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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA 
PADA ACARA PELANTIKAN PEJABAT ESELON III 

PEMBIMAS KRISTEN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera

Kepada Yth: 
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Para Kepala Bidang;
3. Para Kepala Kankemenag Kota/Kab.;
4. Para Pembimas;
5. Para Kepala Subbag pada Kanwil.
       
Para Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita ucapkan puji dan 
syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang 
hari ini kita dapat menghadiri upacara pelantikan pejabat eselon III Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
dan pribadi, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara LISA 
MULYATI, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia
Sejalan dengan perkembangan dan perubahan  lingkungan strategis 

serta berbagai tuntutan fungsional terhadap pelayanan agama dan 
keagamaan yang merupakan salah satu kekuatan pembangunan nasional. 
Kementerian Agama terus berupaya untuk melakukan perubahan dalam 
rangka meningkatkan kinerja pembangunan nasional, baik perubahan yang 
bersifat internal maupun perubahan yang bersifat eksternal.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah melalui perubahan 
dan modifikasi organisasi, perubahan dan modifikasi organisasi tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi terhadap tugas 
dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di 
Kementerian Agama.
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Perubahan dan modifikasi organisasi selain bertujuan meningkatkan 
efektifitas dan efesiensi juga dimaksudkan untuk menyelesaiakan secara 
langsung dan komprehensif berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi 
dalam pembangunan agama dan keagamaan, baik hubungan intern agama, 
antar agama dan antar pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan Sumber Daya 
Manusia (SDM), maka saya berpesan kepada Saudara LISA MULYATI, S.Sos, M.Si 
sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen yang baru diharapkan mampu berfikir 
strategik dan visioner dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terwujudnya 
pelayanan masyarakat yang baik dan benar, selain itu juga Saudara harus lebih 
responsif terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia
Saya mengajak kita semua untuk memahami betul iklim saat ini, yang 

mana bahwa reformasi Birokrasi adalah hal yang harus kita jalani, dan salah satu 
pilar reformasi birokrasi, yaitu tentang Sumber Daya Manusia (SDM), mind set 
dan kultur set kita harus berubah, sikap dan jiwa kita harus selalu siap melayani.

Untuk itu sekali lagi saya harapkan bersama-sama untuk dapat 
melaksanakan tugas dengan baik dan cermat sesuai dengan perundang-
undangan, konsisten dan konsekuen penuh rasa tanggung jawab serta selalu 
dilandasi oleh rasa ikhlas dengan semangat yang tinggi serta membangun 
sinergi dan kerjasama yang lebih kuat sekaligus memacu pemikiran dan ide-ide 
baru untuk merespon dalam memecahkan berbagai persoalan dan tantangan 
pembangunan agama.

Sinergi, kerjasama dan pemikiran yang dilandasi paradigma baru sangat 
diperlukan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan yang 
semakin mendesak untuk segera diselesaikan.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia 
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu 

kami sampaikan kepada Saudara :
1. Segera melakukan konsolidasi internal dalam unit kerjanya guna 
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membangun komitmen, kesamaan gerak dan tindakan dalam 
melaksanakan berbagai program yang tengah, sedang dan akan 
dilaksanakan;

2. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi sesuai  dengan 
tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai unit kerja terkait;
4. Melakukan berbagai langkah penajaman dan perbaikan terhadap 

program kegiatan yang tengah dan akan dilaksanakan; 
5. Melaksanakan manajemen pemerintahan yang transparan bersih dan 

akuntabel.

Hadirin yang saya hormati,
Pada akhir sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak 

ADIEU ZENDRATO, M.Th yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan tulus 
penuh dedikasi yang tinggi sehingga berbagai tugas yang diemban dapat 
diselesaikan.

Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi 
saya ucapkan Selamat Bekerja dan semoga sukses selalu. Semoga Allah SWT 
memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan 
tugas. Sekian dan terima kasih.
  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 11 Maret  2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENYUSUNAN NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH 

PAI BERSTANDAR NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang
2. Para Kepala Seksi pada Bidang Pakis
3. Para Kepala seksi Pais dan Pendis tingkat kota dan kabupaten
4. Para Pengawas PAIS
5. Para Peserta Penyusun Naskah Soal USBN PAI
  

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan 
kasih sayangnya kita dapat berkumpul di Wisma Pertamina Shapire ini dalam 
rangka melaksanakan kegiatan Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Prov. DKI Jakarta yakni Penyusunan Naskah USBN PAI Tahun Pelajaran 
2014-2015. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua 
dapat meneladani ajaran Rosul secara konsisten hingga akhir hayat.

Peningkatan Kualitas Mutu Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Provinsi DKI 
Jakarta merupakan Tanggung Jawab kita bersama, mengingat secara geografis 
dan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara menjadi barometer negeri 
Indonesia yang sama-sama kita cintai. Ujian Sekolah Berstandar Nasional PAI di 
DKI Jakarta, harus dapat mempetakan standar kemampuan peserta didik dalam 
menguasai Pengetahuan   Agama Islam serta dapat mengimplementasikannya 
dalam Pergaulan sehari-hari, khususnya dalam memperkaya Religius 
Culture pada sekolah. Disamping itu tanggung jawab ini merupakan amanat 
Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 55 /2007 tentang Pendidikan Agama dan 
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Pendidikan Keagamaan, serta PP Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan   dan   
Penyelenggaraan Pendidikan Agama yang dibebankan sebagai tanggung 
jawab Kementerian Agama.

Hadirin yang kami hormati 
Sekolah  adalah  lembaga  pendidikan  yang mempunyai tugas dan fungsi 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum 
dalam undang-undang Rl No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 
pada ayat 3 yaitu Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, mandiri dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab Kegiatan sekarang 
ini merupakan wujud rasa Tanggung jawab yang diamanatkan Pemerintah 
kepada kita semua, sehingga perlu dilaksanakan dengan benar dengan penuh 
rasa tanggung jawab guna menghasilkan produk Naskah Soal yang berkualitas 
dan pada akhirnya menghasilkan Kompetensi Peserta didik sesuai dengan 
amanah undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
 
Para Peserta yang berbahagia 

Berdasarkan Data Emis tahun 2014, jumlah Sekolah Dasar (SD) baik 
Negeri dan Swasta adalah 2882 dengan jumlah Guru Pendidikan Agama Islam 
sebanyak 3001 orang dan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 
Swasta adalah 879 dengan jumlah Guru Pendidikan Agama Islam 950 orang , 
merupakan Tanggung jawab yang sangat besar bagi kita dalam peningkatan 
kualitas dan sumber daya manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi, mempunyai etos kerja yang tinggi serta mampu bersaing dalam 
tantangan kehidupan yang semakin ketat. Kami sangat berharap kepada 
saudara-saudara, agar kita bersama berusaha mewujudkan hal  tersebut.

Akhirnya kami ucapkan selamat kepada Saudara-saudara baik penyusun, 
maupun penelaah Naskah Soal PAI serta seluruh Panitia dari Bidang Pakis atas 
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terlaksananya kegiatan ini, semoga ini semua menjadi catatan kesolehan 
Pribadi dihadapan Tuhan  yang Maha Kuasa.

Demikian beberapa hal  yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan 
Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah PAI Berstandar Nasional ini dapat 
berjalan lancar dan menghasilkan naskah soal yang berkualitas. Dengan 
mengucap “BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” kegiatan Penyusunan Naskah Soal 
Ujian Sekolah PAI Berstandar Nasional secara resmi saya buka.
                        

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Bogor, 13 Maret  2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PELATIHAN INTERPRENEURSHIP 
FORUM KOMUNIKASI MAJELIS TAKLIM (FKMT) 

PROVINSI DKI JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Ketua FKMT DKI Jakarta Ibu Hj. Mila Jamilah
2. Segenap Pengurus FKMT DKI Jakarta

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWt atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada acara Kegiatan 
Pelatihan Enterpreneurship FKMT DKI Jakarta pada hari ini. Shalawat dan salam 
semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Hadirin yang kami hormati,
Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah dalam rangka 

membangun manusia seutuhnya yang meliputi aspek lahir dan batin. Itu 
artinya pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik 
material semata, tetapi juga yang bersifat non fisik. Pembangunan bidang 
agama sebagai bagian dari Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan 
insan-insan Indonesia  yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dimana 
agama dijadikan sebagai landasan etik dan moral dalam setiap kiprah dalam 
kehidupan, khususnya dalam kehidupan beragama bagi umat Islam. Untuk 
mencapai maksud tersebut, Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tidak 
dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dan keterlibatan pihak terkait. 

Dalam konteks ini peran dan keberadaan majelis taklim yang tumbuh 
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dari dan untuk masyarakat sangat dibutuhkan. Wadah/lembaga pendidikan 
agama non formal yang ada dalam masyarakat salah satunya adalah majelis 
taklim. Keberadaan majelis taklim di DKI Jakarta yang jumlahnya sebanyak 5.701 
lembaga, merupakan potensi umat Islam yang luar biasa dan mempunyai posisi 
yang sangat strategis dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat 
Islam di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan 
dedikasi dan loyalitas para pengurus majelis taklim, sehingga tujuan majelis 
taklim untuk mencerdaskan masyarakat/umat Islam dapat tercapai.

Hadirin yang kami hormati,
Fungsi majelis taklim masa kini selain tempat menimba  ilmu-ilmu  

agama, juga  dapat dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan 
upaya peningkatan SDM Pengurus, khususnya  dalam  upaya pemberdayaan 
ekonomi, agar ke depan majelis taklim dapat mandiri secara ekonomi. Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta   sangat mengapresiasi upaya positif 
yang diprakasai oleh FKMT DKI Jakarta, mudah-mudahan upaya seperti ini 
akan terus dikembangkan, bila mungkin lebih luas lagi  dengan membangun 
jejaring/net working dengan berbagai pihak untuk membangun program 
sinergi, sehingga keberadaan majelis taklim di tengah-tengah masyarakat 
betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya umat 
Islam DKI Jakarta.

