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ABSTRACT 

The value of discipline, honesty, deliberation and cooperation, as 

well as responsibility that has been the work culture of the 

Lamongan State Islamic Madrasah Aliyah, is actually only part of 

the five work cultures of the Ministry of Religion of the Republic 

of Indonesia. Discipline is part of professionalism, being honest is 

part of integrity, deliberation and cooperation is a series of 

responsibilities. Therefore it must be refined and improved into 

five work cultures, namely Integrity, Professionalism, Innovation, 

Responsibility, and Exemplary. In this case the role of madrasa 

leaders in realizing these values is very important, mastery of 

regulatory changes and the ability to translate in policy form, 

supported by their understanding of the character of madrasa 

citizens is very decisive for accelerating the relocation of madrasa 

cultural values, which in turn can accelerate performance 

improvement Madrasah. 

Keywords:   Leadership, Government Regulation, Work Culture 

Value, Madrasah Performance 

 

ABSTRAKSI 

Nilai disiplin, jujur, musyawarah dan kerjasama, serta tanggung 

jawab yang selama ini menjadi budaya kerja di Madrasah Aliyah 

Negeri Lamongan, sebenarnya hanya merupakan bagian dari lima 

budaya kerja Kementrian Agama RI. Disiplin merupakan bagian 

dari profesionalitas, jujur merupakan bagian dari integritas, 

musyawarah dan kerjasama merupakan satu rangkaian dengan 

tanggung jawab.  Karena itu harus disempurnakan dan 

ditingkatkan menjadi lima budaya kerja, yakni Integritas, 

Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. 

Dalam hal ini peran pemimpin madrasah dalam mewujudkan 

nilai-nilai tersebut sangat penting, penguasaan terhadap 

perubahan-perubahan regulasi dan kemampuan menerjemahkan 

dalam bentuk kebijakan, didukung oleh pemahamannya terhadap 

karakter warga madrasah sangat menetukan bagi percepatan 

relisasi nilai budaya madrasah, yang selanjutnya bisa 

mempercepat peningkatan kinerja Madrasah. 

Kata kunci:  Pimpinan, Regulasi Pemerintah, Nilai Budaya 

Kerja, kinerja Madrasah 
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PENDAHULUAN
Budaya Kerja merupakan bagian dari 

Revolusi Mental yang menjadi kebijakan 

Presiden Joko Widodo1 kemudian 

dirumuskan oleh Kementerian Agama RI 

menjadi lima (5) nilai budaya, yaitu: 

Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung 

Jawab, dan Keteladanan. Lima budaya kerja 

yang diterapkan di Kementerian Agama 

sejak tahun 2016 ini sebagai upaya 

mencegah terjadinya tindakan yang 

menyalahi aturan, termasuk korupsi2.  

Perumusan Nilai Budaya Kerja 

tersebut diturunkan dari Mission, Vission, 

Values dan Meaning (MVVM) Kementrian 

Agama RI. Misi adalah tujuan dan alasan 

keberadaan suatu organisasi. Visi adalah 

suatu pandangan jauh ke depan tentang 

organisasi atau impian yang ingin dicapai. 

Sedangkan nilai mencerminkan apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

anggota organisasi dalam melaksanakan 

Misi untuk mencapai Visi. Masing-masing 

nilai terdapat indikator positif dan negatif 

sebagai tolok ukur. Indikasi positif 

merupakan perilaku yang diharapkan 

dari setiap insan organisasi, sedangkan 

indikasi negatif merupakan perilaku yang 

tidak diharapkan dari setiap insan 

organisasi. Nilai-nilai tersebut harus 

dilaksanakan oleh seluruh komponen 

yang ada di Kementerian Agama RI 

termasuk madrasah, sebagai lembaga 

pendidikan yang dikelola oleh 

Kementerian Agama RI.  

                                                            
1 Istilah Revolusi mental pertama kali dikemukakan oleh 
Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 
17 Agustus 1956. Revolusi mental menurut Presiden 
Soekarno adalah suatu gerakan untuk menggembleng 
manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang 
berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang 
rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Revolusi di 

Sudah tentu, karena merupakan nilai, 
penjabaran setiap instansi dibawah 
Kementerian Agama bisa jadi berbeda, 
begitu juga dengan pelaksanaannya. Lalu 
apa yang dimaksud budaya kerja? Apa 
visi dan missi Kementerian Agama RI 
yang menjadi dasar bagi perumusan lima 
nilai budaya kerja? Lima nilai budaya 
Kerja tersebut apa saja? Apa indikasi 
positif dan indikasi negatif masing-
masing nilai budaya kerja tersebut? 
Bagaiman seharusnya diterapkan di 
madrasah, terutama di MAN Lamongan? 
Bagaimana keterkaitan antara 
pemahaman regulasi dengan realisasikan 
budaya kerja di Madrasah? Bagaimana 
peran pemahaman regulasi pimpinan 
madrasah dalam merealisasikan budaya 
kerja di Madrasah sehingga bisa 
mempercepat kinerja madrasah. Inilah 
paparan dalam pembahasan berikut:  
 
PEMBAHASAN 
Budaya Kerja adalah suatu falsafah 
dengan didasari pandangan hidup 
sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 
kebiasaan dan juga pendorong yang 
dibudayakan dalam suatu kelompok dan 
tercermin dalam sikap menjadi perilaku, 
cita-cita, pendapat, pandangan serta 
tindakan yang terwujud sebagai kerja atau 
bekerja.3 
 
A. Lima Nilai Budaya Kerja Kemenag 

Sebagai Kementrian yang khusus 
menauangi bidang keagamaan dan 
pendidikan keagamaan, Kementrian 
Agama merupaka institusi yang sangat 
staregis dalam merealisasikan revolusi 
mental yang termuat dalam Nawacita 

era sekarang bukan lagi mengangkat senjata, tapi 
membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa bangsa 
sebagai modal utama membangun suatu negara, 
jelasnya. Kemenag RI,  Nilai-nilai Budaya Kerja 
Kementerian Agama RI,2016, h. 1 
2 Kemenag RI,  Ibid. 
3 Gering, Supriadi, Triguna, 2001: 7 
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Presiden RI Joko Widodo. Strategisnya 
Karena mental merupakan aspek 
batiniyah, kepribadin manusian yang 
menjadi garapan utama kementrian 
Agama. Untuk bisa melaksanakan 
Revolusi mintal sebagaimana yang 
terdapat dalam Nawacita Presiden RI Joko 
Widodo, maka kementrian Agama pada 
tahu 2016 telah menetapkan visi, misi 
yang menjadi landasar bagi perumusan 
nilai budaya kerja di lingkungan 
kementrian Agama RI. 

