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Kementerian Agama Akan Adakan POSPENAS V
Senin, 21 Juni 2010

www.pondokpesantren.net (Jakarta) - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam akan mengadakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren
Tingkat Nasional (POSPENAS) yang ke-5 di Surabaya Jawa Timur mulai tanggal 5 hingga 11 Juli 2010. Demikian
dikatakan Kasubdit Pemberdayaan Santri Ditpdpontren, Drs. H. Khaeroni M.SI.

Menurutnya, penyelenggaraan Pospenas ini dimaksudkan sebagai ajang pembinaan bagi para santri di pondok
pesantren. &ldquo;kita ingin menggali potensi para santri di bidang olahraga dan seni, di samping untuk menjadi wahana
silaturrahmi dan perekat antar santri dan antar pondok pesantren&rdquo;. Imbuhnya.
Pelaksanaan Pospenas ini sendiri setidaknya memiliki empat tujuan. Pertama, ikut membangun sumberdaya manusia
Indonesia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, berkualitas, unggul, sportif, dan berdaya saing. Kedua,
meningkatkan budaya olahraga dan seni yang bernuansa Islami dalam rangka membina khasanah olahraga dan seni
budaya bangsa. Ketiga, meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di kalangan santri dan menjalin silaturrahmi antar pondok
pesantren dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, meningkatkan pembinaan dan
pengembangan olahraga dan seni di kalangan generasi muda sejak dini di kalangan santri pondok pesantren dan
masyarakat sekitarnya.
Secara lebih lanjut Drs. H. Khaeroni berharap agar Pospenas ke-5 ini bisa memberikan banyak manfaat. Antara lain: 1)
Sebagai event yang mampu menjalin silaturrahim antar pondok pesantren sebagai alat pemersatu bangsa; 2) sebagai
simulasi untuk bersaing secara sehat dan menjadi puncak prestasi para santri; 3) merupakan forum akbar untuk
mengembangkan potensi santri di bidang olahraga dan seni sebagaimana pelajar liannya.
Penyelenggaraan Pospenas V yang dipusatkan di kota pahlawan ini sendiri setidaknya akan mempertandingkan sebelas
(11) cabang olahraga, yaitu: atletik, renang, bolavoli, basket, tennis meja, pencak silat, bulu tangkis, sepak bola, sepak
takraw, karate, dan senam santri.
Sementara cabang seni akan memperlombakan sembilan cabang. Yaitu: qosidah (rebana dan alternative), santri idol,
kaligrafi (kaligrafi murni, kontemporer, kolase), pidato tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Arab), baca puisi, cipta puisi, seni
kriya, fotografi Islami, dan fragmen Islami.
Di samping ajang santri dalam pertandingan dan perlombaan olahraga dan seni, POSPENAS menurut Khaeroni, akan
diadakan Pesantren Expo menampilkan pameran dan bazar produk-produk unggulan pesantren se-nusantara yang
berlangsung di Gramedia Expo tanggal 7-11 Juli 2010. Juga sarasehan dan bahsul masail untuk mengkaji
pengembangan olahraga dan seni di pondok pesantren sekaligus membahas hukum fiqih dalam hal olahraga dan seni
yang dibolehkan dan yang tidak oleh Islam. [bet/rbs]

http://www.pondokpesantren.net/ponpren
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