Kita semua meyakini bahwa upaya yang dilakukan oleh pengurus 
majelis taklim ini merupakan salah satu upaya jihad fii sabilillah. Mudah-
mudahan semua amal kebajikan yang telah dilakukan pengurus majelis taklim, 
mendapat pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya pesankan kepada FKMT 
dan seluruh pengurus majelis taklim yang hadir pada hari ini: 
Pertama: Sebagai ustadz dan ustadzah niatlah pengabdian saudara dengan 
ikhlas hanya karena Allah SWT semata, Dengan niat pengabdian yang ikhlas, 
maka Allah akan memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita , yang 
akhirnya akan mencapai keberhasilan dalam pembangunan Agama di DKI 
Jakarta.
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Kedua: Dalam memberikan pembinaan kepada jama'ah majelis taklim, 
hendaklah saudara memakai kurikulum yang sudah diterbitkan oleh Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dengan Kurikulum tersebut, Insya 
Allah akan mempermudah metode penyampaiannya dan masyarakat akan 
lebih mudah memahami materinya.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga nilai-nilai Islami 
senantiasa terpancar dalam kehidupan umat Islam di DKI Jakarta. Dengan 
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,  kegiatan   Pelatihan Enterpreneurship 
FKMT DKI Jakarta saya nyatakan dibuka. Akhirul kalam. Billahit taufiq wal 
hidayah. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 25 Maret  2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZIS JAMAAH 

HAJI DAN ZIS KARYAWAN KANWIL KEMENAG 
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pejabat BAZIS Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pejabat dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI  Jakarta

Hadirin undangan yang berbahagia 
Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 

dengan izin-Nya pada hari ini kita dapat bersilaturrahim dalam acara Optimalisasi 
Pengumpulan ZIS Jamaah Haji Dan ZIS Karyawan/Karyawati Kanwil Kemenag 
Provinsi DKI Jakarta. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta segenap pengikut 
beliau hingga akhir zaman. Amin 

Saudara-saudara yang saya hormati;
Sebelum saya menyampaikan pesan dan arahan tentang Optimalisasi 

ZIS pada Kanwil dan Jajarannya, Saya akan mengingatkan kembali bahwa ZIS 
adalah perintah Agama dan merupakan program pemberdayaan/pengentasan 
kemiskinan oleh Kementerian Agama. Dasar pelaksanaan ZIS sudah jelas, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentrang Pelaksanaan 

Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi 
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Pengumpulan Zakat.
4. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi dan Amal 
Sosial dari Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain Dasar peraturan dan perundang-undangan yang saya sampaikan 
tadi, bahwa Al-Qur’an telah jelas mewajibkan pelaksanaan ZIS, sesuai yang 
tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya : “Ambillah zakat dari 
sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 
mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”. Dua Dasar tersebut, yaitu Al-Qur’an dan Peraturan Perundang-
undangan, menjadi dasar kita semua dalam memungut, merencanakan dan 
memberdayakan ZIS di Provinsi DKI Jakarta. 

Saudara-saudara peserta kegiatan yang saya hormati;
Pada hari ini telah hadir kita semua sebagai Amilin-amilin (Pekerja-

pekerja yang menggalakkan masalah zakat) untuk bertekad meningkatkan 
pengumpulan dan pendayagunaan ZIS Haji dan ZIS Karyawan/Karyawati 
Kanwil Kementerian Agama Tahun 2015. Pada kesempatan ini Saya tekankan 
kepada pengelola ZIS Haji, agar menaruh perhatian besar kepada pelaksanaan 
pengumpulan dan pemberdayaan ZIS Haji. Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Nomor : Kw.09.3/5/BA.03.2/2006/2005 
yang isinya untuk calon Jamaah Haji agar melaksanakan Zakat Harta 2,5% 
sesuai ketentuan syariah. 

Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi besar terhadap pengelolaan ZIS 
Haji. Dapat kita bayangkan andaikan jumlah Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta 
setiap tahun rata-rata sejumlah 5.700 jamaah, dan setiap jamaah membayar ZIS 
sebesar Rp.825.000 (2,5%) maka dana yang terkumpuyl untuk ZIS Jamaah Haji 
sudah mencapai Rp. 4.702.500.000,- Dana tersebut dapat diberdayakan untuk 
pembinaan Jamaah Haji atau Calon Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta. Dengan 
pembinaan Jamaah Haji/Calon Jamaah Haji tersebut maka manfaatnya akan 
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sangat luas dan menjadikan Haji yang Mabrur. 
Saya pesankan kepada para Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh 

pada Kankemenag Kota/Kabupaten kiranya dapat lebih konsentrasi dalam 
penanganan ZIS Haji pada tahun 2015 ini. 

Saudara-saudara yang Saya hormati;
Selain ZIS Calon Jamaah Haji, yang tak kalah pentingnya adalah ZIS 

Profesi Karyawan/Karyawati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta dan Jajarannya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
telah mengeluarkan Instruksi Nomor : Kw.09.3/5/HK.005/751/2010 tentang 
gerakan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Karyawan dan Karyawati 
dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dengan Instruksi 
tersebut bahwa Seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kementerian Agama 
dan Jajarannya (pegawai Kanwil, Kantor Kementerian Kota/Kabupaten, KUA 
dan Madrasah-madrasah), wajib mengeluarkan Zakat Profesinya 2.5% dari hasil 
yang diterima apabila sudah mencapai nisab. Bagi yang tidak yang membayar 
Zakat, agar berinfaq dan bershadaqoh Rp.25.000/Bulan/Kegiatan  (bagi 
pejabat), dan sebesar Rp.5.000/Bulan/Kegiatan (bagi non pejabat). 

Saudara-saudara yang saya hormati;
Dengan Instruksi tersebut hasilnya terlihat jelas bahwa pengumpulan 

ZIS Profesi Karyawan/Karyawati Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta dan Jajarannya sangat memuaskan. Setiap tahun Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta selalu mendapati urutan pertama dalam target 
pengumpulan ZIS yang di Intruksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 

Pada Tahun 2014 target Pengumpulan Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar). Dan Alhamdulillah 
dalam realisasinya kita dapat mengumpulkan dan menyetorkan ZIS Karyawan/
Karyawati ke BAZIS DKI sebesar Rp.2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta 
rupiah). Ini adalah prestasi yang sangat menggembirakan. Saya ucapkan terima 
kasih kepada Kasi Pemberdayaan Zakat, dan Kasi Bimas Islam Kota/Kabupaten 
yang menaruh perhatian besar terhadap pengumpulan ZIS ini. 
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Saudara-saudara yang saya hormati;
Dari pengumpulan yang telah kita laksanakan, yang takkalah pentingnya 

adalah Pemberdayaan. Saya minta dengan sungguh-sungguh Kepada Para Kasi 
Bimas Islam Kota/Kabupaten agar memberdayakan ZIS Profesi yang berupa 
Formulir-formulir dari BAZIS DKI dapat disalurkan tepat sasaran sesuai yang 
berhak menerimanya (mustahik). Kita harus ingat, bahwa kita adalah hanya 
sebagai Amilin yang diberi amanah untuk menyalurkan ZIS para Muzaki, jadi 
harus amanah.

Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan 
Bismillahirrahmanirrahim “Kegiatan Optimalisasi Pengumpulan ZIS Jamaah Haji 
dan ZIS Karyawan/Karyawati Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta” 
secara resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 26 Maret  2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA KEGIATAN RAKOR POKJA PAIS 

PADA BIDANG PAKIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Basmallah - Hamdalah - Shalawat

Kepada Yth:
1. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS);
2. Kasi pada Bidang PAKIS;
3. Kasi PAIS dan Pendis pada Kemenag Kab/Kota;
4. Narasumber: Kasubag Perencana dan Keuangan;
5. Peserta Kegiatan Rakor Pokja PAIS pada Bidang PAKIS yang berbahagia.

Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 
berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim dalam rangka Pembukaan Kegiatan rakor Pokja PAIS pada 
Bidang PAKIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. 
Semoga acara ini dan semua yang hadir di sini mendapat limpahan berkah dan 
rahmat dari Allah SWT. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat 
dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah.

Peserta kegiatan yang berbahagia,
Bagi saya pribadi, momentum Rakor ini sangatlah penting dan bermakna 

karena saya dapat bertatap muka dan bersilaturrahim secara langsung dengan 
saudara-saudara sekalian yang telah sekian lama mengabdikan diri dan 
menjadi bagian dari keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta yang sama-sama kita cintai ini.

Belum genap dua bulan saya dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilavah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, tetapi saya sudah merasakan 
adanya kedekatan, kehangatan, dan memperoleh dukungan yang besar dari 
saudara-saudara sekalian untuk bahu-membahu membangun kebersamaan 
dalam mengemban amanat tugas-tugas yang dibebankan negara. Untuk itu 
pula, saya akan berusaha memanfaatkan ruang sekecil apapun untuk lebih 
memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan bangsa ini, khususnya di 
bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam, serta merumuskan langkah-
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langkah konkrit untuk mengatasinya.
Rapat koordinasi ini juga saya pandang memiliki arti penting dan strategis 

bagi kita semua karena beberapa alasan. Pertama, Rakor ini diselenggarakan 
pada awal tahun anggaran dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan tahun 2014 dan mengkonsolidasikan serta memantapkan program 
bidang PAKIS tahun 2015. Kedua, saya memandang bahwa kegiatan ini juga 
sangat penting dalam rangka memberikan masukan bagi pengambilan 
kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. 
Demikian pula dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan 
agama dan Keagamaan Islam di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Agama dalam hal ini bidang PAKIS 
dituntut untuk mampu memberikan pelayanan terbaik yang berbasis teknologi 
informasi untuk dapat mengimbangi kebutuhan-kebutuhan saat ini yang 
berkembang demikian pesatnya.

Oleh karena itu, saya berharap melalui Rakor Pokja ini akan ditemukan 
permasalahan-permasalahan pada Bidang PAKIS, yang tentunya harus disertai 
dengan alternatif solusinya. Dengan demikian yang perlu saudara-saudara 
perhatikan adalah:

1. Samakanlah terlebih dahulu pola pikir saudara-saudara, dengan tetap 
berpedoman kepada tertib administrasi dan prosedur manajemen 
pendidikan,

2. Bekerjalah secara profesional, jujur, dan disiplin melalui konsep kerja 
dan acuan yang telah ditetapkan,

3. Inventarisasi dan analisalah terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi 
oleh setiap unit kerja/Pokja/forum yang ada, baik saat ini maupun di 
masa mendatang, disertai dengan  solusi  pemecahannya, 

4. Tindaklanjuti  setiap permasalahan yang ditemukan untuk menjadi 
bahan acuan perumusan kebijakan ke depan.

Bapak/lbu, peserta Rapat Koordinasi yang berbahagia,
Kita menyadari bahwa permasalahan mutu lulusan peserta didik, 

kompetensi tenaga pendidik/guru, sarana prasarana pendukung pendidikan 
maupun  pengelolaan   manajemen pendidikan saat ini memang masih sangat 
kompleks, baik dalam hal kecepatan pelayanan, keakuratan data, ketepatan 
sasaran atau keefektifan bantuan, kedisiplinan SDM, tertib administrasi, 
juga kualitas koordinasi antar unit kerja/lembaga/forum/pokja dalam 
rangka pelayanan peningkatan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita kelola 
pendidikan yang berada pada naungan Bidang PAKIS secara profesional, baik 
dalam pengeloaan administrasi maupun dalam hal pelayanannya.

Untuk mewujudkan peningkatan koordinasi dalam rangka pelayanan 
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pendidikan yang cepat dan cermat, tentunya tidak terlepas dari peran aktif 
para pimpinan, pengurus dan tim pengelola unit kerja/lembaga/forum/
pokja yang ada. Untuk itu kemampuan manajerial menjadi isu yang penting 
dalam upaya peningkatan koordinasi pendidikan di lingkungan Bidang PAKIS 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Terciptanya koordinasi yang 
baik dengan disertai semangat kerja, serta efisiensi dan efektivitas kerja yang 
tinggi, tentunya akan menghasilkan produktivitas aparatur yang optimal 
dalam rangka menjalankan tugas pelayanan pendidikan yang cepat, tepat dan 
cermat.Dalam rapat koordinasi ini, saya berharap saudara-saudara dapat saling 
berinteraksi dan saling memberi informasi demi kemajuan Pendidikan Agama 
dan Keagamaan Islam yang sedang kita jalankan bersama ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, 
dengan mengharapkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT serta dengan 
mengucapkan lafadz basmalah bersama-sama Bismillaahirrahmaanirrahiim 
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja pada Bidang PAKIS di lingkungan Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dengan ini saya 
nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa 
memberkahi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita 
masing-masing. Amin ya robbal'alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 29 April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM TINGKAT DASAR BIDANG PAKIS 

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth: 
1. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag 

Prov. DKI Jakarta; 
2. Para Pejabat Eselon IV baik di Kanwil maupun Kementerian Kabupaten/

Kota Di lingkungan Kanwil Kementerian Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan 

Dasar yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, 
Marilah kita panjatkan puji syukur dan Alhamdulillah kehadirat Allah 

SWT, karena dengan izin dan pertolongan-Nya juga pada hari ini kita dapat 
berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Pendidikan 
Agama Islam Tingkat Dasar Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Sholawat serta salam 
semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad 
SAW, yang telah menunjukkan jalan bagi manusia menuju kebahagian di dunia 
dan akhirat. Amin Ya Robbal a'alamin. 