Visi Kementrian Agama RI adalah 
terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat 
beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan 
sejahtera lahir batin. Sedangkan yang 
menjadi misinya adalah: 
1. Meningkatkan kualitas kehidupan 

beragama.  
2. Meningkatkan kualitas kerukunan 

umat beragama.  
3. Meningkatkan kualitas raudhatul 

athfal, madrasah, perguruan tinggi 
agama, pendidikan agama dan 
pendidikan keagamaan. 

4. Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan ibadah haji.  

5. Mewujudkan tata kelola 
kepemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. 
Dari visi dan misi tersebut, ditetapkan 

lima nilai budaya kerja, yakni 1. Integritas 
2. Profesionalitas 3. Inovasi 4. Tanggung 
Jawab 5. Keteladanan.4 
 
Integritas merupakan keselarasan antara 
hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan 
yang baik dan benar. Indikasi positifnya 
adalah: 
1. Bertekad dan bekemauan untuk 

berbuat yang baik dan benar;  
2. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana 

dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi;  

3. Mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku;  

                                                            
4 Kemenag RI, 2016. Ibid. 

4. Menolak korupsi, suap, atau 
gratifikasi.  
Adapun indikasi negatifnya adalah: 

1. Melanggar sumpah dan janji 
pegawai/jabatan;  

2. Melakukan perbuatan rekayasa atau 
manipulasi;  

3. Menerima pemberian dalam bentuk 
apapun di luar ketentuan. 

 
Profesionalitas dimaksudkan bekerja 
secara disiplin, kompeten, dan tepat 
waktu dengan hasil terbaik. Indikasi 
positifnya adalah: 
1. Melakukan pekerjaan sesuai 

kompetensi jabatan;  
2. Disiplin dan bersungguh-sungguh 

dalam bekerja;  
3. Melakukan pekerjaan secara terukur;  
4. Melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas tepat waktu; 
5. Menerima reward and punishment 

sesuai dengan ketentuan. 
Sedangkan indikasi negatifnya 

adalah: 
1. Melakukan pekerjaan tanpa 

perencanaan yang matang;  
2. Melakukan pekerjaan tidak sesuai 

dengan tugas dan fungsi;  
3. Malas dalam bekerja;  
4. Melakukan pekerjaan dengan hasil 

yang tidak sesuai dengan standar. 
 
Inovasi dimaksudkan menyempurnakan 
yang sudah ada dan mengkreasi hal baru 
yang lebih baik. Indikasi positifnya 
meliputi: 
1. Selalu melakukan penyempurnaan 

dan perbaikan berkala dan 
berkelanjutan;  

2. Bersikap terbuka dalam menerima 
ide-ide baru yang konstruktif;  

3. Meningkatkan kompetensi dan 
kapasitas pribadi; 

4. Berani mengambil terobosan dan 
solusi dalam memecahkan masalah;  
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5. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam bekerja secara 
efektif dan efisien.  
Sedangan indikasi negatifnya 

meliputi: 
1. Merasa cepat puas dengan hasil yang 

dicapai;  
2. Bersikap apatis dalam merespons 

kebutuhan stakeholder dan user;  
3. Malas belajar, bertanya, dan 

berdiskusi;  
4. Bersikap tertutup terhadap ide-ide 

pengembangan. 
 
Tanggung jawab dimaksudkan bekerja 
secara tuntas dan konsekuen. Indikasi 
positifnya adalah: 
1. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

dan tepat waktu; 
2. Berani mengakui kesalahan, bersedia 

menerima konsekuensi, dan 
melakukan langkah-langkah 
perbaikan;  

3. Mengatasi masalah dengan segera;  
4. Komitmen dengan tugas yang 

diberikan. 
Sedangkan indikasi negatifnya 

adalah: 
1. Lalai dalam melaksanakan tugas;  
2. Menunda-nunda dan/atau 

menghindar dalam melaksanakan 
tugas;  

3. Selalu merasa benar dan suka 
menyalahkan orang lain;  

4. Menolak resiko atas hasil pekerjaan;  
5. Memilih-milih pekerjaan sesuai 

dengan keinginan pribadi;  
6. Menyalahgunakan wewenang dan 

tanggung jawab. 
 
Keteladanan dimaksudkan menjadi 
contoh yang baik bagi orang lain. Indikasi 
positifnya adalah: 
1. Berakhlak terpuji; 
2. Memberikan pelayanan dengan sikap 

yang baik, penuh keramahan, dan 
adil;  

3. Membimbing dan memberikan 
arahan kepada bawahan dan teman 
sejawat;  

4. Melakukan pekerjaan yang baik 
dimulai dari diri sendiri.  
Sedangkan indikasi negatifnya 

adalah: 
1. Berakhlak tercela;  
2. Melayani dengan seadanya dan sikap 

setengah hati;  
3. Memperlakukan orang berbeda-beda 

secara subjektif; 
4. Melanggar peraturan perundang-

undangan;  
5. Melakukan pembiaran terhadap 

bentuk pelanggaran. 
Lima budaya kerja tersebut harus 

betul betul ditumbuhkan di setiap 
lembaga Kementerian Agama, termasuk 
di lingkungan Madrasah, khususnya di 
MAN Lamongan. 

 
B. Penerapan Budaya Kerja di MAN 1 

Lamongan 
1. Kondisi, Latarbelakang dan Sejarah 

MAN 1 Lamongan 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Lamongan merupakan salah satu 
penyelenggara pendidikan setingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
berciri khas Pendidikan Agama Islam, 
berada di bawah naungan Kementerian 
Agama. MAN Lamongan berdiri sejak 
1980, bermula dari MAN Bangkalan 
Madura yang direlokasi ke Lamongan, 
kemudian berubah menjadi MAN 
Lamongan sebagaimana tertuang dalam 
Keputusan Menteri Agama RI No.27 
Tahun 1980. Sebelum ada keputusan 
KMA RI tentang Relokasi tersebut 
diterbitkan, MAN Bangkalan sebagai 
embrio MAN Lamongan telah 
menyelenggarakan proses Kegiatan 
Belajar Mengajar di Lamongan sejak tahun 
pelajaran 1979. 

