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GERAKAN SERIBU RUPIAH  

UNTUK MEMBANGUN KEKUATAN 
Menjemput Kedahsyatan LP Ma’arif NU Jateng 

 

       Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama 

(LP Ma’arif NU) merupakan organisasi atau 

perkumpulan dari satuan pendidikan dasar da  n 

menengah dalam bentuk madrasah di bawah 

naungan Kementrian Agama dan sekolah di 

bawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional. 

Di Indonesia, sangat banyak madrasah/sekolah 

yang tergabung di LP Ma’arif NU. 

 

 
Ketua Pengurus Pusat LP Ma’arif NU, H. Z. Arifin Djunaedi dalam Rakerwil LP Ma’arif 

NU Jawa Tengah 2014 mengatakan data, bahwa ada lebih dari 12.000 

madrasah/sekolah  tersebar di Indonesia. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki lebih 

dari 4000 madrasah/sekolah, lebih dari 1.000.000 peserta didik, dan  lebih dari 70.000 

guru (data Kanwil Kemenag Jateng,  2012). 

 
Namun besarnya kuantitas madrasah/sekolah Ma’arif NU di Jawa Tengah 

tersebut belum ekuivalen dengan kualitas, baik secara akademik maupun non 

akademik. Madrasah/sekolah Ma’arif NU secara mayoritas masih dianggap rendah 

kualitasnya bila dibandingkan satuan pendidikan lain, seperti satuan pendidikan negeri 

atau swasta lainnya. Di dalam lingkungan LP Ma’arif NU sendiri juga masih terjadi 

kesenjangan yang lebar antara madrasah/sekolah satu dengan lainnya. Masing-

masing pun belum bisa bersinergi untuk saling membantu meningkatkan kualitas. 

 
Dalam beberapa tahun terakhir memang ada beberapa madrasah/sekolah 

Ma’arif NU yang menuai banyak prestasi sampai di tingkat nasional, bahkan 

internasional. Ada juga yang sudah bersertifikasi ISO 9001:2008. Namun, jumlah 

madrasah/sekolah berprestasi tersebut masih sangat kecil atau hanya segelintir bila 

dibandingkan dengan jumlah madrasah/sekolah secara keseluruhan.  

 

Lebih dari 

4000  
Madrasah/ 
Sekolah 

Lebih dari 

1.000.000  
Siswa 

Lebih dari 

72.000 
Guru 
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Kondisi itu disebabkan oleh kompleksnya faktor teknis ataupun non teknis yang 

menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas madrasah/sekolah.  Salah satu  

kendala terbesar adalah minimnya anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah, 

khususnya untuk madrasah/sekolah swasta, termasuk madrasah/sekolah yang 

tergabung di LP Ma’arif NU. Meski UUD 1945 

pasal 31 mengamanatkan, pemerintah belum 

maksimal atau belum cukup adil dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, 

utamanya di madrasah/sekolah Ma’arif NU. 

Hak hak untuk memperoleh pendidikan bagi 

peserta didik dan hak hak tenaga pendidik untuk 

meningkatkan kesejahteraan rasanya masih jauh 

dari harapan. 

 
Solusi taktis harus segera dilakukan, PW LP Ma’arif NU  Jawa Tengah masa 

khidmah 2013-2018 berupaya keras  untuk melakukan percepatan dalam peningkatan 

kualitas pendidikan madrasah/sekolah Ma’arif NU. Program-program kerja yang 

menyentuh sampai lapisan terbawah organisasi telah disusun. Mimpi bersama tentang 

terwujudnya peningkatan kualitas akademik dan keagamaan berakidah Ahlussunnah 

Wal Jama’ah pada generasi muda NU, guru dan karyawan yang berkualitas dan 

sejahtera, serta daya saing dan prestasi yang membanggakan di madrasah/sekolah 

Ma’arif NU harus segera diwujudkan.  