Saya menyambut baik Kegiatan ini, Karena selain berkoordinasi program 
kegiatan peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Sekolah, juga dapat 
menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan Ukhuwah Islamiyah yang telah 
terjalin selama ini.

Para Peserta Rapat Koordinasi yang berbahagia,
Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah mengacu 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, 
standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana 
pendidikan. Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah juga 
mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk:

1. Pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama 
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Islam pada satuan pendidikan semua jenjang dan jalur pendidikan.
2. Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada 
jalur formal dan non formal, serta informal.

3. Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan  pendidikan  diniyah  
dan  pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non 
formal, serta informal. Pengembangan kurikulum pendidikan agama 
Islam pada sekolah diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi 
pendidikan agama Islam pada sekolah dengan perkembangan kondisi 
lingkungan lokal, nasional, dan global, serta kebutuhan peserta didik.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah yang sedang berlangsung saat 
ini belum semuanya memenuhi harapan kita sebagai umat Islam mengingat 
kondisi dan kendala yang dihadapi. Dalam kenyataannya pendidikan agama 
Islam di sekolah masih banyak hal yang belum memenuhi harapan. Misalnya 
kalau guru memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik, maka 
tentu yang kita inginkan adalah peserta didik bukan hanya mengerti tetapi 
juga dapat melaksanakan praktek-praktek ajaran Islam baik yang bersifat 
pokok untuk dirinya maupun yang bersifat kemasyarakatan karena di dalam 
pendidikan agama Islam bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, 
tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik.

Peserta didik yang mendapatkan nilai kognitifnya bagus belum bisa 
dikatakan telah berhasil jika nilai sikap dan keterampilannya kurang. Begitu 
pula sebaliknya, jika sikap dan/atau keterampilannya bagus tetapi kognitifhya 
kurang, belum bisa dikatakan pendidikan agama Islam itu berhasil. Inilah yang 
belum memenuhi harapan dan keinginan kita.

Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah penuh tantangan, 
karena   secara formal penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah hanya 2 
jam pelajaran per minggu. Jadi apa yang bisa mereka peroleh dalam pendidikan 
yang hanya 2 jam pelajaran. Jika sebatas hanya memberikan pengajaran 
agama Islam yang lebih menekankan aspek kognitif, mungkin guna bisa 
melakukannya, tetapi kalau memberikan pendidikan yang meliputi tidak hanya 
kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan, guru akan mengalami kesulitan.

Bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang ada Madrasah Diniyah 
atau Pesantren mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah tidak terlalu 
banyak menghadapi masalah, karena mereka bisa sekolah dan bisa juga belajar 
agama Islam di Madrasah Diniyah atau Pesantren. Ada beberapa kemungkinan 
yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu peserta didik belajar agama Islam dari 
sisa waktu yang dimiliki oleh orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan agama dan keagamaan 
menjadi bagian dari  pendidikan  Nasional. Pendidikan Agama Islam 
merupakan pendidikan yang bertujuan memberikan bekal kemampuan yang 
bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik tentang suatu agama yang dianut 
peserta didik, khususnya agama Islam, dengan memberikan kemampuan 
dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sebagai seorang muslim. Kendala dan 
tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam di sekolah antara 
lain karena waktunya sangat terbatas, yaitu hanya 2 jam pelajaran per minggu.

Gambaran umum tentang mutu pendidikan agama Islam di sekolah 
belum memenuhi harapan-harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan 
agama Islam di sekolah yang menjadikan agama sebagai benteng moral 
bangsa. Kondisi ini dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh tiga faktor, yaitu : 

1. Sumber daya guru;
2. Pelaksanaan pendidikan agama Islam, dan
3. Terkait dengan kegiatan evaluasi dan pengujian tentang pendidikan 

agama Islam di sekolah.

Orientasi model pembelajaran pendidikan agama Islam perlu 
memperhatikan beberapa hal :

1. Mempertimbangkan kurikulum dengan memperhatikan materi 
essensial yang memungkinan diberikan kepada peserta didik dengan 
tetap mengacu pada standar nasional dalam merancang kurikulum 
pendidikan agama Islam di sekolah.

2. Memperhatikan proses pembelajaran atau model pembelajaran 
pendidikan agama Islam di sekolah baik di dalam kelas (intra kurikuler) 
maupun ekstra kurikuler.

3. Sikap guru pendidikan agama Islam dalam mengajar. Guru pendidikan 
agama Islam tidak hanya memikirkan tuntutan kewajiban formal 
mengajar di sekolah. Namun memiliki jiwa dan semangat sebagai muslim 
yang mempunyai kewajiban untuk mengajar menyampaikan ilmu 
pengetahuan dan mendidik peserta didik sehingga dapat menyiarkan 
dan melestarikan agama Islam.

Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah yang mengacu 
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan. 
Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan melalui 
sejumlah kegiatan seperti penyediaan buku pedoman guru pendidikan agama 
Islam, penyediakan buku teks atau buku pelajaran pendidikan agama Islam, 
dan penyediaan alat peraga pendidikan agama Islam.
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Buku pedoman guru untuk membantu guru mencapai tujuan pengajaran 
yang digunakan baik untuk menyusun silabus maupun menyusun buku yang 
digunakan oleh guru dalam mengajar, sehingga ketika menyusun silabus akan 
terhindar dari kesalahan konsep.

Buku teks atau buku pelajaran merupakan sumber bahan rujukan. Buku 
teks sebagai sumber bahan belajar utama dalam penyusunan silabus, sebaiknya 
tidak satu jenis atau dari satu orang pengarang. Buku teks yang digunakan 
hendaknya bervariasi agar mendapatkan materi pembelajaran yang luas. Bagi 
guru-guru di sekolah buku pelajaran merupakan faktor yang sangat penting 
untuk menunjang keberhasilan pembelajaran.

Penyediaan alat peraga Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan 
media  pembelajaran yang merupakan bagian integral dalam sistem 
pembelajaran seperti   media cetak, media pembelajaran elektronik, dan 
sebagainya. Media cetak seperti buku, bulletin, jumal, koran, majalah, dan 
sebagainya yang berkaitan langsung dengan materi pendidikan agama Islam 
atau materi pelajaran yang sifatnya urnum. Media elektronik adalah komputer 
(seperti internet), film, televisi, VCD/DVD, radio, kaset, dan sebagainya.

Akhimya dengan mengucapkan Bismillahirrohmaannirrohim saya buka 
secara resmi Kegiatan Rapat Kordinasi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 
Pendidikan Dasar Bidang PAKIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2015, semoga Allah menyertai kita semua. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 30 April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA SOSIALISASI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH 

TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 
2014/2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Kepala Seksi Penmad dan Ketua Pokjawas Kota Jakarta Selatan dan Jakarta 

Barat;
4. Para Peserta Sosialisasi US Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
     

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 
berkat limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim  dalam  acara Sosialisasi US Madrasah Ibtidaiyah Kota Jakarta 
Selatan dan Jakarta Barat Tahun Pelajaran 2004/2015. Mudah-mudahan acara 
ini senantiasa mendapat Bimbingan dan Ridio dari Allah SWT. Amin Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh Sayafaat-Nya di akhirat 
nanti.

Hadirin yang berbahagia,
Evaluasi merupakan suatu tahapan akhir dari suatu proses pembelajaran, 

yang dengannya dapat diketahui   keberhasilan   proses  pembelajaran tersebut 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya, evaluasi merupakan 
kegiatan yang tak kalah pentingnya dari proses pembelajaran. Evaluasi meliputi 
semua aspek pembelajaran, baik kemampuan intelektual (kognitif ), kemampuan 
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rasa dan sikap/perilaku (afektif ) serta kemampuan keterampilan (psikomotor). 
Pada aspek kognitif, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
kemampuan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. Ini menyangkut kemampuan anak didik untuk 
mengetahui, memahami, menyintesis, menganalisis subyek pembelajaran 
yang diberikan oleh guru.

Sedangkan   aspek   afektif   menyangkut kemampuan   anak   didik   
untuk   menerima, berpartisipasi,  menilai,  mengorganisasi,  serta membentuk 
pola hidup. Selanjutnya, aspek psikomotorik menyangkut kemampuan anak 
didik untuk melakukan persepsi, melakukan gerakan terbimbing, melakukan 
gerakan yang terbiasa, melakukan gerakan yang kompleks, melakukan  
penyesuaian  pola  gerakan  dan mengembangkan kreativitas.      

Evaluasi atau penilaian harus dilaksanakan secara tepat, cermat dan 
akuntabel. Sebab evaluasi yang demikian akan dapat menggambarkan 
kemajuan belajar siswa secara obyektif, sehingga tidak akan merugikan baik 
diri siswa itu sendiri maupun stakeholder yang lainnya, termasuk masyarakat 
dan negara. Jika evaluasi berjalan sebagaimana tersebut di atas, maka evaluasi 
akan terhindar dari kekeliruan penilaian. Oleh karena itu, agar evaluasi dapat 
dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, maka para penilai (evaluator) 
harus mengikuti prinsip-prinsip evaluasi yang telah ditentukan. Dalam 
perspektif Islam, evaluasi memiliki beberapa implikasi paedagogis, yaitu :

1. Untuk menguji daya kemampuan manusia yang beriman terhadap 
berbagai macam problema kehidupan yang dialami,

2. Untuk mengetahui sejauhmana atau sampai dimana hasil pendidikan 
wahyu yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya, 
seperti evaluasi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada burung hud 
hud,

3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keimanan dan ke-
lslaman seseorang, seperti evaluasi yang dilakukan Allah kepada Nabi 
Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail,

4. Untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia tentang pelajaran yang 
telah diberikan Allah kepada mereka, seperti evaluasi yang dilakukan 
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Allah terhadap Nabi Adam yang telah diajarkan nama-nama sesuatu dan 
diperintahkannya kepada para malaikat,

5. Memberikan kabar gembira (tabsyr) bagi yang berkelakuan baik dan 
memberikan ancaman (tandzir) bagi manusia yang berperilaku buruk.