Kebijakan relokasi ini diambil sebagai 
upaya Pemerintah untuk mengurangi/ 
menjembatani ketidakseimbangan jumlah 



 

629 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 4 No. 2, Juli – Desember 2020 

Madrasah Negeri, baik antar jenjang 
maupun antar lokasi propinsi, sebagai 
akibat penegerian madrasah swasta, serta 
alih fungsi beberapa Sekolah Agama Islam 
Negeri menjadi Madrasah Negeri, sebagai 
strategi pengembangan madrasah pada 
tahun 1967-1978. (Sejarah Perkembangan 
Madrasah, Dirjen Binbaga Islam 
Departemen Agama RI, Cet II, Edisi 
Revisi, Tahun 1999/2000). 

Sebelum menempati gedung milik 
sendiri di jalan Veteran, Madrasah ini 
pada masa-masa awal perjalanannya 
masih harus meminjam gedung Sekolah 
Teknik Negeri (sekarang SLTPN 4 
Lamongan) sebagai tempat 
penyelenggaraan Kegiatan Proses Belajar 
Mengajar (KBM) Pada tahun pelajaran 
1984/1985 setelah mendapatkan proyek 
pembangunan 1 unit gedung dengan 3 
lokasi belajar, 1 ruang administrasi dan 
guru serta 1 ruang kepala, proses KBM 
bisa menempati gedung sendiri diatas 
areal tanah seluas 3.096 m2, itupun baru 3 
kelas, sementara 2 kelas lainnya masih 
menempati gedung Kandepag Kab. 
Lamongan, tahun 1985 secara keseluruhan 
KBM dapat dilaksanakan di gedung milik 
sendiri tepatnya di Jl. Veteran. 

Sejak direlokasi ke Lamongan tahun 
1979 kemudian resmi menjadi MAN 
Lamongan tahun 1980 sampai dengan 
tahun 2016 saat ini, Madrasah ini telah 
mengalami beberapa kali pergantian 
Kepala Madrasah. Dimulai dari Drs. 
Rusjdi sebagai PLH Kepala Madrasah 
tahun 1979-1980, kemudian digantikan 
oleh Drs. Suwarno tahun 1980-1989, 
kemudian dilanjutkan Drs. Busiri dari 
tahun 1989-1993, digantikan oleh H. 
Endro Soeprapto, BA. dari tahun 1993-
1999, kemudian digantikan oleh Drs. H. 
Imam Ahmad M.Si, dari tahun 1999 
sampai April 2005, diteruskan oleh Drs. H. 
Abd. Mu’thi, SH, M.Pd. dari April 2005 – 
Oktober 2008 dan mulai Nopember 2008 
sampai Pebruari 2010 tongkat 
kepemimpinan Madrasah ini dipegang 

oleh Drs. H. Supandi, M.Pd. Pada masa 
kepemimpinan Drs. H. Supandi, M.Pd. 
inilah mulai digagas sistem manajemen 
mutu madrasah yang berorentasi pada 
eksistensi suatu madrasah pada masa 
akan datang, yang tidak semata mata 
tergantung pada pemerintah melainkan 
pada penilaian stakeholders (baik itu 
siswa, orang tua, perguruan tinggi, dunia 
kerja, pemerintah, guru, serta pihak-pihak 
lain yang berkepentingan) tentang mutu 
sekolah yang diselenggarakannya.  

Sistem manajemen mutu untuk 
pelaksanaan MBS yang direncanakan 
tersebut menggunakan sistem manajemen 
mutu berstandar internasional, yaitu: 
Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 
9001:2008. Pada masa kepemimpinan Drs. 
H. Supandi, M.Pd ini SMM ISO 9001:2008 
mulai disosialisasikan dan disiapkan. 
Keputusan ini diambil oleh karena beliau 
selaku pimpinan berkeyakinan SMM ISO 
9001:2008 merupakan prosedur 
terdokumentasi dan praktek-praktek 
standar untuk manajemen sistem yang 
bertujuan menjamin kesesuaian suatu 
proses dari produk baik barang maupun 
jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan 
tertentu yang ditentukan oleh pelanggan. 

Penerapan ISO 9001:2008 berorientasi 
pada peningkatan kualitas pelayanan 
sehingga diharapkan dapat memuaskan 
para pelanggan pendidikan yang pada 
akhirnya berdampak pada peningkatan 
mutu sekolah maupun mutu pendidikan 
secara nasional di Indonesia. Saat dalam 
tahap persiapan menuju sertifikasi SMM 
ISO 9001:2008 kepemimpinan beralih 
pada Drs.H.Syamsuri, M.Pd mulai 5 
Maret 2010 sampai 2 Juli 2012. Pada saat 
inilah MAN Lamongan mendapat 
sertifikat SMM ISO 9001:2008 tepatnya 
pada tgl 18 Pebruari 2011, Pada masa  ini 
pelaksanaan Audit masih banyak terfokus 
pada kelengkapan dokumen , mulai 3 Juli 
2012 sampai saat ini Kepala Madrasah 
dijabat oleh Drs.Akhmad Najikh,M.Ag, 
pada pertengahan periode kepemimpinan 
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beliau ini , yaitu tahun 2014 pengelolaan 
madrasah mulai diintegrasikan . Standar 
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 , 
Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) dan 
standar sekolah / madrasah Adiwyata 
diintegrasikan dalam satu program. 
Dengan harapan manajemen madrasah 
dapat berjalan dengan lebih baik, lebih 
efektif dan lebih efisien dan mengarah 
pada peningkatan kinerja madrasah. 
Kemampuan madrasah dalam 
menerapkan sistem manajemen mutu 
tersebut ditunjang dengan kompetensi 
guru, adanya dukungan staff maupun 
warga sekolah dalam penyelenggaraan 
kegiatan belajar mengajar serta 
tersedianya fasilitas belajar demi 
menunjang kelancaran kegiatan 
pembelajaran. 

MAN Lamongan dipimpin oleh 
Kepala Madrasah. Didalam melaksanakan 
tugas pokoknya Kepala Madrasah 
dilengkapi dengan pembantu pimpinan 
yang terdiri dari Kaur Tata Usaha, 4 Wakil 
Kepala Madrasah dan Penjamin Mutu. 
Pengelolaan Madarasah berpedoman 
pada Standar Penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional yaitu Permendiknas 
No 19 tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Madrasah aliyah / 
Madrasah. Di dalam Peraturan 
Pemerintah ini menetapkan arah 
reformasi pendidikan nasional dalam 
rangka mencapai visi, misi, dan tujuan 
pendidikan nasional yang dijabarkan 
dalam delapan standar yang meliputi: a. 
                                                            
5 Visi, misi dan tata nilai tersebut disusun oleh tim 
pengembang madrasah yang dibentuk oleh Kepala 
Madrasah beranggotakan dari unsur pimpinan, guru, 
karyawan dan komite madrasah yang bertugas 
merumuskan visi, misi, tata nilai yang dikembangkan di 
madrasah. Selanjutnya tim pengembang membuat dan 
mengedarkan angket harapan pengembangan 
madrasah kedepan kepada guru, karyawan, orang tua 
wali murid dan stake holder lainnya, Proses berikutnya 
Tim pengembang merekap hasil angket harapan semua 
pemangku kepentingan, setelah itu diadakan rapat 
pembahasan rumusan visi, misi dan tata nilai dengan 
mempertimbangkan hasil rekap angket sampai 
disepakati dalam bentuk draft. Selanjutnya draf visi, 

standar isi; b. standar proses; c. standar 
kompetensi lulusan; d. standar pendidik 
dan tenaga kependidikan; e. standar 
sarana dan prasarana; f. standar 
pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan 
h. standar penilaian pendidikan. 