 
Pewujudan mimpi itu tidak akan cukup bila hanya mengandalkan perhatian 

pemerintah atau uluran tangan dermawan. Segenap insan LP Ma’arif NU mampu 

mandiri untuk mewujudkan kualitas yang diidamkan. Perlu suatu gerakan kolosal dan 

berkesinambungan untuk  memberdayakan potensi yang ada di lingkungan PW LP 

Ma’arif NU Jawa Tengah.  Potensi itu adalah jumlah peserta didik dan guru serta 

karyawan. Potensi sangat besar ini sering dimanfaatkan atau dijadikan target pasar 

oleh pihak tertentu untuk berbagai keuntungan mereka sendiri, misalnya untuk target 

penjualan alat tulis, bahan ajar, dan sebagainya. Ketidaksadaran akan potensi diri 

yang sangat besar itu menjadi kerugian besar bagi keluarga besar LP Ma’arif NU dan 

 

 Mau apa ? 
 Mau Kemana ? 
 Sudah berbuat apa ? 
 Hasilnya bagaimana ?  
 Sudah punya apa ? 
 Sudah puaskah ? 
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menjadi tambah merugi  bila menyadari potensi tetapi tidak mampu berbuat atau 

tidak tahu harus berbuat apa. 

 
      Saat ini adalah momentum yang tepat 

untuk bergerak melakukan perubahan yang 

lebih baik. PW LP Ma’arif NU Jawa Tengah 

yang berpotensi sangat besar harus 

menjadi lembaga yang bersatu, kuat, dan 

berkualitas. Inilah saat tepat PW LP Ma’arif 

NU Jateng “MEMBANGUN KEKUATAN”. 

 
 

Dengan media apa LP Ma’arif NU Jawa Tengah membangun kekuatan……???. 

Uang Rp 1.000 setiap bulan  dari semua peserta didik madrasah/sekolah Ma’arif NU 

Jawa Tengah dan nilai  itu terasa sangat kecil bila digunakan untuk membeli jajan 

atau kebutuhan konsumtif lainnya. Anak anak kita membiasakan uang jajan Rp 2000 

sd Rp 5000 per hari berarti kalau sebulan hari efektif masuk sekolah mencapai Rp 

50.000 sd Rp 125.000 per bulan per siswa namun uang sebanyak itu tidak 

mempunyai nilai mamfaat berarti,  yang didapat hanya membiasakan pola konsumtif 

semata, maka untuk itu coba kita ajari mereka dengan menyisihkan Rp 1000 saja 

uang jajan tsb atau 2%  dari Rp 50.000 atau 0,8% dari Rp 125.000 dr jajan mereka 

untuk investasi masa depan kita, masa depan Ma drasah, masa depan Maarif ,masa 

depan kita semua.  

 
 “Satu lembar uang kertas atau sekeping uang logam senilai Rp 1.000 ataupun 

recehan dua keping uang logam  Rp 500 tapi  kepingan itu akan menjadi sangat 

bermakna jika kita satukan, jika kita kelola secara bersama dengan management yang 

profesional dengan integritas tinggi, terpercaya, transparan, maka langkah kecil itu 

akan menjadi sebuah gerakan besar, kekuatan yang DAHSYAT dan menjadi tonggak 

sejarah pergerakan PW LP Ma’arif NU Jateng bersama PC LP Ma’arif se Jateng untuk 

menjadi mandiri dan kuat, kita bersama sama akan tercatat sebagai PELAKU sejarah 

dari perubahan ini, tidak hanya menjadi saksi apalagi menjadi penonton”. 

 

BERSATU DAN BERGERAK 
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Program ini dinamakan “GERAKAN  SERIBU RUPIAH MEMBANGUN KEKUATAN”. 