Hadirin yang berbahagia
Untuk mengetahui tingkat pengusaan materi pelajaran, maka di 

dunia pendidikan dilaksanakan proses ujian. Pada tiap jenjang tingkat satuan 
pendidikan, ujian dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan. Ujian 
SD/MI merupakan ujian   yang diselenggarakan dalam upaya menentukan 
tingkat kemampuan anak didik sehingga diketahui keiayakannya menyandang 
predikat lulusan SD/MI. Kemampuan yang didapat anak didik lulusan SD/MI 
adalah kemampuan dasar sehingga masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu di 
tingkat satuan pendidikan selanjutnya. Untuk tingkat satuan pendidikan SD/
MI, ujian dilaksanakan dengan menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah, 
dan untuk SD/MI Provinsi DKI Jakarta dikenal dengan US dan US/M BD. Terkait 
dengan Pelaksanaan US dan US/MBD tingkat SD/MI Prov. DKI Jakarta ini, saya 
berpesan :

1. Persiapkan dengan baik, dari  proses pendataan siswa sampai dengan 
menentukan kelulusan siswa;

2. Laksanakan  sesuai  POS  dan  Juknis Penyelenggaraan US dan US/M BD;
3. Koordinasikan dengan pihak terkait jika ada permasalahan;
4. Karena penyelenggaraan Ujian merupakan hajatannya komunitas 

pendidikan, maka lingkungan madrasah harus di tata dengan baik dan 
bersih

5. Persiapkan kesiapan siswa dalam menghadapi ujian (penguasaan materi 
dan kesiapan psikologis).

Bapak/lbu yang berbahagia
Dengan Sosialisasi US ini diharapkan dapat meningkatkan Kualitas 

pelaksanaan Ujian secara keseluruhan pada Madrasah Ibtidaiyah di wilayah 
Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan kualitas Madrasah secara 
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umum. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT menerima 
seluruh amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-
hamba-Nya yang bertaqwa. Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan 
membaca Bismillahirrahmanirrahim "Sosialisasi Ujian Sekolah Tingkat Madrasah 
Ibtidaiyah" secara resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 30 April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN 

BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf

Peserta Sosialisasi yang berbahagia
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama ditempat 
ini untuk mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia Bidang 
Penais, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Wakaf 
merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan 
upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentaskan 
kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan 
kekayaan. Wakaf merupakan salah satu altematif solusi menghapus kemiskinan 
dan meratakan kesejahteraan dalam arti standar hidup setiap individu lebih 
terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang 
menderita sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran 
dan kemewahan. Salah satu tinjauan wakaf adalah mempersempit jurang 
perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal 
mungkin.

Menurut fakta, jumlah umat Islam di Provinsi DKI Jakarta yang telah 
mewakafkan hartanya terus bertambah. Jika potensi ekonomi umat ini dikelola 
dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh liasil yang optimal. 
Pengelolaan dan Pendayagunaan wakaf ke dalam usaha produktif dilakukan 
tanpa mengurangi peruntukan harta wakaf sebagai solusi mengatasi hajat 
kebutuhan jangka pendek.
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Islam juga mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang 
memberi manfaat sepanjang masa.  Namun pengumpulan, pengelolaan dan 
pendayagunaan harta wakaf produktif di Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. 
Begitu juga studi banding mengenai perwakafan masih berfokus pada segi 
liukum fiqili, dan belum secara maksimal menyentuh manajemen perwakafan. 
Padahal semestinya wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset 
ekonomi yang senantiasa produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, 
sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari 
masyarakat untuk masyarakat. Di negeri kita telah ada Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf perlu pengelolaan secara profesional dan 
bertanggung jawab yang dilakukan oleh unsur masyarakat dan pemerintah.
Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf, maka berdasarkan 
keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Taliun 2002 yang telah diubah terakhir 
dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, disebutkan baliwa  Bidang 
Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf mempunyai tugas pokok dan 
fungsi antara lain adalah seksi Pemberdayaan Wakaf.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Wakaf 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang wakaf
2. Mengembangkan dan memberdayakan wakaf
3. Pembinaan organisasi Nazhir wakaf dalam bentuk asosiasi Nazhir serta 

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta
4. Pembinaan pelayanan dan informasi, rekomendasi, dan sertifikasi tanah 

wakaf
5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Peran Kementerian Agama, pada dasamya adalah :
a. Regulator
Kementerian Agama selama ini telah memberikan landasan hukum 

dalam mengamankan harta benda wakaf dalam bentuk PP. 28 Tahun 1977, 
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Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-Undang Wakaf 
Nomor 41 Tahun 2004 serta PP Nomor 42 Tahun 2006;

b. Fasilitator
Selama ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah 

memberikan fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan wakafyang berupa 
pembinaan dan orientasi;

c. Motivator
Dalam penggalangan potensi wakaf dan membangkitkan partisipasi 

umat untuk memberdayakan polensi wakaf dengan adanya Wakaf Produktif, 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Monitoring 
Wakaf Produktif pada tahun 2013 ini, pada 10 lokasi wakaf produktif di DKI 
Jakarta yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan Pemberdayaan 
Wakaf Produktif Tahun Anggaran 2013. Begitu pula Badan Wakaf  Indonesia 
(BWI) sebagai satu-satunya nazhir yang ditunjuk untuk mengelola dan 
memberdayakan wakaf secara nasional, peran Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah memasyarakatkan 
keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga dapat meningkatkan gairah 
umat dalam berpartisipasi terhadap wakaf di DKI Jakarta.

Langkah-langkah yang sedang dan akan  dilaksanakan Pemberdayaan 
Wakaf dalam rangka pelayanan administrasi perwakafan adalah dengan cara 
menertibkan dan mengamankan tanah vvakaf, melalui pembinaan secara 
kontinyu serta mengadakan identifikasi tanah wakaf, menertibkan AIW/APAIW 
dan membantu pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf. Sesuai dengan anggaran 
yang tersedia, beberapa kegiatan wakaf yang akan dan sedang dilaksanakan 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2. Orientasi Pensertifikatan Tanah Wakaf bagi Wakif dan Nazliir
3. Penyuluhan Perwakafan Bagi Pengurus Masjid, Majelis Taklim, dan 

Pondok Pesantren
4. Pembinaan Nazhir Wakaf
5. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)
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6. Sosialisasi Wakaf Uang
7. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta akan melakukan 
hal-hal sebagai berikut :

1. Melanjutkan pendataan tanah wakaf sehigga menjadikan sebuah buku 
(direktori).

2. Merencanakan obyek wakaf tidak terbatas kepada tanah wakaf saja juga 
wakaf lain.

Oleh karena itu, kami mengharapkan para Nazhir ikut serta berpatisipasi 
dalam memasyarakatkan   kebijakan Kanwil Kementeian Agama Provinsi DKI 
Jakarta dalam hal pemberdayaan wakaf ini. Sehingga dengan demikian wakaf 
yang selama ini belum tergali karena pemanfaatannya yang belum menyentuh 
sisi ekonomi secara optimal, bisa tergali dengan memberikan kontribusi yang 
nyata bagi kesejahteraan umat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. 
Harapan kami semoga Sosialisasi ini bisa meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan Peserta untuk ikut serta memasyarkatkan Badan Wakaf Indonesia 
dalam rangka mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional, 
akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Sosialisasi Peraturan 
Badan Wakaf Indonesia  saya nyatakan resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,    April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA WORKSHOP PENYUSUNAN KISI-KISI 

UAM/ULUM DINIYAH TAKMILIYAH TAHUN ANGGARAN 2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Bapak Kepala Bidang PAKIS
2. Para Kasi Bidang PAKIS
3. Para Peserta Workshop Penyusunan Kisi-Kisi UAM/ULUM

Hadirin yang kami hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia 
yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita 
haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan 
segenap umatnya. 

Hadirin yang kami hormati,
Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan 

Islam pada jalur pendidikan formal yang berfungsi melengkapi pelaksanaan 
pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 
Lembaga pendidikan ini memiliki sejarah yang panjang serta peran serta yg 
tidak sedikit dalam pembinaan kecerdasan, nasionalisme serta ketahanan 
agama bangsa seiring dengan berdirinya sekolah-sekolah bernuansa sekuler 
oleh pemerintahan kolonial.

Sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, penyelenggaraan Madrasah 
Diniyah Takmiliyah ini memiliki variasi yg beragam, baik dari bahan ajar, sarana, 
metode, dan biaya pembelajaran. Para penyelenggara umumnya para tokoh 
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agama, ustadz, kyai yang merasa peduli terhadap pentingnya pendidikan 
agama serta pembinaan akhlak masyarakat agar tidak tergerus oleh laju 
perkembangan pendidikan formal yang minim waktu dan jam mata pelajaran 
agama.

Hadirin yang kami hormati,
Peranan Madrasan Diniyah Takmiliyah yang sangat strategis dan historis 

perlu terus mendapat perhatian. Kita patut bersyukur, pemerintah pasca 
terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 
serta  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan agama 
dan Kegamaan Islam telah mengambil peranan serius dalam memperhatikan 
nasib Madrasah Diniyah Takmiliah. Berturut-turut aturan turunannyapun terbit, 
serta konnstruksi birokrasi melakukan penyesuaian, terbukti dengan lahirnya 
direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang di dalamnya terdapat 
Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Hadirin yang kami hormati,
Dua hal Penting yang patut menjadi perhatian prioritas dalam hal 

pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pertama, soal perbaikan dan 
penyeragaman kurikulum dan yang kedua peningkatan kualitas Tenaga didik. 
Fokus terhadap dua hal tersebut, merupakan langkah rasional dan mendesak 
yang patut kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Diniyah Takmiliyah 
sebagai suatu lembaga Pendidikan Keagamaan yang sanghat penting di negeri 
ini. Kementerian Agama RI melalui direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren telah melakukan pengembangan kurikulum Diniyah Takmiliyah 
sesuai dengan jenjangnya. Bebarapa mata studi pokok telah ditetapkan dalam 
PMA 13 Tahun 2014, yakni al-qur'an, al-hadits, fiqh, akidah, akhlak, SKI dan 
bahasa Arab. Kajian-kajian serta pengembangan kurikulum terus dilakukan 
dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan real di lapangan dengan tujuan 
tersusunnya standarisasi kurikulum yang tepat untuk Diniyah Takmiliyah yang 
sangat beragam tersebut.
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Hadirin yang kami hormati,
Atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, 

saya sangat menghargai usaha yang dilakukan Bidang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam yang terus melakukan perhatian terhadap perkembangan 
Diniyah Takmiliyah di DKI Jakarta, salah satunya melalui Program Penyusunan 
Kisi-kisi dan Naskah Soal Ulum dan UAM ini. Kami sangat berharap agar 
pelaksanaan ujian, baik itu ULUM (Ulangan Umum) maupun UAM (Ujian Akhir 
Madrosah) pada 533 Diniyah Takmiliah di seluruh DKI Jakarta semakin berbobot 
dan berkualitas, yang pada akhirnya akan melahirkan output pendidikan yang 
baik, memiliki pemahaman dan standar kelususan keagamaan peserta didik 
yang baik dan kelak mampu mewarnai masa depan Indonesia yang semakin 
beradab dan agamis. Tanpa usaha yang serius dari kita, kita tidak dapat berharap 
kelak bangsa ini yang mayoritas beragama Islam dapat bertahan menghadapi 
arus tantangan zaman yang sangat mengglobal dewasa ini. Dan saya sangat 
yakin, pintu gerbang utama pertahanan moral bangsa harus dari DKI Jakarta.