Di antara standar-standar tersebut, 
standar pengelolaan pada tingkat satuan 
pendidikan merupakan standar 
terpenting yang harus djadikan acuan 
dalam perencanaan pengembangan 
madrasah aliyah. Sejalan dengan hal 
tersebut, maka pengambilan keputusan 
bidang akademik dilakukan melalui rapat 
Dewan Pendidik yang dipimpin oleh 
kepala madrasah aliyah. Sedangkan 
bidang non-akademik pengambilan 
keputusan dilakukan oleh komite 
madrasah aliyah/madrasah yang dihadiri 
oleh kepala madrasah aliyah. Rapat 
dewan pendidik dan komite madrasah 
aliyah/madrasah dilaksanakan atas dasar 
prinsip musyawarah mufakat yang 
berorientasi pada peningkatan mutu 
madrasah. 
 
2. Visi, Misi, Tata Nilai dan Penerapan 

Budaya MAN Lamongan 
Visi, Misi dan Tata Nilai dan Budaya 

Madrasah5 adalah merupakan bentuk 
kesadaran dan kehendak bersama dari 
tenaga pendidik dan kependidikan, 
komite madrasah dan stake holder MAN 
Lamongan yang dituangkan dalam Surat 
Keputusan Kepala MAN Lamongan No 
Ma.13.34/PP.006/520.a/SK/2010 

misi dan tata nilai tersebut disampaikan pada seluruh 
warga madrasah dalam Rapat umum penetapan visi, 
misi dan tata nilai yang di hadiri oleh seluruh warga 
madrasah sampai tercapai musyawarah dan mufakat 
bersama tentang visi, misi dan tata nilai tersebut. 
Selanjutnya Visi, Misi dan Tata Nilai dan Budaya 
Organisasi yang telah ditetapkan tersebut disebar 
luaskan dalam berbagai Isian Kuesioner MAN 
Lamongan. Sehingga rencana dan realisasi akan sejalan 
dengan visi, misi, tata nilai dan budaya organisasi. 
Dokumen profil MAN Lamongan, 2016. 
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tertanggal 07 Juli 2010. Berbasis pada Visi 
dan Misi tersebut, maka program 
madrasah disusun dengan terlebih dahulu 
menetapkan tujuan yang hendak dicapai 
dalam kurun waktu tertentu dalam 
sebuah dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) per periode. Tujuan dan renstra 
tersebut dikomunikasikan dengan 
seluruh personalia madrasah yang ada 
dalamstruktur jabatan kepemimpinan di 
madrasah melalui forum penetapan 
Sasaran tahunan dalam rapat pimpinan 
Madrasah dan pimpinan unit kerja. Pada 
forum-forum inilah pimpinan Madrasah 
senantiasa memberi arahan dan 
penekanan mengenai tujuan-tujuan yang 
harus dicapai sesuai dengan perencanaan 
strategis. 

Dalam menjalankan aturan, Kepala 
MAN Lamongan menjalankan 
kewenangan pengelolaan madrasah 
sebagaimana diatur dalam: Surat 
Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 
Kw.13.1/2/Kp.07.6/4632/2012 tentang 
Pengangkatan Drs.Akhmad Najikh, M.Ag 
sebagai Guru yang diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala MAN Lamongan untuk 1 
masa tugas selama 4 tahun mulai tahun 
2012 – 2016, dan diperpanjang selama dua 
periode yaitu tahun 2016 – 2020. Untuk itu 
Kepala madrasah berwenang menetapkan 
Peraturan dan Keputusan. Peraturan 
Kepala madrasah ditetapkan dalam 
rangka menjalankan kewenangan yang 
bersifat mengatur (regulating) dan sifat 
keberlakuan umum, sedangkan 
Keputusan Kepala Madrasah dibuat 
untuk penetapan yang bersifat final dan 
individual seperti pengangkatan 
personalia lembaga dan sebagainya.  

Dalam perjalanan menuju tercapainya 
obsesi yang diinginkan, maka MAN 
Lamongan merumuskan Visi: 
“Terwujudnya generasi islami yang 
unggul dalam prestasi, terampil dan 
berbudaya lingkungan hidup pada tahun 
2020” 

Untuk merealisasikan rumusan visi 
tersebut diatas, maka MAN Lamongan 
menentukan misi: 
a. Menumbuh kembangkan sikap dan 

perilaku islami dalam kehidupan 
sehari - hari 

b. Menumbuhkan semangat belajar ilmu 
agama, ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang seimbang 

c. Menyelenggarakan pendidikan 
diniyah melalui asrama 

d. Menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
inovatif, menyenangkan, berbasis 
karakter, ICT, dan lingkungan hidup 

e. Menyiapkan SDM yang kompeten 
dan kompetitif 

f. Menyelenggarakan program 
keterampilan yang sesuai kebutuhan 
peserta didik dan masyarakat 
Untuk mewujudkan generasi Islam 

yang unggul dalam prestasi, madrasah 
menyelenggarakan pendidikan yang 
bermutu yang ditunjang dengan aktivitas 
proses pembelajaran yang berorentasi 
pada penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terdepan yang didasari oleh 
nilai nilai keimanan dan ketaqwaan 
sehingga diharapkan menghasilkan 
lulusan yang berkemampuan personal, 
sosial dan akademis sehingga dapat 
mengembangkan lulusan yang 
profesional dan mandiri untuk dapat 
melanjutkan ke perguruan tinggi yang 
diharapkan, maka MAN Lamongan 
menetapkan kebijakan mutunya sebagai 
berikut : 
a. Menciptakan lulusan yang santun dan 

berbudi luhur 
b. Meningkatkan lulusan yang 

kompeten dalam bidangnya 
c. Meningkatkan layanan madrasah 

guna menuju Madrasah Bertaraf 
Nasional 

d. Meningkatkan kemampuan guru dan 
siswa dalam bidang penelitian, sains 
dan teknologi 
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e. Menciptakan lingkungan kegiatan 
belajar mengajar yang kondusif 

f. Meningkatkan upaya pelestarian 
Lingkungan hidup 

g. Meningkatkan prestasi akademik dan 
non akademik di pentas Nasional 
Disamping menetapkan kebijakan 

mutu MAN Lamongan juga menetapkan 
Slogan yang merupakan tata nilai (core 
value) dan kultur budaya yang harus 
dipraktikkan dalam kehidupan 
keseharian warga madrasah disingkat 
SSIIPSS yaitu: 
a. Salam, artinya ketika warga madrasah 

saling bertemu, bertatap muka 
maupun dalam komunikasi awal 
wajib mengucapkan 
Assalamu’alaikum warrahmatullahi 
wabarakatuh. 

