------- 
 

Masalah 3 
Komitmen Wali Siswa Dalam Pembayaran Dan Mengikuti Program Sekolah 

Jawab Pengalaman:  
(Joko Santoso, M.Si. Kepsek SD Ibnu Hajar Mandiri Bekasi) 
1. Terkait dengan pembayaran sekolah maka sekolah melakukan penagihan secara berkala 

dengan mengingatkan pembayaran sehingga orang tua akan membayar sesuai dengan 
komitmen awal, jika itu tidak mempan maka lakukan pemanggilan dan ingatkan orang 
tua bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan pada awal tahun ajaran baru yang 
harus dipenuhi. 

2. Bendahara melakukan tagihan mengingatkan wali siswa yang sering telat dalam 
pembayaran . 

(Nurhakim Waras, S.Pd.I. Kepsek SDIT Imam Syafi'i Petanahan Kebumen Jateng) 
3. Berkomunikasi aktif dengan wali siswa menginformasikan tentang perkembangan 

sekolah. 
4. Sekolah membuatkan dan mengedarkan kotak infaq ke wali siswa untuk sumbangan 

sekolah ini kalau di SDIT Imam Syafi’i Kebumen, bisa untuk tambahan operasional 
sekolah. 

5. Mengadakan paguyuban setiap kelas untuk kerjasama membantu kekurangan sekolah 
didukung bersama sama paguyuban. 
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Masalah 4 
Mis-Communication Di Medsos Saat Proses Belajar Mengajar Daring 

Yang Memicu Konflik Guru Dan Wali Murid 

Jawab Pengalaman:  
(Joko Santoso, M.Si. Kepsek SD Ibnu Hajar Mandiri Bekasi) 
Dalam pembelajaran daring khususnya bagi tingkat SD, guru memang harus lebih aktif 
dalam menyampaikan materi dan sampai detail dalam penjelasan. Jangan sampai guru 
hanya memberi tugas di WA tanpa memberikan penjelasan materi. Setelah penjelasan materi 
baik dalam bentuk video maupun voice note, siswa diberikan materi latihan yang sesuai 
dengan penjelasan tadi dan jangan terlalu banyak tugas yang diberikan setelah latihan soal 
dikerjakan oleh siswa dan dibantu oleh orang tuanya. Guru wajib mengoreksi hasilnya dan 
disampaikan di group hasil anak-anak serta diberi nilai.  
Yang sering terjadi terkadang guru tidak memberikan penjelasan materi hanya memberi 
tugas, tidak dikoreksi apalagi dinilai bahkan tugas tidak dibuka di wapri dan slow respon. 
Tidak adanya komunikasi guru yang baik dengan wali murid, tidak ditanya anak-anak yang 
belum faham. Akhirnya kekesalan wali murid terjadi dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah 
dan solusinya adalah guru dipanggil saja dipertemukan dengan wali murid untuk 
dimusyawarahkan tentang permasalahan tadi, Kepala Sekolah sebagai mediator. 
Konflik muncul akibat kurang cepat respon dari guru dan asal-asalan memberikan materi 
pembelajaran. Terkadang ada juga wali murid yang mudah sekali protes ini juga perlu 
dijadikan evaluasi semuanya, protes sebagai bentuk perbaikan dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Kalau di tempat ana pembelajaran biasanya pakai google classroom, video 
channel youtube, WA, dan voice note serta video call kalau tahfidz saat setoran maupun 
muroja'ah. 

(Achmad Kamil,S.Pd. Kepsek SD Tahfidzul Qur'an Cahaya Islam Papua) 
Untuk materi K-13 kami menggunakan sistem modul (per 3 bulan) ditambah voice note dari 
guru bersangkutan dalam menjelaskan dan memberikan tugas yang ada pada modul 
tersebut. Waktunya lebih fleksibel utk satu tugas/mapel kami berikan waktu pengerjaan 2 
pekan. Permasalahan yg hadapi kurang lebih sama guru-guru slow respon/kurang aktif 
sehingga terkadang muncul keluhan dari wali murid. Modul yang membuat adalah guru 
masing-masing mapel dan guru kelas. 
Untuk materi tahfidzul qur'an kami secara interaktif 1 pekan 4 kali pertemuan per halaqoh 
kurang lebih 14 santri. Tahfidz secara online via Google Meet / Zoom. 