Program  ini merupakan paradigma baru di PW LP Ma’arif NU Jawa Tengah. Perlu 

perubahan mindset atau pola pikir semua pihak, bahwa LP Ma’arif NU mampu 

meningkatkan kuwalitas pendidikan  secara  mandiri dan terpercaya sehinga LP 

MA’arif NU akan menjadi mitra strategis pemerintah dan sekaligus menjadi kekuatan 

untuk memperjuangkan hak hak peserta didik ataupun Guru sesuai dengan UU 

kependidikan dan UUD 45 pasal 31. Gerakan ini Insya Allah  dimulai pada tahun 

pelajaran 2014/2015. “Gerakan Seribu Rupiah untuk Membangun Kekuatan” dapat 

diilustrasikan sebagai berikut; 

  
Berdasarkan masa khidmah kepengurusan  

PW LP Ma’arif Jateng 2013-2018, berarti mulai 

bulan Juli 2014 s.d Juni 2018 atau dimulainya 

program ini bulan Oktober 2014 sd Februari 2018 

setara dengan 3 tahun 4 bulan  atau 40 bulan. 

Donasi setiap peserta didik adalah Rp 1.000 

perbulan. Asumsi jumlah seluruh peserta didik 

madrasah/sekolah Ma’arif NU se Jawa Tengah 

adalah 1.000.000 siswa, maka dalam 1 bulan 

akan terkumpul donasi Rp.1.000.000.000 atau satu miliar rupiah. Bila dikalikan 40 

bulan menjadi Rp 40.000.000.000. ini akan menjadi modal utama dari gerakan ini. 

Modal ini Insya Alloh bisa memutar roda keuangan untuk kebutuhan seluruh siswa 

dan guru yang dalam satu tahun tidak kurang dari SETENGAH TRILLIUN Rupiah. 

Seluruh hasil keuntungan dari perputaran bisnis ini sepenuhnya dikembalikan kepada 

Ma’arif untuk memberdayagunakan kebutuhan kebutuhan Madrasah/sekolah dalam 

meningkatkan kualitas akademik maupun non akademik.    

PW LP Ma’arif NU Jateng  akan membentuk dan 

membangun sistem yang kuat,  transparan dan akuntabel, 

menutup rapat kebocoran anggaran, korupsi ataupun inefisiensi 

dan Alhamdulillah PW LP Ma’arif Jateng telah memulai dari dirinya sendiri yaitu sejak 

menerima Surat Keputusan awal Oktober 2013 sampai dengan hari ini Insya Allah 

tidak ada  uang / dana yang tercecer sehingga tidak bisa kami pertanggungjawabkan  

GERAKAN 
1000 RUPIAH 
MEMBANGUN 
KEKUATAN 
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bahkan setiap dua bulan kami laporkan keuangan 

kami ke semua pengurus PW LP Ma’arif NU Jateng 

dan ketua PW NU Jateng. Sebagai gambaran saldo 

sementara saat ini per 23 September 2014 Rp 

505.308.093 (dalam bentuk kas tunai, kas di Bank, 

Piutang lancar, stock barang), satu unit mobil inova 

dan bantuan pelaksanaan Rakerdin mencapai Rp 

119.245.000,-  untuk enam titik/karesidenan  serta 

satu unit mobil BOX ELF engkel dalam proses karoseri 

sedangkan  pada  awal peralihan kepengurusan  

mulai kami terima per 1 oktober 2013 uang kas 

Rp11.000.000, saham di batik Rp 30.000.000 satu 

unit mobil inova dan POTENSI bisnis yang sudah 

dirintisnya. 

 
   Untuk donasi yang disetor akan dikonversi 

menjadi penyertaan modal atas nama PC LP Ma’arif 

NU yang prosentase penyertaanya akan dihitung 

secara proporsional sesuai jumlah yang disetorkan, 

sementara  PW NU Jawa Tengah selain  ikut 

penyertaan modal juga  mendapatkan good will 

sebagai perwakilan dari pemilik NU di wilayah Jateng 

dan PW LP Ma’arif NU Jawa Tengah selain 

penyertaan modal juga sebagai pengelola sekaligus 

penanggung jawab program gerakan 1000 rupiah 

membangun kekuatan. 

  Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara 

profesional dengan manajemen ala badan usaha atau 

perusahaan (dibentuk  badan hukum menyerupai 

Perseroan terbatas yang dibuat di notaris dan 

disahkan oleh Kemenkumham). Adapun strukturnya 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

DASAR PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

  

 

TUJUAN   

1. Jumlah madrasah, 
guru, dan peserta 
didik di lingkungan 
LP Ma’arif sangat 
potensial untuk 
membangun 
kekuatan 

2. Jaringan organisasi 
telah terbentuk ke 
tigkat cabang dan 
ranting 

 

1. Membangun 
KERAJAAN BISNIS LP 
Ma’arif NU sebagai 
solusi mencapai  
tujuan Ma’arif yang 
mandiri. 

2. Peningkatan kualitas 
disemua bidang yang 
berkaitan dengan 
pendidikan baik 
langsung ataupun 
tidak langsung. 
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  JABATAN   KETERANGAN 

Komisaris Ketua PWNU Jawa Tengah 

Direktur Utama Ketua PW LP Ma’arif NU   

 
(Dibantu oleh direktur, manager dan     karyawan yang 

profesional dibidangnya masing masing yang akan bekerja 

sesuai aturan ketenagakerjaan yang telah disepakati) 

Pemegang Saham a. PW NU  Jawa Tengah         =  26% 

b. PW LP Ma’arif Jawa Tengah = 25% 

c. PC LP Ma’arif Jawa Tengah  = 49% 

 
(Untuk AD ART badan usaha ini dalam pengelolaannya akan 

mengacu pada AD ART Perseroan Terbatas). 

Dewan pengawas Dibentuk untuk melakukan pengawasan agar PERUSAHAAN 

berjalan akuntabel dan transparan. Dewan pengawas berjumlah 

9 orang : 

a. Rois Syuriah PWNU                     = 1 orang 

b. Penasehat /Tim Ahli PW LP Ma’arif NU   = 1 orang 

c. Kanwil Kemenag (Kabid Mapenda)     = 1 orang 

d. Tokoh/pengurus PC LP Ma’arif NU      = 6 orang  

    (@ 1 orang mewakili satu eks karesidenan) 

 
Dewan pengawas sekurang kurang nya melakukan rapat 

pengawasan internal sekali dalam satu tahun dan semua 

difasilitasi oleh badan usaha Maarif dan pengelola wajib 

memberikan laporanya secara tuntas dan akuntabel dalam 

bentuk neraca dan rugi laba serta program program yang telah 

dan akan di jalankan oleh Badan Usaha Maarif dua hari sebelum 

rapat pengawasan dilaksanakan. 
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Donasi yang terkumpul merupakan modal investasi yang besar. Pertama, uang 

yang terkumpul akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Gedung Aswaja di 

Mangkang, Kota Semarang  yang sempat terhenti prosesnya. Gedung tersebut 

digunakan sebagai pusat aneka kegiatan pengembangan SDM guru dan karyawan LP 

Ma’arif NU Jawa Tengah. Gedung tersebut dilengkapi dengan fasilitas aula, ruang-

ruang kelas pelatihan, penginapan, musholla, dan beberapa fasilitas penunjang 

lainnya. Pembangunannya tidak harus menunggu pengumpulan donasi selama 

setahun atau dua tahun. Bila semuanya sepakat untuk memulai dan dalam beberapa 

bulan terbukti lancar, maka Pengurus Wilayah siap menggandeng rekanan yang bisa 

menyelesaikan pembangunan Gedung Aswaja dalam waktu kurang dari 14 bulan, 

modalnya berupa kepercayaan pada PW LP Ma’arif NU Jawa Tengah yang 

diperkirakan menelan biaya kurang lebih Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). 

RAB dan siteplan menyusul. 