b. Senyum bermakna bahwa saat warga 
madrasah bertatap muka hendaknya 
saling menebarkan senyum satu sama 
lainnya. Salah satu contoh Penerapan 
slogan pertama dan kedua ini adalah 
saat pertama kali siswa dan guru 
memasuki pintu gerbang madrasah 
disambut oleh piket siswa dan guru 
yang siap menyambut kedatangan 
siswa dan guru dengan ucapan salam 
dan senyum hangat. 

c. Iqro’ artinya baca artinya semua 
warga madrasah hendaknya 
membiasakan budaya membaca 
Alqur’an dan bacaan bacaan ilmu 
pengetahuan. Salah satu contoh 
terapan dari slogan ini yang telah 
dilakukan adalah setiap pagi sebelum 
pembelajaran dimulai kegiatan di 
kelas diawali dengan membaca 
Alqur’an bersama sama dan 
dilanjutkan dengan kegiatan 
Language habite. 

d. Infaq diartikan sebagai memberikan 
sebagaian harta untuk suatu 
kepentingan yang diperintahkan oleh 

                                                            
6 Tim Penjamin Mutu MAN Lamongan,  Profil 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. Lamongan, 2016, 

Allah, hal ini diterapkan di madrasah 
dalam bentuk pemberian Infaq masjid 

e. Puasa, merupakan budaya yang 
diharapkan di madrasah yaitu 
melaksanakan puasa wajib dan 
sunnah. Hal ini menjadi budaya di 
MAN Lamongan pada saat hari Senin 
dan Kamis tidak diperkenankan 
untuk menyediakan konsumsi pada 
kegiatan rapat dan pertemuan  

f. Shalatjama’ah, artinya pada jam-jam 
shalat hendaknya warga madrasah 
melaksanakannya secara bersama-
sama baik di masjid maupun 
musholla yang telah disediakan. 

g. Silaturrahmi artinya saling 
berkunjung, Hal ini sudah merupakan 
budaya yang telah lama dijalankan di 
madrasah, Pada saat siswa maupun 
warga madrasah sakit, atau tertimpa 
musibah maka diantara warga akan 
saling mengunjungi.6 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Lamongan menjunjung tinggi dan 
mengutamakan serta mempraktikkan tata 
nilai (core value) untuk mewujudkan 
sebuah lembaga yang berkualitas dan 
bermartabat. Adapun tata nilai7 tersebut 
adalah: 
a. Disiplin 

Disiplin artinya taat terhadap aturan 
yang telah ditentukan, disiplin dalam 
bekerja merupakan konsep ajaran Islam 
yang harus dilaksanakan oleh 
pemeluknya lebih-lebih komunitas warga 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. 
Dengan displin, maka semua aturan yang 
ditetapkan dapat dilaksanakan dengan 
tertib sehingga tujuan yang diharapkan 
dapat tercapai. Sebuah bukti bahwa 
disiplin telah dilaksanakan oleh madrasah 
diantaranya yaitu jam kehadiran dan 
kepulangan guru dan siswa diatur dengan 
menggunakan finger print, adanya 
pengaturan seluruh aktivitas kegiatan di 

7 Tim Penjamin Mutu MAN Lamongan,  Ibid.. 
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madrasah dalam bentuk Jadwal Kegiatan 
Pembelajaran, Jadwal penggunaan 
Laboratorium, Jadwal Kegiatan Ekstra 
Kurikuler, Jadwal Kegiatan Ma’had dan 
lain-lain. 
b. Jujur 

Kejujuran adalah sifat penting bagi 
islam. Salah satu pilar dalam aqidah islam 
adalah jujur. Jujur artinya berkata terus 
terang dan tidak berbohong. Kejujuran 
adalah perhiasan orang berbudi mulia dan 
orang berilmu. Jujur dalam segala hal 
sangat dianjurkan oleh Rosulullah SAW. 
Kejujuran dalam berniat dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban, 
Kejujuran saat berucap/ berkata, 
Kejujuran saat berbuat, Kejujuran saat 
berjanji dan Kejujuran sesuai kenyataan 
yang ada. Dengan kejujuran akan 
menumbuhkan rasa percaya diri sendiri 
dan ihlas dalam bekerja. Implementasi 
nilai kejujuran Siswa, Guru dan Pegawai 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan bisa 
dilihat dari adanya surat izin tidak bisa 
masuk/tidak bisa hadir /terlambat bila 
sakit, dinas luar, terlambat hadir dll, 
Memberikan informasi yang sesuai 
kepada orang tua dan pihak luar yang 
membutuhkan, Melaksanakan program 
kegiatan sesuai dengan rencana dan 
jadwal yang ditentukan. 
c. Musyawarah dan kerjasama 

Artinya Semua pengambilan 
keputusan dilakukan dengan 
musyawarah mufakat. Sebuah organisasi 
mampu menjalankan programnya dengan 
baik bila program tersebut sebelumnya 
telah disepakati bersama dari semua 
komponen yang ada. Selanjutnyaprogram 
kegiatan yang sudah disepakati tersebut 
ditindaklanjuti dengan kerjasama. 
Implementasi tata nilai ini sudah berjalan 
dengan baik, hal ini bisa dilihat pada saat 
penyusunan Rencana Kerja Madrasah, 
Rencana Kerja Tahunan Madrasah, 
Rencana Kegiatan dan Anggaran, 
Rencana Anggarayarakat, kepada bangsa 
dan Pendapatan dan Belanja Madrasah 

dibahas dan dimusyawarahkan oleh Tim 
Pengembang Madrasah lalu dilaksanakan 
dengan kerjasama antar komponen 
dengan maksimal. Pada saat penyusunan 
Review kurikulum dibahas dan 
dimusyawarakan oleh Tim Pengembang 
Kurikulum lalu dilaksanakan dengan 
kerjasama antar komponen dalam Tim. 
d. Tanggung jawab 