Hadirin yang kami hormati,
Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, akhirnya dengan 

mengucap Bismillahirrohmanirrohim kegiatan Workshop Penyusunan Kisi-Kisi 
UAM/ULUM ini secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBUKAAN TES TAHAP I 

CALON PETUGAS HAJI TAHUN 1436 H/2015 M

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Para Pejabat di lingkungan Kementerian Agama
3. Peserta Tes Calon Petugas Haji yang berbahagia

Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara telah dapat mengikuti 
tes tahap I calon petugas haji ini setelah lulus scoring administratif. Proses 
rekruitmen  dilaksanakan  sesuai  SK  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
No. D/100 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia. 
Guna mendukung penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M maka 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta kembali membuka kesempatan 
kepada: Ormas Islam, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Islam swasta. Instansi 
Kementerian Agama di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi Petugas Haji 
Tahun 1436 H/ 2015 M secara terbuka melalui website.

Seleksi calon petugas haji ini bertujuan untuk menyaring kapabilitas 
saudara-saudara untuk mendapatkan petugas haji yang berwawasan, trampil, 
jujur bertanggung-jawab, dan berakhlaqul karimah. Sehingga pada saatnya 
nanti, para petugas haji Provinsi DKI Jakarta dapat diandalkan menjadi garda 
terdepan pelayanan mewakili Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2008 yaitu dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan pada jamaah haji.

Mari bersama-sama kita sukseskan Kegiatan Tes Calon Petugas Haji 
Tahun 1436 H/ 2015 M ini dengan mengerjakan soal-soal secara jujur dan 
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patuhi tata tertib tes seleksi yang sudah ditetapkan oleh Panitia.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGEMBANGAN POTENSI 

PONDOK PESANTREN DI PROV. DKI JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
2. Para Pimpinan Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta yang berbahagia

Puji syukur Alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat yang demikian 
melimpah kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti 
kegiatan Rapat Koordinasi pada Lembaga Pondok Pesantren Tahun 2015. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan bagi manusia menuju 
kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Hadirin yang saya hormati,
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam menghadapi dunia global 

sekarang ini, semua lapangan  kerja  membutuhkan  kemampuan teknologi 
dan profesionalitas. Sangatlah wajar ketika perhatian para pakar dan 
pemerhatidiarahkan pada dunia pondok pesantren. Hal yang sangat mendasar 
dan perlu dijawab dalam konteks ini adalah bagaimana pesantren mampu 
mengadaptasi tuntutan zaman tersebut. Jika yang dibutuhkan adalah 
kekuatan pengetahuan agama yang melahirkan akhlak dan ketaqwaan, maka 
jelas alumni pesantren unggul di bidang ini, tetapi jika yang dibutuhkan adalah 
pekerja profesional dengan kemampuan ilmu dan teknologi maka pertanyaan 
mendasar tersebut layak diajukan pada dunia pesantren. Tanpa bermaksud 
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untuk membela pesantren, suasana gelagapan menghadapi tuntutan zaman 
sekarang ini bukan saja dialami oleh pesantren, tetapi juga oleh sekolah umum 
dan universitas. Jika para penganggur di negeri ini jumlahnya sangat banyak, 
kiranya bukan (saja) berasal dari pesantren melainkan juga berasal dari lembaga 
pendidikan modern. 

Lembaga pendidikan sudah seharusnya mampu mengantarkan 
peserta didiknya menjadi cerdas, tidak  hanya  sekadar  terampil.   Lembaga 
pendidikan jangan sampai direduksi hanya menjadi lembaga yang berorientasi 
pada pembangunan manusia yang terampil secara teknis, tetapi kering dalam 
kecerdasan. Salah satu kelebihan dari pendidikan pesantren adalah mampu 
memerankan diri menjadi lembaga pendidikan yang mencerdaskan. Lembaga 
pendidikan modern perlu   dikembalikan pada posisi strategisnya, yakni 
mengantarkan peserta didiknya menjadi cerdas, terampil sekaligus berakhlak 
luhur. Mengadaptasi pesantren dengan perkembangan global yang penuh 
dengan muatan ilmu dan teknologi tidaklah terlalu sulit. Sebab pesantren 
memiliki kekuatan adaptif yang cukup tinggi. 

Pengembangan pesantren antara lain dengan membuka program 
pendidikan umum merupakan salah satu cara pesantren dalam beradaptasi 
dengan tantangan dan tuntutan dunia luar. Hasilnya cukup menarik, karena di 
beberapa pesantren ada yang  telah menyelenggarakan sekolah unggulan dan 
profesi tertentu seperti program   lifeskill yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kebijakan 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  terkait dengan program 
tahun 2015 tentang penguatan pesantren tahfizh dan kitab kuning serta 
pengembangan program lifeskill  dan enterpreneurship. Pada tahun ini Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pendidikan Agama 
dan Keagamaan Islam, akan memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren di 
Prov. DKI Jakarta berupa bantuan pengadaan meubelair ruang kelas, bantuan 
pengadaan alat musik marching band dan hadroh, bantuan alat pengolah 
data, bantuan kitab kuning, bantuan mesin jahit bordir dan lain-lain. Program 
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tersebut sejalan dengan Program Prioritas Direktorat Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren Kementerian Agama Rl Tahun 2015 yaitu : 

1. Program 10.000 Hafizh AI-Qur'an;
2. Pendidikan Kader Ulama;
3. Program Takhasus Tafaqquh Fiddin;
4. Pengembangan Pesantren Bahari;
5. Pengembangan Lifeskill dan Enterpreneurship;
6. Pendidikan Keagamaan Terpadu di Daerah P3T (Tertinggal, Terluar dan 

Terdepan);
7. Kemitraan lembaga.

Bantuan yang diberikan adalah dalam rangka mewujudkan pondok 
pesantren yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu 
menjadi pusat unggulan pendidikan Islam dan pengembangan masyarakat 
dalam rangka pembentukan watak kepribadian santri sebagai muslim yang 
taat dan warga negara yang bertanggung jawab.

Hadirin yang berbahagia,
Inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini semoga 

dapat menjadi renungan dan perhatian kita semua. Akhirnya marilah kita buka 
acara Rapat Koordinasi Lembaga Pondok Pesantren ini dengan sama-sama 
membaca Basmalah.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA RAKERNIS BIDANG 

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 
TAHUN 2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kasi Pada Bidang 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
Kab/Kota, Forum KBIH, AMPUH, AMPURJ, ASPARINDO, dan peserta Rakernis 
yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 
limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini dapat 
bersilaturahmi dan bertemu bersama dalam Rakemis Bidang Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah Tahun 2015.

Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada Saudara semua di acara 
pembukaan Rapat Kerja ini, dengan harapan Rakemis ini dapat membahas 
sejumlah agenda penting dalam upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi 
dan tata kelola di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Para Peserta Rakemis Yang berbahagia
Sebagai bahan dalam rapat kerja ini, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang 

perlu saya sampaikan untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan dan 
penajaman, baik dalam bentuk kebijakan, program, atau kegiatan yang nyata.

Pertama, yang berkaitan dengan evaluasi kinerja, setelah selesainya 
DIPA Tahun 2014, kita perlu melakukan evaluasi menyeluaih terhadap kinerja 
Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sudah barang tentu, 
selain banyak keberhasilan yang telah kita capai bersama pada tahun 2014, 
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tidak dipungkiri juga bahwa kita menghadapi sejumlah kendala dan hambatan, 
sehingga beberapa kegiatan mencapai yang kurang optimal, bahkan mungkin 
tidak mencapai hasil keberhasilan yang kita capai pada tahun lain dan tahun 
tahun sebelumnya hendaknya menjadi modal dasar dan energi positif untuk 
secara terus menerus meningkatkan kinerja seoptimal mungkin, memperteguh 
komitmen, dedikasi dan profesionalitas terhadap tugas, sekaligus memupuk 
kedasaran yang tinggi dan kepekaan keberadaan, posisi, dan peran kita 
sebagai motivator dan fasilitator dalam penyelenggaraan haji dan umrah agar 
lebih sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sementera 
itu, berbagai kendala dan hambatan, kiranya dapat dijadikan sebagai cambuk 
untuk memacu semangat dalam meningkatkan kinerja, sehingga kedepan kita 
sedemikian mungkin dapat mengantisipasinya. Terkait dengan hal tersebut, 
kegiatan ini saya harapkan dapat menghasilkan sejmnlah catatan catatan 
penting hasil evaluasi kinerja dan peta permasalahan yang terjadi pada tahun 
2014.

Para Peserta Rakemis yang berbahagia
Kedua, yang berkaitan dengan target dan sasaran tahun 2015. Setelah 

menerima DIPA Tahun 2015, kita harus mengoptimalkan pelaksanaan DIPA 
tersebut melalui sejumlah langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan 
Program dan Kegiatan. Saya sangat berharap DIPA tersebut dapat dipergunakan 
secara efektif dan efesien sesuai peruntukan dan peraturan yang berlaku 
sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Saya sangat yakin, dengan adanya Rakernis ini akan mampu 
memberikan kontribusi besar dalam upaya merumuskan sejumlah kebijakan 
dan langkah-langkah strategi yang diperiukan. Untuk itu pula, saya juga dapat 
berharap melalui Rakemis ini dapat diidentifikasi peluang dan tantangan 
yang akan dihadapi di sepanjang tahun 2015, sekaligus langkah-langkah 
antisipasinya. Dengan demikian, kita dapat berhadarap, ke depan kinerja 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil kementerian DKI Jakarta 
semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 ini, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
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memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas Pelayanan Haji Dalam Negeri 
melalui Sosialisasi Akomodasi Transfortasi dan Perlengkapan Haji, pengiriman 
dan pengambilan paspor, peningkatan kualitas Pembinaan Haji dan Umrah yang 
meliputi Verifikasi Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakemis Bidang 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, PPIH Embarkasi Masa Pemberangkatan dan 
Pemulangan, Requitmen Petugas, Pelatihan Petugas, Sertifikasi Pembimbing 
dan Penyuluh Haji. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dana Haji meliputi 
Laporan Keuangan Dana Haji, Identifikasi Aset Haji. Peningkatan kualitas 
Dukungan Manjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya penyelenggaraan 
Haji dan Umrah yang meliputi Rencana Kerja dan Anggran, Penyelenggaraan 
Operasional dan Pemeriharaan Perkantoran, Pengadaan Perangkap Pengolah 
Data dan Komunikasi. Dimana anggarannya semakin meningkat. 

Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran Bidang 
penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
agar mampu melaksanakan amanat ini sesuai dengan aturan yang berlaku 
dan dapat mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan dan 
perlindungan kepada jamaah haji yang kita harapkan bersama. Sehingga peran 
kita meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji semakin nyata dan 
mantap.