----------------------------------- 
 

Masalah 5 
Belum Menemukan Metode Pembelajaran Tahfidz Terbaik Selama Pandemi  

 
[Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Bismillah. Mohon berikan masukan dari kawan-
kawan kepsek sekalian terkait pembelajaran tahfidz, utk cara/metode, medianya selama 
pandemi. Ditempat saya selama pandemi utk tahfidz kurang begitu direspon baik oleh wali 
murid ataupun para guru. Sebagian wali murid ada yg semangat membimbing anaknya utk 
menghafal, murojaah, dan setor hafalan, namun sbagian lainya kurang peran aktifnya 
bahkan ada yg tdk aktif sama sekali terkait tahfidz ini dgn berbagai alasan. 
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Begitupun guru, ada yg aktif dan ada yg tidak. Sehingga banyak masukan/kritikan dari wali 
murid yg aktif terhadap pelajaran tahfidz terkait  kurangnya bahkan tdk ada respon dari 
guru-guru. Di sekolah saya, guru kelas juga merangkap sebagai guru tahfidz, sehingga 
alasan guru tidak merespon setoran hafalan karena sibuk dengan penilaian pelajaran lainya. 
Mohon tanggapanya. Syukron] 

Jawab Pengalaman:  
(Muhammad Ridwan, SE. Kepsek SD Mutiara Islam Al-Ittiba’, Sangatta Kaltim) 
Bismillah 
Sedikit sharing di sekolah kami pembelajaran quran dan tahfiz alhamdulillah berjalan lancar 
dan mendapat respon yang baik dari wali murid, beberapa tips kami: 
• Setoran hafalan 2 ayat per hari. 
• Guru memberi materi  setelah itu siswa kirim voice note. 
• Dibentuk wa grup khusus untuk tahfiz dan wa khusus untuk qur'an (metode ummi). 
• Pembelajaran Qur'an dengan metode video call setiap hari. 

 
 Contoh respon guru tahfidz.                 Contoh materi tahfidz (video recording) 
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Sebaiknya guru kelas dan guru tahfiz dibedakan karena guru kelas pasti sibuk dengan 
materi-materi yang akan disampaikan tiap hari, sedangkan guru tahfiz menerima setoran 
bacaan tiap hari dan menilainya. Alhamdulillah pengajar tahfiz per kelas (1 kelas 22-24 
siswa), ada juga yg mengampu 2 kelas tapi karena khusus tahfiz jadi gurunya memiliki 
waktunya luang. 

(Syafriadi, A.Md. Kepsek SDIT Al Huda Duri Riau) 
Izin berbagi, kalau kami cara memudahkan setoran siswa adalah dg membuat buku 
mutaba'ah Qur'an sesuai juz yg dihafal anak-anak, dibuat perkolom sehingga tidak terkesan 
memberat anak. 