Artinya berani menanggung resiko 
atas segala akibat dari perbuatan yang 
dilakukan. Tanggung jawab yang 
dimaksud disini mempunyai arti luas 
yakni tanggung jawab terhadap diri 
sendiri, kepada keluarga, kepada 
masyarakat, kepada bangsa/ negara dan 
tanggung jawab kepada Allah SWT. Di 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan 
seluruh pelaksana/ penanggung jawab 
dalam menjalankan program kegiatan, 
maka akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sehingga 
memperoleh hasil yang maksimal. Salah 
satu contoh implementasi tanggung jawab 
dapat dilihat dari adanya perangkat 
Pembelajaran yang tertib disertai dengan 
evaluasi pada akhir KBM. Terlaksananya 
kegiatan monitoring dan evaluasi pada 
setiap semester dan lain-lain. 

Nilai-nilai budaya kerja tersebut 
selalu diupayakan untuk diwujudkan 
dalam bekerja oleh seluruh komponen 
madrasah, baik kepala madrasah, guru, 
maupun pegawai madrasah MAN 
Lamongan. Termasuk juga para siswa 
dalam belajar. 

 
3. Implementasi Budaya Kerja di MAN 1 

Lamongan 
Nilai disiplin, jujur, musyawarah dan 

kerjasama, serta tanggung jawab yang 
selama ini telah diterapkan di Madrasah 
Aliyah Negeri Lamongan sebenarnya 
merupakan bagian dari lima budaya kerja 
yang dikembangkan dan diterapkan di 
Kementerian Agama RI, Disiplin 
merupakan bagian dari profesionalitas, 
jujur merupakan bagian dari integritas, 
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musyawarah, kerjasama merupakan satu 
rangkaian dengan tanggung jawab.  
Karena itu harus disempurnakan dan 
ditingkatkan menjadi lima budaya kerja, 
yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, 
Tanggung Jawab, dan Keteladanan. 

Lima nilai budaya kerja harus 
dibudayakan oleh seluruh komponen 
madrasah, MAN Lamongan, baik guru, 
pegawai, siswa, terutama kepala 
Madrasah. Pembudayaan lima nilai 
budaya kerja ini lebih menjamin bagi 
terjadinya revolusi mental, karena semua 
komponen madrasah tahu apa yang harus 
dilakukan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan, termasuk konsekwensinya 
(reward and panisment), sehingga menjadi 
madrasah lebih bermartabat, bermoral, 
bersih, berwibawa dan berkemajuan. 

Integritas bermakna Keselarasan 
antara hati, pikiran perkataan, dan 
perbuatan yang baik dan benar. Dengan 
nilai kita ditunjukkan, kita harus 
mengetahu indikator positifnya integritas, 
diantaranya: a. Bertekad dan berkemauan 
untuk berbuat yang baik dan benar; b. 
berpikiran positif, arif, dan bijaksana 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi; c. 
Mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku; d. Menolak 
korupsi, suap, atau gratifikasi. Sedangkan, 
Indikator Negatif integritas yang harus 
dihapuskan dan dihindari, seperti: a. 
Melanggar sumpah dan janji 
pegawai/jabatan; b. Melakukan 
perbuatan rekayasa atau manipulasi; c. 
Menerima pemberian dalam bentuk 
apapun di luar ketentuan. 

Profesional artinya bekerja disiplin, 
kompeten, dan tepat waktu dengan hasil 
baik. Indikasi positif: a. Melakukan 
pekerjaan sesuai kompetensi jabatan; b. 
Disiplin bersungguh-sungguh dalam 
bekerja; c. Melakukan pekerjaan secara 
terukur; d. Melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas tepat waktu; e. 
Menerima reward and punishment sesuai 
dengan ketentuan. serta indikator negatif 

yang dihindari, diantaranya: a. 
Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan 
yang matang; b. Melakukan pekerjaan 
tidak sesuai dengan tugas dan fungsi; c. 
Malas bekerja; d. Melakukan pekerjaan 
dengan hasil yang tidak sesuai dengan 
standar. 

Inovasi, menyempurnakan yang 
sudah ada dan mengkreasi hal baru yang 
lebih baik. Indikasi positifnya: a. Selalu 
melakukan penyempurnaan dan 
perbaikan berkala dan berkelanjutan; b. 
Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide 
baru yang konstruktif; c. Meningkatkan 
kompetensi dan kapasitas pribadi; d. 
Berani mengambil terobosan dan solusi 
dalam memecahkan masalah; e. 
Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam bekerja secara efektif 
dan efisien. Indikasi Negatif: a. Merasa 
cepat puas dengan hasil yang dicapai; b. 
Bersikap apatis dalam merespons 
kebutuhan stakeholder dan user; c. Malas 
belajar, bertanya, dan berdiskusi; d. 
Bersikap tertutup terhadap ide-ide 
pengembangan. 

Tanggung Jawab, bekerja secara tuntas 
dan konsekuen. Indikasi positif: a. 
Menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
dan tepat waktu; b. Berani mengakui 
kesalahan, bersedia menerima 
konsekuensi, dan melakukan langkah-
langkah perbaikan; c. Mengatasi masalah 
dengan segera. Sedangkan Indikasi 
Negatif: a. Lalai dalam melaksanakan 
tugas; b. Menunda-nunda dan/atau 
menghindar dalam melaskanakan tugas; 
c. Selalu merasa benar dan suka 
menyalahkan orang lain; d. Menolak 
resiko atas hasil pekerjaan; e. Memilih-
milih pekerjaan sesuai dengan keinginan 
pribadi; f. Menyalahgunakan wewenang 
dan tanggung jawab. 
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C. Regulasi dan Budaya Kerja di 
Madrasah 
Sebagai suatu nilai, yang dilengkapi 

dengan rumusan indikasi positif dan 
negatife, satu sisi bisa mendorong 
terjadinya percepatan kinerja madrasah, 
bila diterapkan secara tepat dan dengan 
sunggung-sungguh, namun bisa juga 
sebaliknya bila kebijakan madrasah tidak 
mampu beradaptasi dengan regulasi yang 
dikeluarkan pemerintah dan tidak 
mampu mensikapi budaya komunitas dan 
lingkungan kerja madrasah. 