 
Kedua, donasi yang terkumpul dikurangi anggaran pembangunan Gedung Aswaja 

akan dikembangkan untuk berbagai bidang usaha produktif.   Bidang usaha 

yang direncanakan antara lain; perputaran penyediaan kain BATIK peserta didik dan 

guru, SERAGAM guru dan murid non batik, SEPATU dan TAS merek MAARIF,  

penyediaan BUKU TULIS bergambar tokoh NU, buku mapel umum ataupun LKS, 

penyediaan buku ajar ke-NU-an, penerbitan MAJALAH maarif setahun minimal dua kali 

dan pembelian (investasi) MESIN CETAK skala menengah (untuk cetak soal, UAS, 

UKK, UM dsb.) serta alat pembelajaran lainya yang selama ini di kelola oleh orang 

atau lembaga lain yang keuntunganya kita tidak pernah ikut menikmati. Untuk 

mewujudkan ini semua maka semua Cabang Maarif harus mempunyai KOPRASI untuk 

tangan panjang dari semua produk usaha dari badan usaha PW LP maarif dan semua 

produk yang sudah disepakati wajib hukumnya Cabang Maarif menindaklanjutinya ke 

Madrasah Madrasah. 
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Inilah wujud nyata dari mimpi-mimpi insan  LP Ma’arif NU Jawa Tengah. Dewan 

pengelola “Gerakan seribu Rupiah untuk Membangun Kekuatan” bertekad untuk 

menyejahterakan guru dan karyawan ma’arif, peserta didik, dan meningkatkan 

kualitas pendidikan LP Ma’arif NU dalam suatu sistem tertentu.  

 

Manfaat yang direncanakan itu antara lain : 

1. Uang pengabdian bagi guru/karyawan yang purnatugas yang diperhitungkan 

sejak dimulainya program ini. Untuk uang pengabdian ini akan di katagorikan 

dalam 3 katagori yaitu : 

a. Madrasah Maarif/NU 

b. Madrasah yayasan ..... Maarif/NU 

c. Madrasah yayasan .....  

 

MASA KERJA  

(DIHITUNG SEJAK 

PROGRAM DILUNCURKAN) 

KATEGORI MADRASAH/SEKOLAH 

MA’ARIF NU 

A B C 

1 s.d. 3 tahun Rp1.000.000 Rp 500.000 Rp 250.000 

3,1 s.d. 6 tahun Rp 2.500.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000 

6,1 s.d. 20 tahun Rp 5.000.000 Rp 2.000.000 Rp1.000.000 

20,1 s.d. 25 tahun Rp 7.500.000 Rp 3.500.000 Rp 1.750.000 

Lebih  dari 25,1 tahun Rp 10.000.000 Rp 5.000.000 Rp 2.000.000 

( Tiap 2 tahun jumlah tersebut disesuaikan dengan laju inflasi maksimal 

10 % per tahun ) 

 

PENGGUNAAN 

LABA 

INVESTASI…. 
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2. Biaya advokasi guru Ma’arif  pada semua kejadian dalam proses KBM yang 

mengakibatkan indikasi pelanggaran hukum. Guru yang bersangkutan akan 

mendapat pendampingan penyelesaian di kepolisian dan atau kejaksaan 

sampai proses peradilan dari tingkat PN sampai MA berdasarkan klasifikasi A 

atau B atau C, Misal  : 

a. Klasifikasi A sampai dengan Mahkamah Agung 

b. Klasiifikasi B sampai dengan Pengadilan Tinngi 

c. Klasifikasi C sampai dengan Pengadilan Negri 

 
3. Biaya fasilitator atau mediator pada permasalahan hukum yang berkaitan 

dengan penyelenggara madrasah/sekolah ataupun pendampingan proses 

sertifikasi para guru yang kesulitan mengurus proses di instansi terkait. 

 
4. Anggaran peningkatan kualitas SDM guru/karyawan melalui 

pelatihan/workshop internal maupun eksternal  yang dibutuhkan oleh Madrasah 

melalui Cabang Maarif minimal biaya akomodasi dan honor  dari seluruh 

kebutuhan nara sumber  

 

5. Anggaran peningkatan SDM untuk standarisasi guru Ma’arif, yang akan 

dijalankan tahun ke dua gerakan 1000 yaitu tugas belajar  S.2 ataupun S.3 

dengan kwalifikasi yang telah 

ditentukan, Misal untuk program S.2 

maka IPK di S.1 minimal 3 dan selama 

menempuh pendidikan S.2 dengan IPK 

minimal 3,25 maximal study 4 semester. 