 
 Buku Mutaba’ah Qur’an.                 Berikut Ini Isi Bukunya 

Kesan yang hendak ditampilkan ke siswa adalah bahwa beban menghafal itu tidak berat. 
Dengan kolom beban yg di berikan, prosesnya dibuat per-tahun 100 kolom per juz. 
Alhamdulillah ini cukup berhasil bagi kami pelaksanaanya. Bahkan belum sampai 1 tahun 
ada anak yg sudah selesai 100 kali setoran.  
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Berikut tambahan kegiatan yang kami juga lakukan adalah jadwal wajib muraja’ah yang 
sudah disusun. Tujuanya adalah agar ananda senantiasa muraja’ah hafalannya dan kegiatan 
muraja’ah wajib ba'da magrib dan ba'da subuh, orangtua sebagai mentor dirumah. Tentunya 
jadwal ini disesuaikan dengan jumlah hafalan ananda yang sudah dicapai agar ketika anak 
sudah menghafal lanjut, misalnya anak menghafal juz 29 maka muraja’ah regulernya di 
rumah juz 30 agar tidak hilang hafalan sebelumnya. Ananda di rumah membuat sendiri 
jurnalnya (Buat di buku tulis sendiri kolom-kolom tanggal | hari | muraja’ah magrib | 
muraja’ah subuh | paraf ortu) dan dikumpul ke sekolah untuk evaluasi oleh guru tahfidz. 
Buku jurnal dikumpulkan bisa per pekan atau sekali dua pekan, tindak lanjut bagi yg kurang 
aktif dengan cara komunikasi orangtua santri. 
Berikut contoh jadwal rutinnya untuk ananda di rumah. 

 

 
 
Targetnya anak rutin khatam muraja’ah 1 juz setiap pekan nya.  
 

----------------------------------- 
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Masalah 6 
Belum Menemukan Metode Pembelajaran Tahfidz Terbaik Selama Pandemi (2) 

 
[Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Bismillah. Mohon masukannya, di sekolah kami 
siswa/siswi yang masuk rata-rata kemampuan baca Qur'annya belum bagus / belum bisa 
baca Qur'an. Metode belajar baca Qur'annya kami menggunakan metode buku iqro karya 
KH. As'ad Humam. Kami sdh melewati thn pertama tp ternyata masih ada santri yg di iqro' 
1 & 2 dikarenakan kemampuan santri yangg berbeda-beda.  
Perhitungan kami kalau target lulusan hafal 5 juz, normatifnya 1 tahun bisa hafal 1 juz secara 
mandiri. Kami menganggap metode ini kurang pas jika tetap diterapkan dengan melihat 
kondisi kemampuan siswa yang berbeda-beda. Mohon masukannya apabila ada metode yg 
cocok diterapkannya] 
Jawab Pengalaman:  
(Syafriadi, A.Md. Kepsek SDIT Al Huda Duri Riau) 
Izin share ustadz. Kalau sama kami, buku pegangan yaitu iqra metode Syafei karya ustadz 
Abu Ya'la. Di kelas 1 target capaian semester 1 tuntas Iqra, semester 2 tuntas tahsin dari juz 
30. Memang semua tidak tuntas 100%. Namun pengalaman kami dg volume perbandingan 1 
guru maksimal 14 anak alhamdulillah tercapai 90%.  
Dikelas 2 mereka sudah bisa menghafal mandiri dan capaian target 1 juz bisa tercapai yang 
paling cepat 1 semester dan yang lambat 2 semester. Tindakan bagi ananda yang belum 
tuntas iqra atau tahsin dikelas 1 akan dibuat program khusus yg kami namakan bengkel 
iqra. Termasuk juga yang belum bisa membaca latin di kelas 2. Dan program nya dibuat 
setiap hari Sabtu diluar jam belajar reguler, dengan perbandingan 2 anak 1 guru dan semua 
guru terlibat, baik guru Qur'an maupun guru umum sebagai tim work. 
In Syaa Allah, ini kami coba jalankan dan cukup efektif. 
Tidak ada panduan/pelatihan untuk guru sebelum mengajar menggunakan metode Iqro' 
asy Syafei ini. Kami hanya buat silabus dan target pencapaian saja. Dan yang terpenting 
gurunya ustadz, untuk iqra gurunya harus benar benar sudah tersertifikasi secara internal. 
Guru yang boleh mengajar hanya yang terpilih dan diutamakan ustadzah yg sudah berumur 
karena lebih sabar.  