Para Peserta Rakemis yang berbahagia
Hal yang ketiga adalah bahwa kita senantiasa dituntut untuk terus 

mengukuhkan niat dan memperkuat komitmen dan integritas, serta 
pengoptimalkan segenap potensi untuk meningkatkan kinerja, Dalam 
peningkatan kinerja, setidaknya ada lima hal pokok yang menjadi fokus Bidang 
Penyelenggaraan haji dan Umrah, yaitu: 

1. Peningkatkan kualitas pendaftaran dan Dokumen Haji
2. Peningkatan kualitas Pembinaan Haji dan Umrah 
3. Peningkatan Kualitas Keuangan Dana Haji 
4. Peningkatan kualiatas Akomodasi, Transfortasi dan Perlengkapan Haji 
5. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Haji.
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Saya menegaskan dalam Rakemis ini, bahwa Kanwil Kementerian Agama 
DKI Jakarta tidak akan mentolerir dan melindungi siapapun yang terbukti sah 
secara hukum melakukan tindakan korupsi, dalam berbagai jenis bentuk dan 
jenisnya. Khususnya dalam memperoleh opini terhadap laporan keuangan 
Keuangan Kementerian Agama kita akan terus berupaya untuk mencapai 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Para Peserta Rakernis yang berbahagia
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan 

ini, Semoga Rakernis Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil 
Kementerian Agama DKI Jakarta Tahun 2015 ini dapat berjalan dengan lancar 
dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provism DKI Jakarta dimasa depan. Kepada seluruh 
peserta, saya ucapkan selamat mengikuti Rakemis Bidang penyelenggaraan 
Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dengan 
membaca Bismillah Rakenlis Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara 
resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   April 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGUKUHAN BP4 PROVINSI DKI JAKARTA 

MASA BHAKTI 2014-2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Basmallah - Hamdallah - Shalawat
 
Kepada Yth:
1. Ketua BP4 Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Ke  

menterian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pengurus BP4 Provinsi DKI Jakarta masa bhakti 2014-2019 yang   

 baru saja dikukuhkan

Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam semesta. 

Hanya kepada Allah SWT jua kita meminta petunjuk dan pertolongan-Nya. 
Dialah pemberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Barang siapa 
diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan 
barang siapa disesatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa memberinya 
petunjuk. Sehingga berkat petunjuk-Nya, pada hari ini Rabu, 6 Mei 2015 baru 
saja dikukuhkan Pengurus BP4 Provinsi DKI Jakarta masa bhakti Tahun 2014-
2019, semoga Acara Pengukuhan ini dan kita yang hadir di sini mendapatkan 
cucuran rahmat, berkah dan ridho dari Allah SWT. Shalawat dan salam semoga 
terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, 
sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir jaman.

Bapak, Ibu, Saudara/i, hadirin yang berbahagia;
Acara Pengukuhan Pengurus BP4 Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk 
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Penguatan dan Eksistensi Lembaga BP4 dalam memberikan penasihatan, 
pembinaan pra dan pasca perkawinan terutama upaya menekan Angka 
Perceraian di Provinsi DKI Jakarta serta sebagai sarana silaturahim dalam 
merumuskan program kerja.  "BP4 di Era Reformasi Birokrasi", BP4 yang semula 
sebagai lembaga semi resmi dari Kementerian Agama, sejak tahun 2009 melalui 
Munas BP4 yang ke-14, paradigma BP4 berubah menjadi lembaga mandiri, 
profesional dan mitra kerja Pemerintah RI terutama dengan Kementerian 
Agama. Tugasnya adalah meningkatkan mutu perkawinan melalui gerakan 
keluarga sakinah. Dari perjalanan sejarahnya ada beberapa kelebihan dan 
kelemahan BP4 dalam menjalankan perannya. Beberapa kelebihannya antara 
lain: Pertama, struktur yang mengakar sampai ke tingkat kecamatan membuat 
BP4 sangat dekat dengan masyarakat. Kedua, perlibatan tokoh-tokoh lokal 
dalam pengurusannya, yang notabene mempunyai pengetahuan yang 
baik, menanibah keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas BP4. Adapun 
kelemahan dan kekurangan yang dimiliki BP4 saat ini antara lain:

Pertama, sistem pembiayaan yang belum tertata dengan baik dan belum 
adanya sumber dana yang memadai. Kedua, belum tertatanya sistem sertifikasi 
konsultan BP4. Ketiga, BP4 sebagai lembaga otonom, ternyata strukturnya 
masih melekat dengan Kementerian Agama.

Dalam rangka melaksanakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah 
saat ini telah diprioritaskan empat program utama yaitu penurunan angka 
perselisihan perkawinan dan perceraian, pendidikan agama pada keluarga 
dalam upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul 
karimah, pemberdayaan ekonomi keluarga pra-sakinah sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba 
dan penyakit sosial lainnya. Salah satu tujuan Gerakan Keluarga Sakinah adalah 
peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat 
dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Indonesia 
untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, 
ketaqwaan dan akhlaq mulia. 

Keluarga Sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas 
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material 
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secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga 
dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, 
menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak 
mulia. Selain orientasi pada kemandirian, profesionalisme, dan kemitraan, 
menuntut BP4 merevitalisasi organisasinya dari pusat sampai kecamatan, 
baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusianya yang tidak 
lagi menyatu dengan pemerintah. Pengurus BP4 yang menjabat pada jabatan 
pemerintah tidak lagi secara ex. officio menjadi pengurus inti BP4. Pengurus BP4 
dari pusat sampai daerah harus memfokuskan diri pada penataan manajemen 
dan layanan secara profesional.

Oleh karena itu, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada BP4 
Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan Acara Pengukuhan dan 
Rapat Pleno BP4 Provinsi DKI Jakarta Masa Bhakti 2014-2019, mudah-mudahan 
amal baik Bapak dan Ibu membuahkan hasil untuk terus memberikan 
penasihatan pembinaan dalam rangka melestarikan perkawinan.
Demikian sambutan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT meridho'i dan 
menerima segala amal baik kita semua. Amin

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 6 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA ORIENTASI PENGELOLAAN ZAKAT BAGI UNIT 

PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) TAHUN 2015

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa 
bersilaturahim dalam acara   "Orientasi  pengelolaan Zakat bagi UPZ". Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan  kita,  Baginda Nabi 
Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafa'atnya dihari 
akhirat nanti.

Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta, menyambut baik atas terselenggaranya acara Orientasi Pengelolaan 
Zakat bagi UPZ, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 
dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan ajaran Islam yang 
mempunyai dimensi Hablum Minallah yaitu hubungan manusia dengan Allah 
SWT dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-
NYA dan Hablum Minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, 
dimana melalui zakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 
tidak mampu atau juga pihak-pihak khusus yang perlu mendapat perhatian 
lebih, baik secara ekonomi maupun sosial. Penunaian zakat merupakan 
kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat 
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, 
kesejahteraan masyarakat, dan  penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, 
keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 
Untuk itu, di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur sistem pengelolaannya dalam 
rangka meningkatkan efektivitas dan pelayanan dalam pengelolaan zakat agar 
pelaksanaan pengelolaan zakat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna 
serta dapat dipertanggung jawabkan. Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri 
dari Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh Pemerintah dan 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibetuk oleh masyarakat setelah mendapat 
izin dari Pemerintah . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas 
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Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ. Pembentukan UPZ 
tersebut dapat dilakukan pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, perwakilan RI 
di luar negeri dan dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan 
atau nama lainnya dan tempat lainnya. Pengelolaan Zakat masa kini tidak hanya 
sekadar memenuhi kewajiban menunaikan  ajaran Islam tetapi harus digeser ke 
arah upaya pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk membuat masyarakat 
miskin mampu memperluas  kapasitas  mereka dalam mengembangkan  
strategi kehidupannya sehingga mereka dapat hidup secara setara dengan 
masyarakat lain.

Pengelolaan  zakat yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 
2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian  dan 
pendayagunaan. Kegiatan orientasi pengelolaan zakat bagi UPZ ini merupakan 
salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran dalam meningkatkan 
pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan dimaksud.

Demikian, mudah-mudahan kegiatan Orientasi Pengelolaan Zakat bagi 
UPZ Tahun 2015  ini bisa membuka wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat 
bagi kita semua. Semoga apa yang kita upayakan bersama, senantiasa 
mendapat bimbingan dari Allah SWT dan akhirnya dengan mengucapkan 
"Bismillahirrohmanirrohim" Orientasi Pengelolaan Zakat bagi UPZ Tahun 2015  
dengan ini dinyatakan dibuka, terima kasih. Billahit Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   11 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN

SENI PENULISAN KALIGRAFI

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'Ala, 
atas segala bentuk karunia dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada 
kita selama ini. Terlebih hari ini kita dapat menghadiri kegiatan Orientasi Seni 
Penulisan Kaligrafi yang dilaksanakan oleh Bidang Penais, Zakat dan Wakaf 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Seni kaligrafi sebagai seni artefak atau hasil karya benda seni 
monumental dan seni kaligrafi menjadi seni yang paling digemari atau paling 
maju dibanding dengan bidang kesenian lainnya. Karena seni Islam sebagai 
sebuah peradaban yang didasarkan pada tulisan dan perkataan Al-Qur'an 
dimana keduanya dipandang bersumber dari Tuhan, sehingga seni tulisan 
(kaligrafi) mengandung sifat yang agung.

Gaya kaligrafi bahasa arab yang utama adalah "Naskhi, Ta'liq, Sulus, 
Maghribi (ini yang berkembang disekitar Timbuktu). Dan gaya "Diwani" 
yang bercorak Turko Persia. Sementara gaya kaligrafi yang paling banyak 
berkembang pada masa sekarang adalah gaya modifikasi "Maghribi" (untuk 
wilayah Arab Barat). "Ruk'ah, yakni sebuah gaya khas Usman, yang sekarang 
dipakai sebagai tradisi penulisan di seluruh negeri Arab. Karya kaligrafi tangan 
merupakan satu dari peninggalan Seni Islam yang sangat besar sepanjang 
sejarah. Beberapa penguasa, materi dan beberapa tokoh lainnya telah banyak 
menghasilkan tulisan AIQur'an dan karya tangan mereka. 

Sementara seni dalam Islam, dalam hal ini kaligrafi buka sekedar untuk 
dinikmati tapi juga menjadi kekuatan spiritual umat Islam dalam membangun 
sendi-sendi kekuatan ke umat-an. Baik berupa kesadaran akan nilai penting 
agama dalam kehidupan, nilai-nilai keteladanan, aspek keimanan, semangat 
persatuan dan kesatuan serta kedamaian di tengah umat yang semakin 
kompleks dan plural.

Dimasa keemasan Islam, peran seni budaya Islam juga menjadi tolak 
ukur kemajuan peradaban dan budaya umat yang ditandai dengan munculnya 
karya-karya seni yang bernilai tinggi dan lahirnya seniman muslim yang dalam 
istilah kekinian seni itu menjadi karya emas dan best seller di masanya.
Lalu bagaimanakah seniman muslim dalam hal ini seniman kaligrafi bersikap 
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untuk memenuhi tuntutan zaman saat ini agar eksistensi diakui dan terus 
menghasilkan regenerasi seniman kaligrafi? Selanjutnya sejauh mana peran 
lembaga-lembaga seni dan budaya Islam serta lembaga-lembaga Agama 
Islam turut ambil peran dalam mengembangkan seni kaligrafi?. Bagi seniman 
kaligrafi setidaknya ada 4 hal yang harus mendapat perhatian, yakni : komitmen 
lembaga, regulasi, SDM, manajemen dan finansial.

Dari empat hal yang harus diperhatikan oleh seniman Kaligrafi tersebut, 
maka fungsi dan peran Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  DKI  
Jakarta  adalah memberikan pembinaan terhadap pekerja seniman dan 
menjaga/mengamankan Regulasi yang sudah ada, agar seni Kaligrafi tetap 
eksis dan terus berkembang.