Misalnya, Kebijakan pemberian 
tunjangan sertifikasi guru dan kinerja 
pegawai. Program sertifikasi merupakan 
konsekwensi dari disahkannya UU RI no 
20 tahun 2003 tentang Sisdikans, UU RI 
No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Berdasakan UU dan PP 
tersebut, guru dinyatakan sebagai 
pendidik professional yang dituntut bisa 
memenuhi sejumlah persyaratan baik 
kualifikasi akademik maupun 

                                                            
8 Farida sarimaya, Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan 
Bagaimana?, Bandung: Yrama Widya, , 2008, hal 9 
9 Ukuran kualitas layanan bagi guru dan pegawai 
berbeda, guru disamping diwajibkan mengajar minimal 
24 jam perminggu juga dituntut berada di Madrasah 
lima atau enam hari kerja. Sedangkan pegawai negeri 
hanya diukur dari kehadiran lima hari atau enam hari 
kerja sesuai kebijaksanaan yang diambil kepala 
madrasah. 
10 Muchlas Samani, Mengenal Sertifikasi Guru di 
Indonesia, Surabaya: SIC dan asosiasi Peneliti 
Pendidikan Indonesia, 2006, hal 8. 
11 Pada awal sertifikasi guru tahun 2007-2008 
an,sewaktu  diberlakukan sertifikasi portofolio,  banyak 
guru yang memperoleh jatah sertifikasi tidak sesuai 
dengan ijazah S1 nya, ternyata lulus dan tidak boleh 
mengikuti sertifikasi lagi (agar sesuai  ijazahnya). 
Akibatnya bermasalah dikemudian hari. Regulasinya 
juga selalu berubah, awalnya yang penting  minimal 
mengajar 24 jam  satu rumpun mapelnya, kemudian 
berubah 6 jam harus sesui dengan sertifikat Pendidikan, 
berubah lagi harus 12 jam yang sesua sertifikat 
pendidikannya, kemudian berubah lagi minimal 24 jam 
yang harus sesui sertifikat pendidiknya,terbaru  lagi 
antara sertifikat pendidik dengan Pendidikan S1 harus 
sama, guru tematik (guru kelas) harus lulusan S1 PGMI 

kompetensi. Guru yang telah memperoleh 
sertifikat profesi mendapat sejumlah hak 
antara lain berupa tunjangan profesi yang 
besarnya setara dengan satu kali gajih 
pokok guru tersebut8. Kebijakan ini 
diambil oleh pemerintah dalam rangka 
meningkatan kualitas layanan9 dan hasil 
Pendidikan di negara kita10, begitu juga 
pemberian tunjangan kinerja bagi 
pegawai negeri, termasuk pegawai negeri 
di madrasah.   

 Dengan tunjangan sertifikasi dan 
kinerja tersebut maka guru-guru dan para 
pegawai negeri di Madrasah terdorong 
untuk selalu meningkatkan kinerjanya. 
Namun dorongan semangat tersebut 
ternyata juga dibarengi dengan tuntutan 
kinerja dan beban kerja yang semakin 
tinggi.  Pemerintah juga mengeluarkan 
regulasi yang disempurnakan terus 
menerus11, terkadang perubahan 
regulasinya lebih cepat daripada 
implementasinya. Informasi yang 
diperoleh madrasah lambat. Akibatnya, di 
kemudian hari, bila dilakukan supervisi 
fihak eksternal, misalnya tim Irjen, ada 

atau PGSD atau  Psikologi. Perubahan-erubahan seperti 
ini tidak selalu diketahui oleh pimpinan sewaktu 
membuat kebijakan, sehingga dijadikan temuan di 
kemudian hari. Keputusan Menteri Agama RI No. 103 
tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja 
Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidikan. 
Keputusan Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI 
No. 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran 
Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, 
ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2016. Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 
2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat 
Pendidik. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
No. 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan 
dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 
Kementrian Agama, Ditetapkan Menteri Agama RI 
tanggal 13 Juni 2018 dan Direktur Jenderan Peraturan 
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham RI 
tanggal 28 Juni 2018  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Ditetapkan di 
Jakarta 30 Mei 2017 oleh Presiden RI dan diundangkan 
tanggal 2 Juni 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 
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yang ditemukan kebijakan madrasah 
tidak sesuai dengan regulasi yang 
berlaku. Ketidak sesuaian ini tidak 
semata-mata karena kesengajaan 
pimpinan, namun lebih karena ketidak 
tahuan, atau lambatnya informasi ke 
Madrasah. Apalagi bila masa transisi, 
pergantian pimpinan atau wakil 
pimpinan di madrasah. 

Fakta menunjukkan, tim Irjen dalam 
melaksanakan tugas inspeksi selalu   
menggunakan regulasi yang berlaku 
sewaktu pimpinan madrasah mengambil 
kebijakan, padahal belum tentu semua 
pimpinan mengetahui regulasi tersebut 
sewaktu mengambil kebijakan di 
madrasah. Kesan yang muncul, tim Irjen 
menganggap semua komponen di 
Madrasah harus sudah tahu regulasi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dan 
melaksanakannya, dengan alasan sudah 
ada teknologi komunikasi, internet, tidak 
harus menunggu sosialisasi secara 
manual. 

Dalam kondisi seperti ini, ternyata 
sikap pimpinan madrasah sangat 
menentukan dalam menghadapi temuan 
tersebut. Ada pimpinan madrasah yang 
berusaha semaksimal mungkin 
mempertanggungjawabkan kebijakan 
yang telah diambil, dengan membela guru 
ketika ada temuan. Menyatakan 
permohonan maaf atas kebijakan yang 
telah diambil, karena keterlambatan 
informasi regulasi, bahkan membela guru 
tersebut. Akhirnya baik pimpinan 
maupun guru oleh tim irjen dibebaskan 
dari sangsi pengembalian sertifikasi12. 
Namun ada juga yang tidak demikian. 
Justru ada yang memberikan informasi 

                                                            
12 Pengakuan guru PNS  di salah satu Madrasah di 
Sidoarjo,  tahun 2017 dan 2018 
13 Klarifikasi oleh petugas Irjen pada bulan September 
2017. 
14 Konfirmasi ke petugas Irjen tanggal 22 September 
2o17 Pk 15.32 
15 Kebijakan berbeda maknanya  dengan kebijaksanaan. 
Kebijakan atau wisdom adalah suatu ketentuan dari 
pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang 

kepada salah satu tim Irjen yang terkesan 
menyalahkan kepada salah satu guru dan 
membela guru yang lain, (misalnya jadwal 
mengajar, padahal guru hanya 
melaksanakan tugas mengajar sesuai 
jadwal yang dibuat pimpinan dan irjen 
juga menyadari posisi guru hanya 
melaksanakan tugas)13, karena penjelasan 
pimpinan seperti itu, sehingga petugas 
irjen memberikan sangsi kepada guru 
tersebut, berupa pengembalian sertifikasi 
yang telah diterima. Besaran 
pengembalian antar guru juga berbeda, 
tergantung kebijakan tim irjen 
(pertimbangan hukum bersifat subjektif)14 
setelah mendengar penjelasan dari 
pimpinan madrasah yang berwenang dan 
klarifikasi guru yang bersangkutan, ada 
yang harus mengembalikan sejumlah 
temuan, namun ada juga yang mendapat 
keringanan. 