 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pengalaman Terbaik (Best Practices) SD Anggota ASESI |Page. 11 of 17 
	  

	  

Masalah 7 
Mekanisme Seleksi Wawancara Saat PPDB 

Jawab Pengalaman:  
(Joko Santoso, M.Si. Kepsek SD Ibnu Hajar Mandiri Bekasi) 
Ini kalau di sekolah kami, afwan ada ralat pada tanggal daftar ulang setelah pengumuman. 
 

 
 
Bagusnya wali murid ada tes bacaan Al Qur'annya sehingga bagi yang sudah bisa untuk 
dapat membantu mengajari anaknya di rumah. Yang belum bisa, sekolah perlu adakan 
kajian tahsin bagi wali murid sehingga beban mengajar tahfid guru bisa terbantukan wali 
murid di rumah. 
Karena itukan masih anak-anak, masih penyesuaian masuk SD, maka kalau bacaan dari segi 
pengucapan atau mahraj, kelancaran, dan tajwid itu aja standarnya. Apabila parah sekali kita 
juga tidak terima kecuali kuota masih terpenuhi kita terima.  
Kita kelas 1-3 target di bacaan ustad dan  4-6 baru hafalan. Kecuali jika kelas bawah atau 1-
3 ada yg selesai iqro' 6 dan masuk Al Qur'an dia boleh masuk hafalan. Ada team penguji 
Iqro' dan tahfidz.  

 
-------------------------------------- 
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Masalah 8 
Muatan Buku Tematik K13 Terlalu Umum  

(Masih Banyak Isi Tidak Sesuai Nilai-Nilai Sekolah) 

 
[Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Bismillah. Asatidz, seperti yang kita ketahui buku 
tematik yang sesuai k13 kebanyakan muatannya terlalu umum, ada saran bagaimana 
menyiasati ini? Sekarang kami tetap pakai penerbit yg sesuai sunnah tapi belum sesuai k13 
jadi guru agak ekstra menyesuaikan. Kami tunggu sharingnya penerbit apa yang biasa 
dipakai atau ada saran yang lain. Jazakallah khoiron] 

Jawab Pengalaman:  
(Joko Santoso, M.Si. Kepsek SD Ibnu Hajar Mandiri Bekasi) 
Kalau tempat ana buku tematik pakai penerbit umum dan disesuaikan dengan kondisi di 
sekolah kita contoh: Muatan SBDP terkait musik tidak kita ajarkan, kalau kita ambil dari seni 
menggambar yg intinya tidak bertentangan dengan syari’at islam. Artinya buku Tematik 
mapel umum kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. 
Pada saat supervisi guru dari dinas kita dah sampaikan terlebih dahulu terkait dgn muatan 
kurikulum dan administrasi guru sehingga mereka bisa memahami. Biasanya mereka catat 
saja temuan² dalam supervisi. 

(Nurhakim Waras, S.Pd.I. Kepsek SDIT Imam Syafi’i Petanahan Kebumen Jateng) 
Kalau di tempat kami: 
(1) Untuk buku pelajaran umum pakai penerbit umum, tetapi ketika ada ada hal yang tidak 

sesuai dengan visi misi kita, kita jelaskan, misal ada kesyirikan sesaji atau semisalnya 
untuk menyampaikan ke siswa bahwa itu ajaran yang yang tidak sesuai syariat Islam 
Ini pakai kaidah “aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek tetapi akan 
waspada dan menjauhinya”. 

(2) Untuk pelajaran SBK, kita tidak mengajarkan musik, atau nada-nada, atau menggambar 
makhluk bernyawa, kita ambil KD  yang yang sesuai dengan visi misi sekolah. 

(3) Untuk senam juga sktm (senam kesehatan tanpa musik). 
(4) Sebenarnya inilah yang kita tunggu-tunggu, akan kemunculan buku umum sesuai 

sunnah, Semoga nanti teman-teman bisa merealisasikan. 
(5) Untuk mapel agama kita ambil dari Al sofwa dan sendiri. 

