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1. Kepala Bagian Tata Usaha

2.
3.
4.
5.
6.

Para
Para
Para
Para
Para

Kepala Bidang;
Pembimas;
Kepala Kankemenag Kab/Kota;
Kepala Sub Bagian pada Kanwil;
Kepala Madrasah Negeri

Di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Rl

Nomor 8-197-

18/B.Vlll/3/HM.0110712018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penyampaian Hasil Pemeringkatan

Sementara Situsweb Kantor Wilayah Provinsi sebagai sarana penyebarluasan informasi
kepada masyarakat dengan ini kami perintahkan kepada seluruh unit dan saruan kerja untuk:

1.

Agar menerapkan one day one news (membuat satu hari satu berita) disertai foto

yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan mengupload
berita tersebut melalui http://dki.kemenag.go.id/admindkidengan menggunakan user
id yang telah diberikan.
2.

Setiap unit kerja agar menyampaikan data-data sesuai tugas dan fungsinya (Struktur

Organisasi, Data Keagamaan, Data Pendidikan, Data Kepegawaian, Data
Kelembagaan dll) ke Subbag lnmas untuk dipublish ke website dan jika terjadi
updating/pembaharuan data segera diinformasikan ke Subbag lnmas untuk dilakukan
penyesuaian.
3.

Segala bentuk surat dari Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta yang di
tujukan kepada seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian
Agama Prov. DK! Jakarta, harus melalui website "dki.kemenag.go.id". Maka kepada

satuan kerja/unit kerja untuk mengakses website tersebut agar selalu terupdate
informasi terkait surat kedinasan dan lainnya.
4. Setiap unit dan satuan kerja Kankemenag Kab/Kota agar menyampaikan data-data

sesuai tugas dan fungsinya (Struktur Organisasi, Data keagamaan, Data Pendidikan,

Data Kepegawaian, Data Kelembagaan dll) ke Subbag lnmas untuk dipublish ke
website dan jika terjadi updating/pembaharuan data segera diinformasikan ke Subbag
lnmas untuk dilakukan penyesuaian.

Semua produk hukum atau peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi
unit kerja
pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta agar dipublikasikan
melalui

fasilitas website dki.kemenag.go.id dengan mengirimkan soft copy dan
hard copy
produk hukum tersebut ke subbag lnformasi dan Hubungan Masyarakat.
6.

Keaktifan unit kerja dan satuan kerja datam menyebarluaskan informasi
program/kegiatan kebijakan dan pencapaian kinerja melalui website
dki'kemenag.go'id menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pimpinan unit kerja
/
satuan kerja.

Untuk memantau informasi, data dan berita pada masing-masing unit kerja para
pimpinan unit kerja dapat dilihat di website dki.kemenas.qo,id
dan juga dapat di download
melalui gogle playstore.

Demikian atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.

Wilayah
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