Biaya yang diberikan maximal Rp 

5.000.0000 per semester dan untuk S.3 

dengan sarat yang sama biaya yang 

diberikan Rp.7.500.000 per semester. 

Untuk pelaksanaan tugas belajar ini 

akan diterapkan sistem kuota di tingkat cabang dan  Hal hal lain menyangkut 

persyaratan teknis akan ditentukan kemudian. 

 

 

Angaran Study Lanjut (S2/S3) 
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6. Beasiswa untuk peserta didik berprestasi di bidang akademik dengan level 

olimpiade (umum) tingkat kabupaten/kota Rp 2.500.000,  Provinsi, Rp 

5.000.000, Nasional Rp 10.000.000 sampai internasional Rp 15.000.000, untuk 

peringkat ke dua 50% angka tersebut dan peringkat tiga 25% dan program ini 

bisa dimulai sejak program ini diluncurkan. Hal hal teknis diatur kemudian. 

 
7. Biaya perlindungan/asuransi kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan pada 

peserta didik dan guru saat proses KBM atau jam kerja dan atau pada hari 

kerja (tidak termasuk lembur) serta sedang melaksanakan tugas tugas sekolah 

(tidak sedang ijin atau bolos sekolah) dengan rincian sebagai berikut; 

a. Pengobatan maksimal Rp 1.000.000 tiap orang per tahun (tidak 

termasuk rawat inap atau hanya obat jalan) 

b. Santunan kematian akibat kecelakaan pada waktu dan ketentuan diatas  

Rp 10.000.000 tiap orang  

c. Cacat tetap yang berakibat tidak bisa melakukan tugas atau  aktivitas 

pekerjaan  Rp. 2.500.000 tiap orang  

 
8. Anggaran untuk  memfasilitasi pembentukan, pendampingan, pelatihan dan 

peningkatan kwalitas SDM serta perangkat perangkat lunak yang dibutuhkan  

madrasah/sekolah unggulan di tiap kabupaten/kota. 

 
9. Anggaran pendampingan dan pengawalan peningkatan SDM  

madrasah/sekolah menuju akreditasi yang lebih baik akan tetapi tidak termasuk 

peningkatan pemenuhan kebutuhan phisik/bangunan/sarpras. 

10. Pelaksanaan Ujian Semester, UKK, UM menggunakan LJK dan difasilitasi 

pengadaan SCANNER secara bertahap dan bersamaan dengan itu diadakan 

pelatihan pembuatan soal dengan standarisasi yang terukur sehingga 

pencapaian hasil akhir ujian Nasional bisa lebih maksimal. 

 
11. Danseterusnya....., 
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Hasil dari seluruh pengelolaan ini jika dalam satu tahun anggaran mendapatkan 

keuntungan maka keuntungan ini akan di serahkan kepada cabang untuk kepentingan 

organisasi dan madrasah secara proporsional sesuai penyertaan modal. 

 

 

 

 

 

       Dewan pengelola di tingkat Pengurus Wilayah Jawa Tengah Insya Allah akan 

mengemban  amanah ini untuk mewujudkan segala upaya sebagaimana tergambar 

dalam penjelasan kami.  

 

Semarang, 18 September 2014 
 
Pengurus Wilayah  
Lembaga Pendidikan Maarif NU  
Jawa Tengah 
 

 

H. Agus Sofwan Hadi, S.H. 
                   Ketua 

 

 

 

 

  

”Gerakan 1000 Rupiah untuk Membangun Kekuatan” PW LP Ma’arif NU Jawa 

Tengah membutuhkan kesepakatan, komitmen, konsistensi, dan kepercayaan 

dari semua pihak, utamanya pihak madrasah/sekolah dan pengurus cabang”. 

 