Guru atau pegawai yang terkena 
kebijakan pimpinan, diperintahkan untuk 
menanggung, dengan dalih yang 
menerima tunjangan guru atau pegawai 
yang bersangkutan. Padahal guru atau 
pegawai tidak sepenuhnya salah, hanya 
melaksanakan kebijakan pimpinan15. 
Pimpinan madrasah sewaktu mengambil 
kebijakan juga sudah sesuai dengan 
regulasi yang diketahui pada waktu itu. 

Dilihat dari sisi ini, terlihat indikator 
positif nilai tanggungjawab, terutama 
poin “b” yakni “Berani mengakui 
kesalahan, bersedia menerima 
konsekuensi, dan melakukan langkah-
langkah perbaikan” belum terpenuhi; Bisa 
jadi indikator positif nilai Tanggung 
Jawab poin c, yakni . “Mengatasi masalah 
dengan segera” dianggap bisa terpenuhi, 

dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan 
yang dapat diterima untuk tidak memberikan aturan 
yang berlaku.  Sedangkan kebijaksanaan atau policy 
adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti 
tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang 
dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Ali 
Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, 
Produk dan Masa Depannya, Malang: Bumi Aksara, 
1996, Hal. 17 
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dengan cara lembaga yang melunasi 
terlebih dulu tanggungan pengembalian 
ke pemerintah. Namun biasanya 
pimpinan terlebih dahulu memerintahkan 
kepada guru atau pegawai tersebut 
menandatangani pernyataaan untuk 
mengakui kesalahan dan kesediaan untuk 
mengembalikan dana yang telah diterima, 
misalnya dengan cara mengangsur 
dengan bilangan dan jangka waktu 
tertentu. Cara seperti ini memang efektif 
secara hukum untuk menjadikan guru 
atau pegawai tersebut mau 
mengembalikan dana yang telah diterima, 
namun secara moral tidak selalu 
demikian, karena yang bersangkutan 
biasanya telah melaksanakan tugas 
dengan penuh, sehingga tidak salah bila 
memperoleh imbalan sebagaimana 
mestinya. Sebagai pimpinan mestinya 
bertanggungjawab kebijakan yang telah 
diambil, tidak lagi membebankan kepada 
bawahannya untuk bertanggungjawab. 

Kaitannya dengan tanggungjawab 
pimpinan, sebenarnya pemerintah telah 
mengeluarkan regulasi terkait 
penanggungjawab kebijakan yang dinilai 
tidak sesuai dengan regulasi yang 
berlaku. Misalnya Surat Edaran Menpan 
No: K. 26-30/V 1-1/99 tanggal 2 Januari 
2015. Sekalipun surat edaran ini tidak 
secara langsung menyebut terkait 
sertifikasi guru dan kinerja pegawai, 
namun secara moral bisa dijadikan 
rujukan, yakni poin 3 menyebutkan 
“apabila Pengangkatan,  Pemberhentian 
Sementara,  dan Pemberhentian PNS dari 
Jabatan Fungsional yang dilakukan 
pejabat Pembina kepegawaian tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan 
mengakibatkan kerugian keuangan 
negara, serta bukan karena kesalahan PNS 
yang bersangkutan, maka pejabat 

                                                            
16 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No: K. 26-
30/V 1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 tentang 
Pengangkatan,  Bemberhentian Sementara,  dan 
Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional 

Pembina Kepegawaian bertanggung 
jawab untuk mengembalikan kerugian 
keuangan negara tersebut kepada kas 
negara”16. Regulasi ini jelas, siapa yang 
bertanggungjawab, dengan cacatan bukan 
kesalahan PNS yang bersangkutan.  

Semua pimpinan madrasah harus 
menunjukkan keteladanan dalam 
menanggung semua resiko dan 
konsekwensi dari kebijakan yang telah 
diambil, mengingat beliau sebagai 
supervisor sekaligus manajer di 
madrasah17. Pemahaman terhadap 
perubahan-perubahan regulasi kemudian 
menjabarkannya menjadi kebijakan 
menjadi penting. Demikian halnya 
kesediaan memahami karakteristik warga 
madrasah, dilanjutkan dengan 
kemamapuan menumbuhkan dan 
mengembangkan nilai-nilai budaya kerja. 
Bila komitmen seperi itu dimiliki seluruh 
pimpinan di Madrasah, maka realiasi 
nilai-nilai budaya kerja bisa diwujudkan 
dengan segera, yang sudah tentu bisa 
mendorong percepaatan pencapaian 
kinerja Lembaga. 
 
PENUTUP 

Integritas, Profesionalitas, Inovasi, 
Tanggung Jawab, dan Keteladanan, lima nilai 
budaya kerja ini   merupakan satu 
kesatuan yang utuh bagi terjadinya 
revolusi mental, merupakan amanah 
Kementria Agama RI, yang harus juga 
dimulai dari lingkungan Madrasah. 
Sudah tentu, realisasinya sangat 
bergantung dari pemahaman dan 
ketaatan para pimpinan dan semua warga 
yang ada di madrasah, terhadap 
perubahan-perubahan regulasi yang 
dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini, 
tanggungjawab pimpinan madrasah 
terhadap semua resiko kebijakan yang 
diambil sangat diperlukan.  Disamping itu 

 
17 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, 
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal 183. 
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kesediaan untuk mengembangkan 
budaya yang lebih maju harus muncul 
dari pimpinan dan semua warga 
madarasah.  

Dengan penumbuhan dan 
pembudayaan lima nilai budaya kerja 
tersebut, insya Allah capaian madrasah 
yang selama ini telah diperoleh, akan 
mengalami percepatan, sehingga visi dan 
misi lembaganya terwujud. Bila ini terjadi 
MAN 1 Lamongan, maka visi dan misi 
menjadi madrasah yang berkemajuan dan 
berkarakter islami, yakni “Terwujudnya 
generasi islami yang unggul dalam 
prestasi, terampil dan berbudaya 
lingkungan hidup pada tahun 2020” bisa 
dicapai dengan segera. 
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