Barakallah fiikum. 

(Bu Lilis Apriani. Kepsek SDA Darul Fatah Bangka Belitung) 
Bismillah. Kalau di tempat kami 
1. Untuk pelajaran umum pakai penerbit umum dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. 
2. Pelajaran SBdP musik tidak diajarkan jadi hanya menggambar atau membuat mozaik 

yang sesuai dengan syari’at islam. 

(Syafriadi, A.Md. Kepsek SDIT Al Huda Duri Riau) 
Bismillah. Pelajaran umum kalau bisa gurunya buat sendiri  dirangkum dari beberapa di 
sumber buku, hilangkan semua subhat, kerja keras memang diawal tapi untuk jangka 
panjang. 
Diperbaharui setiap tahun. Para guru harus diberikan kepercayaan membuat modul nya, 
tinggal nanti divalidasi melalui lokakarya tahunan sebelum tahun ajaran baru dimulai. 
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Apalagi sekarang, pemerintah tidak lagi memfokuskan pencapaian kurikulum, kita bisa 
penyesuaian. 
Urgensi daring lebih pada  pembelajaran karakter lebih dibutuhkan saat ini. Demikian 
pandangan ana. Afwan kalau ada salahnya. Syukron. 
 

-------------------------------------- 
 

Masalah 9 
Guru Akhwat Izin Cuti Tidak Sesuai Aturan Namun Memaksa Karena “Taat Suami”  

 
[Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Bismillah. Afwan ustadz, mohon izin malam2 
bertanya. Bagaimana menghadapi pegawai/guru akhwat yg sering izin atau bahkan izin 
seperti cuti dlm waktu yg cukup lama dengan alasan “taat pada suami”?  
Saya pikir repot juga ya jika tata tertib pegawai dibenturkan dg hukum “taat pada suami.” 
Jadinya guru akhwat gak profesional. Dari pihak suami pun terkesan masa bodoh dg 
kewajiban istrinya yg terikat dg akad kerja di sekolah. Mohon masukan dari 
asatidz/asatidzah bagaimana menyikapi hal tsb? Jazaakumullahu khoiron. 
Tambahan informasi: 
- Sang guru punya peran vital, mengampu Tahfizh. Di mana ia punya halaqoh yg terdiri 

dari 14 siswa. Dan di masa pandemi ini guru harus tetap melayani siswa untuk belajar 
jarak jauh di setiap hari kerja. Jika ybs absen, maka otomatis halaqohnya akan 
dipindahkan ke rekannya sehingga menambah beban kerja rekannya tsb. Di masa 
pandemi ini guru tahfizh di sekolah kami melayani siswa melalui WA 
(Vidcall/telp/pesan suara sesuai permintaan wali siswa) plus memberikan virtual 
meeting via Zoom sepekan 2x. 

- Sebagai informasi tambahan, di sekolah kami semua guru  berstatus pegawai yayasan. 
Tidak ada guru freelancer. 

- Dan pernyataan ybs bahwa “saya bersedia dipotong gaji” samasekali tidak 
menyelesaikan dampak yang akan muncul jika ybs meninggalkan tugasnya dlm waktu 
cukup lama. 

- Cuti nifas sudah diatur dlm peraturan kepegawaian di yayasan kami. 
Ybs cuti hanya untuk berkunjung ke rumah mertua atas permintaan suami. 
Dan di sini guru hanya diberikan cuti untuk nikah, melahirkan, kematian keluarga dan 
umroh. Selebihnya guru mendapat libur saat tanggal merah, libur semester, libur idul 
Fitri. Jika cutinya untuk keperluan yg sudah diatur dlm peraturan kepegawaian, maka 
yayasan pun akan menyiapkan pengganti sementara. Misalnya untuk 2 - 3 bulan. 
Adapun kasus yg saya sebutkan di atas keperluannya hanya untuk berkunjung ke 
mertua. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan saat liburan semester nanti. 
Tapi ybs minta di bulan ini.. di sinilah masalahnya]  