Orientasi seni penulisan Kaligrafi semacam ini sangat penting.   Karena  
selain  kita  berkomitmen   untuk menguatkan  lembaga seni  Kaligrafi, juga 
sebagai Pembinaan agar para pekerja seni Kaligrafi meningkat dari segi 
SDM nya. Peningkatan SDM Seniman Kaligrafi berarti ikut mengembangkan 
keberadaan seni penulisan Kaligrafi. Kami berharap hasil dari orientasi ini dapat 
ditindak lanjuti untuk dikembangkan di lembaganya masing-masing.

Semoga, dengan pelaksanaan kegaiatan Orientasi seni penulisan 
kaligrafi tercerah solusi dan masukan untuk permasalahan yang dihadapi 
seniman kaligrafi untuk masa datang. Sudah barang tentu kita yang hadir 
sebagai peserta menjadi semakin cerdas dalam pengelolaan seni, khususnya 
seni Kaligrafi.

Saya sangat mengapresiasi kegiatan Orientasi seni penulisan kaligrafi 
ini. Dan pada akhirnya, dengan  mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" 
Orientasi seni penulisan kaligrafi ini saya nyatakan resmi dibuka.
                                                                    

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   12 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA PEMBUKAAN 

PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM (PENTAS PAI) SISWA SD, SMP DAN SLTA SE-KOTA 

ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bismillahirrohmanirrohiim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Sudin Dikdas Wilayah Satu dan Dua Kota Jakarta Utara.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administerasi Jakarta Utara.
3. Guru-guru Pendidikan Agama Islam dari SD s/d SLTA Se-Kota Jakarta Utara.

Hadirin dan Hadirat Yang Berbahagia,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 

SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-NYa kepada kita semua. 
Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Yang diutus Allah untuk menyampaikan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan 
dan menyempurnakan akhlaq manusia dimuka bumi. Atas izin-NYa pulalah 
pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama pada acara Pembukaan pekan 
Ketrampilan dan Sen.i Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI) siswa SD, SMP 
dan SLTA Se-Kota Administerasi Jakarta Utara Tahun 2015, yang dilaksanakan di 
Kantor Kementerian Agama Kota Administerasi Jakarta Utara.
Hadirin, hadirat dan anak-anak yang saya banggakan,

Penyelenggaraan PENTAS PAI siswa/siswi SD, SMP dan SLTA se-Kota 
Jakarta Utara, yang dibarengi dengan kesenian Islam ini, selain dalam rangka 
memperingati hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei yang 
lalu, juga merupakan kegiatan penting dan strategis dalam rangka merespon 
amanat Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, wabil khusus pendidikan Agama Bagi Anak-anak di Sekolah baik 
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tingkat dasar maupun tingkat lanjutan.
Karena itu, Departemen Agama merasa perlu mendorong dan 

membangkitkan semangat pada upaya peningkatan implementasi Pendidikan 
Agama Islam (PAI) yang lebih serius, bermutu, dan menarik minat anak-anak. 
Atas dasar itu pula, maka kegiatan pada hari ini sengaja diselenggarakan 
dengan alasan dan tujuan sebagai berikut :

Pertama: kegiatan ini sebagai upaya memberikan pelayanan, membina 
dan memotivasi anak-anak sedini mungkin, melalui pemberian rangsangan dan 
pengenalan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan rohani agar anak-anak kelak menjadi manusia yang memiliki 
keimanan kuat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Taat beribadah, dan 
berakhlaq Mulia.

Kedua: Kegiatan Pentas PAI yang diiringi dengan Penampilan Kesenian 
Islami merupakan kegiatan dari proses Pembelejaran Pendidikan Agama 
Islam yang diarahkan pada upaya pembentukan sikap, mental, perilaku 
dan pembiasaan akhlaq mulia sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, 
serta sesuai pula dengan tingkat perkembangan Psikologinya. Semakin awal 
pendidikan dan sent agama Islam diperkenalkan, ditanamkan, dan dibiasakan 
pada diri anak, maka Insya Allah hasilnya akan semakin baik.

Ketiga: Kegiatan ini juga memiliki makna sangat penting karena kualitas 
SDM bangsa Indonesia yang bermoral, berakhlak, dan bermartabat dikemudian 
hari sangat ditentukan oleh penyelenggaraan pendidikan, khususnya 
Pendidikan Agama Islam Bagi anak-anak sejak dini.
Hadirin, hadirat dan anak-anak yang saya banggakan,

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Departemen Agama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 55 
Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan , pada 
Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pendidikan Agama bertujuan untuk 
berkembangnya Kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati 
dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam 
ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni. Atas dasar itulah, maka Departemen 
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Agama menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan bagi peseta didik 
dilingkungan Sekolah yang bermanfaat, salah satunya adalah PENTAS-PAI 
Seperti sekarang ini.

Saya berharap kegiatan seperti ini bias dilanjutkan dan ditingkatkan 
kualitas penyelenggaraannya dimasa mendatang, agar betul-betui menjadi 
syiar Islam dan penyemangat yang tinggi bagi peserta didik pada semua 
satuan dan jenjang pendidikan diseluruh Kota di DKI Jakarta ini, serta dapat 
memberikan dampak pencerahan terhadap aktivitas pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam.

Saya berharap kegiatan seperti ini menjadi komitmen kita bersama, dan 
dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik khususnya antara 
Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional, baik ditingkat 
Pusat Maupun di daerah. 

Akhirnya kepada seluruh peserta dan guru-guru Pendidikan Agama 
yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKGPAI), 
MGMP, SD, SMP dan SLTA yang akan mengikuti kegiatan PENTAS PAI 2015 
Dengan segenap mata Lomba yang sudah disepakati bersama, saya sebagai 
Kepala Kantor Kementerian Wilayah DKI Jakarta, mengucapkan selamat 
“Berfasta Biqul Khairat”, secara sehat dan sportif. serta manfaatkan momen ini 
sebagai wahana silaturrahmi dan syiar Islam diantara sesama anak-didik dan 
guru, se-Kota Jakarta Utara untuk lebih berprestasi. Semoga niat dan semua 
kegiatan kita ini bermanfaat, menjadi amal saleh, serta mendapat ridho Allah 
SWT. Sekian

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 13 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA BIMTEK PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM 

INFORMASI URAIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Basmallah - Hamdallah – Shalawat

Kepada Yth:
1. Para Pejabat jajaran Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Nara Sumber dan Hadirin peserta Bimbingan Teknis Pengolahan Data 

dan Sistem Informasi URAIS yang dirahmati Allah SWT.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat, taufik dan 
hidayah-Nya, pada hari ini, kita dapat hadir dan bersilaturrahmi disini, dalam 
acara Bimbingan Teknis Pengolahan Data dan Sistem Informasi Urais Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2015, semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang 
besar bagi masyarakat provinsi DKI Jakarta dan kita semua yang hadir disini 
mandapatkan limpahan berkah, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Shalawat 
dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 
beserta para keluarganya, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir 
zaman.

Hadirin yang diberkahi Allah SWT 
Kami menyambut baik atas terselenggaranya Kegiatan ini, disamping 

merekatkan kembali jalinan silaturahmi diantara kita, kegiatan ini dapat kita 
pandang sebagai momentum yang baik dalam merevitalisasi tugas-tugas 
teknis keagamaan serta kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh berbagai 
informasi dan mampu dijadikan sarana guna meningkatkan Profesionalisme 
dan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Layanan Syariah dan Sistem 
Informasi Publik. Sehingga dengan meningkatnya kualitas SDM ini, kita dapat 
menciptakan proses kerja yang dinamis, bersinergi, strategis, terintegrasi dan 
menyentuh masyarakat. 

Hadirin yang dirahmati Allah SWT 
Sebuah keniscayaan bahwa dunia global saat ini terhubung satu sama 

lain melalui sarana teknologi informasi, yang pada masa lalu mengirim informasi 
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melalui surat bisa ditempuh dalam hitungan hari, saat ini mengirim informasi 
dapat dilakukan melalui surat elektronik yang ditempuh dalam kurun waktu 
sekejap sampai. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi 
saat ini, maka legislatif dan Pemerintah merespon hal tersebut dengan lahirnya 
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari 
lahirnya UU tersebut diantaranya adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
2. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, 

proses, serta latar belakang kebijakan publik yang mempengaruhi 
kepentingan masyarakat.

3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan publik.

4. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan 
informasi di lingkungan layanan publik.

Sebagai Instansi pemerintah kita wajib melaksanakan UU ini secara 
strategis dan terkendali. Karena arus informasi yang sedemikian deras di 
dunia maya saat ini justru akan menghanyutkan dan menenggelamkan kita 
apabila kita tidak pandai me-manage-nya. Agar tujuan mulia dari pelaksanaan 
UU tersebut dapat diraih tanpa menjadi bumerang bagi kita maka kita 
harus bersama-sama menyatukan persepsi dan langkah dalam merespon 
keterbukaan informasi publik ini yang kita implementasikan ke dalam layanan 
publik yang berbentuk website.

Hadirin yang diberkahi Allah SWT
Tugas dan Fungsi penyelenggaraan Sistem Informasi Urusan Agama 

Islam ini merupakan respon Instansi Vertikal Kementerian Agama terhadap 
adanya UU tentang Keterbukaan Infromasi Publik di atas. Sehingga apa 
yang menjadi kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dan menyentuh 
masyarakat dapat diketahui pula oleh setiap lapisan masyarakat.
Oleh karenanya saya berpesan kepada seluruh peserta kegiatan ini agar dapat 
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Karena dalam forum singkat ini kita 
akan bersama-sama meniti dan menata tugas fungsi Sistem informasi Urais 
agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan memudahkan segala aspek 
perkerjaan kita yang bersentuhan dengan masyarakat.

Hadirin yang berbahagia
Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas 

karya, pekerjaan dan dedikasi saudara sekalian untuk membangun sistem 
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informasi instansi ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan umat selama ini 
secara berkesinambungan dapat dipenuhi, dan masyarakat dapat memperoleh 
informasi yang akurat di tengah limpahan arus informasi yang ada di dunia 
maya saat ini. Dengan adanya sistem informasi urais banyak kebaikan yang bisa 
kita peroleh :

1. Masyarakat dapat mengenal kita dengan baik,
2. Masyarakat dapat mengetahui informasi akurat dan  tepat tentang 

kebijakan dan apa yang kita layani sebenarnya,
3. Masyarakat akan dengan mudah melaksanakan apa yang menjadi 

kebijakan kita
4. Masyarakat akan memperoleh data secara cepat, disebut masih banyak 

persoalan yang kita hadapi dan masih menghadang umat Islam, yang 
harus segera kita carikan solusinya, seperti tentang paham keagamaan, 
adanya aliran-aliran tertentu, hingga waktu-waktu ibadah umat Islam, 
dan masih banyak lagi. Ini merupakan tantangan bagi kita bersama 
untuk saling bergandengan tangan membimbing umat kita untuk 
menjadi umat yang terbaik, menjadi muslim dan muslimah yang diridhai 
Allah SWT yang senantiasa berseru untuk kebaikan di muka bumi ini.