Jawab Pengalaman:  
(Nurhakim Waras, S.Pd.I. Kepsek SDIT Imam Syafi’i Petanahan Kebumen Jateng) 
Mohon maaf apa cutinya sudah standar kira2 cukup buat nifas? Misal di tempat kami 2 
bulan, kemudian ketika cuti dicarikan guru pengganti yang mumpuni yang bukan guru 
biasa sebisa mungkin, lalu gaji yang cuti di potong misal 750 di berikan guru pengganti. 
Andai ternyata yang tadi cutinya diperpanjang maka keduanya sama sama tidak di rugikan, 
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sekolahpun tidak di rugikan. Karena yang pengganti itu juga diusahakan yang mumpuni 
sesuai bidangnya, itu kalau ditempat kami. 
Dan sebelum menggantikan, guru yang mau cuti memberikan gambaran dan penjelasan 
tentang tugas yang akan di laksanakan oleh guru penggantinya. Mungkin kalau seperti itu 
a) Guru bisa cuti. 
b) Hak suami terpenuhi, kalau suami ingin nambah cutinya nya, tidak jadi masalah karena 

yang menggantikan sudah memahami. 
c) Pihak sekolah  dan program tetap bisa berjalan 

Wallohu 'alam. 
……… 
Kalau kondisinya demikian menurut kami sebaiknya  dirembug baik-baik  sama suaminya 
juga biar memahami bersama, kemudian kita ambil ketegasan, kalau sekiranya dari pihak 
sekolah masih membutuhkan keberadaan ustdzah tersebut ya  harus mengalah sekolah, 
tetapi sekiranya kalau sekolah mengalah malah jadi masalah baik untuk anak didik maupun 
lainnya. 
Ya tinggal ketegasan sekolah, mau lanjut ikuti aturan sekolah atau mau ikuti suaminya, 
kalau tdk  mau ikuti aturan sekolah ya monggo lebih baik keluar dan ikuti suaminya 
sehingga ustdzah lebih bebas untuk taat ke suaminya. 
Dan usahakan semua bisa legowo sehingga semua bisa saling mendo'akan kebaikan, mau 
lanjut ya boleh tdk juga tdk apa2, dan sekolah tdk  usah khawatir insya Alloh ada gantinya 
yang lebih baik. 
Karena kondisi guru yang kemarin pilih keluar karena alasan ikut suami di tempat kami 
bukan hanya satu, tetapi Alhamdulillah ketika keluar, dia keluar dengan legowo dan 
Alhamdulillah anaknya juga tetap di sekolahkan di sekolah kami meskipun umminya sudah 
tidak mengajar di sekolah. 
Karena kami punya prinsip berdasarkan pengalaman selama ini "segala sesuatu  kalau jelas 
dan terang terangan maka akan terang pula hasilnya". Jadi harus terus terang dan sehingga  
terang terus. Yang jelas keputusannya semua ada resiko yang semuanya harus siap 
menanggung. 
Mohon maaf, itu hanya buat gambaran dan itulah sikap yang kami ambil. Wallohu 'alam. 

(Joko Santoso, M.Si. Kepsek SD Ibnu Hajar Mandiri Bekasi) 
Di sekolah ana ada juga kasus yg hampir mirip dengan di atas, tetapi ini ijin mau 
mendatangi undangan walimah sahabat dekatnya di kampung ijin satu pekan. Padahal 
kalau mau sabar sekitar 1 pekan lagi ada libur akhir tahun. Ana gak ijinkan dan dia merasa 
guru senior dan akhirnya memilih jalur mengundurkan diri. Dalam beritanya yg viral di 
sekolah saya mecat guru tsb. he.. 
Kesimpulannya: Kepala sekolah harus bisa tegas apalagi terkait dengan aturan sekolah. Jika 
kita gak bisa tegas nanti akan muncul kasus² serupa yg pelakunya guru² juga karena guru yg 
lain memandang itu gak apa². 
Dan ada di kami guru kerja harus dapat surat ijin tertulis dari suami atau ortunya, surat 
bermaterai. Sekolah buatkan formatnya. Surat ini sebagai bentuk komitmen para guru dan 
staf dalam bekerja. 
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Insya-Allah kumpulan tulisan “Pengalaman Terbaik SD” akan terus bertambah dengan diskusi 
yang terus berjalan. 
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Tentang ASESI 

 

ASESI adalah perkumpulan komunikasi sekolah-sekolah yang berazaskan Islam berdasarkan 
Al-Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jama’ah, bersifat 
independen, terbuka, kekeluargaan, dan musyawarah. Beranggotakan ratusan sekolah dan 
lembaga pendidikan lainnya dari semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia. 

Berawal tahun 2011 pada expo pertama dengan nama Forum Komunikasi Lembaga 
pendidikan Sunnah Indonesia (FKLSI). Kemudian diresmikan menjadi Perkumpulan 
Komunikasi Sekolah Sunnah Indonesia (ASESI) melalui Musyawarah Kerja Nasional 
(Muskernas) pada Ahad, 3 Rajab 1437H, bertepatan pada 10 April 2016M sesuai catatan pada 
akta No. 3 notaris Ibu Eva Junaida, SH. Akta ini disetujui oleh Menkumham dengan surat 
keputusan No. AHU-0002885.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 17 Februari 2017. 

ASESI bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota untuk 
bersinergi bersama mereka agar menjadi lembaga pendidikan yang unggul sehingga dapat 
menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanallahu 
wa Taa’la, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi manusia dan alam sekitarnya. Fungsi 
ASESI dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan manajerial anggotanya, 
khususnya dalam manajemen pendidikan yang Islami sesuai pemahaman Salafush Shalih. 
Kemampuan manajerial anggota yang dimaksud, meliputi: i) Peningkatan kapasitas 
manajemen kelembagaan; ii) Peningkatan mutu SDM; iii) Pembelajaran dan pengabdian 
pada masyarakat; iv) Peningkatan mutu peserta didik dan lulusan; v) Peningkatan mutu 
penelitian pendidikan Sunnah dan penerapannya; vi) Pengembangan manajemen 
pendidikan Sunnah sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai 
dengan syariat Islam. 

Anggota ASESI adalah semua Sekolah Sunnah di Indonesia yang terdaftar di ASESI dan 
telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sekolah sunnah yang dimaksud adalah sekolah yang bermanhaj salafus shalih, formal, non 
formal dan informal dari semua jenjang pendidikan, serta diwakili oleh personil yang 
ditunjuk oleh lembaga. 

Setiap anggota ASESI mempunyai hak: (1) Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan 
untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan sesuai dengan adab-adab 
islam; (2) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh ASESI sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; (3) Memperoleh bantuan advokasi dari ASESI dari tindakan yang 
merugikan yang dilakukan oleh pihak lain; (4) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan 
ASESI; (5) Memperoleh pembinaan dari ASESI. 

Setiap anggota ASESI mempunyai kewajiban: (1) Menjaga dan memelihara nama baik ASESI; 
(2) Membina dan mengembangkan kerjasama dengan sesama anggota ASESI; (3) Mentaati 
dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar dan Kode Etik yang ditetapkan ASESI; 
(4) Memberitahukan kepada pengurus ASESI tentang perubahan-perubahan yang berkaitan 
dengan keanggotaan lembaga pendidikan yang bersangkutan; (5) Mematuhi Kode Etik 
ASESI. 

Informasi lebih lanjut : 0812-5259-7406; 0812-1824-1924; 0816-1326-328 
Kunjungi website  : www.asesi.id 
E-mail    : goasesi@gmail.com 
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DARI ANGGOTA – OLEH ANGGOTA – UNTUK ANGGOTA 

 