Oleh karenanya dengan adanya kegiatan semacam ini dan dihadiri oleh 
SDM terkait dan menguasai bidang ini diharapkan dapat semakin diperoleh 
solusi yang optimal untuk mengatasi persoalan internal umat Islam secara arif, 
elegan dan mampu diterima oleh banyak pihak.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT
Seyogyanya kita senantiasa belajar dan bekerja guna memperoleh 

pemecahan masalah yang optimal untuk mengatasi problem yang sedang 
dialami umat Islam di tanah air. Dalam memenuhi target tersebut diperlukan 
sebuah wadah informasi yang sesuai dan mampu secara fokus memberikan 
layanan informasi tentang keagamaan Islam dan menampung informasi 
dalam mencari solusi yang terbaik guna mengatasi berbagai persoalan, wadah 
informasi tersebut yang saat ini Kita sebut Sistem Informasi Urusan Agama 
Islam.

Untuk itu diharapkan wadah ini bisa memberikan inspirasi untuk bekerja 
secara strategis yang mampu mendorong terwujudnya pembelajaran dan 
pekerjaan yang bersinergi satu sama lain, yang dipahami oleh seluruh kalangan. 
Kegiatan ini pun diharapkan mampu menjadi wahana bagi kita semua yang ada 
disini, dan seluruh SDM kita di lingkungan Kemenag Provinsi DKI Jakarta untuk 
melakukan konsolidasi dan klarifikasi terhadap berbagai persoalan pelayanan 
di tengah masyarakat. Sehingga kita dapat menyatukan persepsi yang baik dan 
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benar, menemukan solusi yang paling optimal dan senantiasa bersinergi dalam 
meningkatkan kualitas kehidupan Umat Islam di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan kearifan dan keilmuannya diharapkan segenap peserta 
dapat mengikuti rangkaian acara yang singkat ini dengan penuh seksama, 
efektif dan efisien. Mencari solusi dari setiap inti persoalan serta siap untuk 
menyampaikannya kepada para pemangku kebijakan dan masyarakat 
yang memerlukannya. Dengan komunikasi yang penuh kearifan dan 
berdasarkan kepada ilmu, mudah-mudahan kesatuan, Dengan Mengucapkan 
"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" acara Bimbingan Teknis Pengolahan Data dan 
Sistem Informasi URAIS secara resmi saya nyatakan dibuka. Atas perhatian, 
kehadiran dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT 
meridhoi segala usaha kita. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 13 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN STANDAR MASJID 

BERBASIS SIMAS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Binsyar;
2. Para Kepala Seksi pada Bidang Urais dan Binsyar;
3. Para Narasumber Pembinaan;
4. Para peserta Pembinaan Standar Masjid Berbasis SIMAS;
      

Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, 
karena la tidak henti-hentinya menebar kasih sayang-Nya, karunia-Nya, 
nikmat-Nya kepada kita semua, hingga saat ini kita masih tetap hidup sehat, 
dan dapat hadir pada acara "Pembinaan Standar Masjid Berbasis SIMAS" yang 
diadakan oleh Bidang Urusan Agama Islah dan Pembinaan Syariah Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Shalawat dan salam kita sampaikan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga juga tercurah kepada 
keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya.

Selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, saya 
menyampaikan apresiasi kepada segenap Panitia dalam hal ini Bidang Urusan 
Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang telah mengadakan Pembinaan 
Standar Masjid Berbasis SIMAS, sebagai upaya meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan Remaja Masjid tentang membaca AI-Qur'an.

Hadirin yang berbahagia
Keberadaan Masjid ditengah umat sangat dibutuhkan untuk tempat 

beribadah mendekatkan diri pada sang khalik dan bersujud secara berjamaah 
pada yang Maha Kuasa, bertemu bersilaturrahmi membahas masalah agama 



Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 201556

dan umat, sosial keagamaan bahkan masalah ekonomi umat. Maka tidak heran 
ketika Rasulaullah hijrah ke Madinah yang pertama kali dibangun adalah 
masjid karena masjid merupakan tempat untuk memperdalam ketauhidan dan 
memperkokoh serta memperkuat persatuan dan kesatuan umat.

Oleh karena itu masjid merupakan sarana keagamaan yang penting bagi 
pemeluk agama Islam karena selain berfungsi sebagai sirnbol "keberadaan" 
pemeluk agama, masjid juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat 
melakukan pembinaan keagamaan dan ibadah. Artinya fungsi masjid disamping 
sebagai tempat beribadah diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat 
dan terarah bagi umat Islam. Bagi umat Islam fungsi masjid menduduki posisi 
sentral dalam kehidupan kaum muslimin; tidak hanya dalam ibadah (ritual) 
tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Masjid sebagai bangunan khusus 
rumah ibadah, tetap diperlukan. Lebih dari itu, masjid bukan hanya sekedar 
tempat kegiatan ritual sosial, tetapi juga merupakan salah satu simbol terjelas 
dari eksistensi peradaban Islam.

Hadirin yang berbahagia
Keberadaan Masjid disamping jalan-jalan protokol di Jakarta, saat ini 

sudah mengalami pergeseran agak jarang bahkan terkesan sulit menemukan, 
sementara tempat ibadah non muslim semakin mudah ditemukan, ini tentu 
menjadi kesulitan tersendiri untuk mampir dan menggunakan masjid yang 
merupakan tempat untuk beribadah saat waktu sholat tiba. Oleh karena itu 
data SIMAS yang yang dharapkan dapat diakses dalam media internet juga 
diharapkan dapat memudahkan dan memberikan informasi yang valid dan 
jelas tentang keberadaan masjid kepada kaum muslimin yang sedang melintas 
di jalan-jalan protokol maupun dimana saja di wilayah Jakarta.

Dalam rangka mewujudkan data yang otentik, valid dan akurat yang 
dapat diakses masyarakat secara luas tentu perlu usaha yang kuat karena akan 
menjadi informasi yang dianggap penting, dan ini menjadi tanggung jawab 
Bidang urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta dan karena itu pula periunya melaksanakan 
kegiatan Pembinaan Standar Masjid Berbasis SIMAS di Provinsi DKI Jakarta 
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Tahun 2015 ini.
Hadirin yang berbahagia,      .

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pesan sebagai 
berikut: Pertama, saya mengharapkan kegiatan ini dapat diaplikasikan dalam 
pelaksanaan tugas di kantor maupun dalam Masyarakat. Kedua, saya mohon 
kepada para peserta agar menerapkan ilmu yang didapat pada Pembinaan ini 
dilingkungan kerja dan berbagi ilmu kepada rekan atau mitra kerja maupun 
kepada masyarakat sehingga Data Masjid yang berbasis SIMAS valid dan akurat 
dapat segera diwujudkan.

Akhirnya, dengan mengucapkan Basmalah "Bismillaahirrohmaaniirohiim", 
Kegiatan Pembinaan Standar Masjid Berbasis SIMAS di Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2015, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan bimbingan kepada kita, agar dapat melakukan berbagai amal 
yang diridhai-NYA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas 
segala perhatiannya.
 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 19 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERUKUNAN 

UMAT BERAGAMA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL 
FKUB DAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT 

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera
Shaloom
Om Swastyastu
Nammo Buddhaya
Wie De Dong Tian
 
Kepada Yth:
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua FKUB Kota/Kabupaten;
4. Para Pengurus FKUB Provinsi/Kota/Kabupaten;
5. Para Hadirin Peserta Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama.
     

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita masih 
diberikan nikmat Iman dan Hidayah sehingga diberi kesempatan dapat 
berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat koordinasi Kerukunan Umat 
Beragama tentang bantuan operasional FKUB dan rekomendasi pendirian 
rumah ibadat di lingkungan  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta tahun 2015.

Dalam Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama tahun 2015 perlu 
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mencapai kerukunan umat beragama dilingkungan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta kami telah melakukan upaya diantaranya :
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•	 Meningkatkan peran FKUB Provinsi, Kota/Kabupaten.
•	 Membudayakan silaturahmi pada hari besar keagamaan.
•	 Menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Daerah.
•	 Melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
•	 Memberikan bantuan operasional kepada FKUB Provinsi, Kota/

Kabupaten.
•	 Melaksanakan dialog Tokoh Agama dan Dialog Pemuda Lintas Agama.

2. Disisi lain kita menyadari bahwa kegiatan-kegiatan di Jakarta yang rawan 
Konflik diantaranya :

•	 Pendirian Rumah Ibadat.
•	 Penyiaran agama kepada penganut agama lain.
•	 Perkawinan berbeda agama.
•	 Perayaan Hari Besar keagamaan.
•	 Penodaan Agama dan kegiatan aliran sempalan.

3. Kita menyadari penduduk DKI Jakarta terdiri dari berbagai agama sehingga 
kota Jakarta merupakan masyarakat majemuk mereka tersebar di 5 (lima) 
kota dan 1 (satu) kabupaten, serta sebagai Informasi baru-baru ini ada umat 
agama Banal yang mengajukan rekomendasi untuk tenaga kerja asing dengan 
memberikan data-data bahwa jumlah penganut agama Baha'i di Jakarta lebih 
kurang 100 orang. Hal  ini perlulah kita memberikan pelayanan terbaik kepada 
semua agama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu kita 
mengadakan hal-hal sebagai berikut:

•	 Sosialisasi Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan, Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama  Dan  Pendirian  Rumah Ibadat.

•	 Selain dari peraturan tersebut masih terdapat Implementasi PBM 
yaitu Peraturan Gubemur Nomor 170 Tahun  2009  tentang  Pedoman 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja FKUB dan Khusus di Jakarta 
terdiri dari 1 FKUB Tingkat Provinsi dan 6 FKUB Tingkat Kota/Kabupaten.

•	 Dan  juga  sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 Tahun  
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2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah 
Ibadat di Provinsi DKI Jakarta.

•	 Implementasi dari peraturan tersebut rapat koordinasi ini diharapkan 
dapat memberikan pelayanan Prima Kepada masyarakat khususnya di 
DKI Jakarta dalam hal pelayanan umat yang hetrogen walau dengan 
dana bantuan yang  kami kucurkan hanya Rp. 50.000.000,- ke FKUB 
Tingkat Provinsi dan Rp. 40.000.000,- ke Tingkat FKUB Kota/Kabupaten 
dan hal ini terlalu kecil namun kita berharap mudah-mudahan di tahun 
yang akan datang ada peningkatan.

•	 Pelayanan agama. yang selalu ingin meningkatkan kualitas iman umatnya 
dengan mendirikan rumah ibadat Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta berusaha memberikan rekomendasi dengan memverifikasi 
terlebih dahulu agar bisa dipahami hal tersebut dilakukan untuk 
mencegah dan meminimalisir konflik antar/interen umat beragama di 
DKI Jakarta.

4. Kepada peserta rapat koordinasi kami berpesan dalam kegiatan ini untuk 
bisa menyamakan persepsi dalam acuan pemberian rekomendasi  agar tidak 
menjadikan kerancuan di masyarakat.

Demikian sambutan pengarahan ini kami sampaikan dengan 
mengucapkan Bismillahirohmanirrohim Kegiatan Rapat Koordinasi Kerukunan 
Umal Beragama Tahun 2015 ini secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 26 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA RAPAT KERJA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi Kita Semua.
Yth. Sekjen Kementerian Agama Rl;
 
Hadirin dan Hadirat Peserta Raker yang berbahagia.
Basmalah - Hamdalah - Shalawat
Bapak Sekjen Kementerian Agama Rl yang kami hormati perkenankan kami 
melaporkan hal-hal sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
A. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Rl. Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, disebutkan 
bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas 
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi 
berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
B. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  
Provinsi  menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 
Provinsi;

2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
•	 Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan;
•	 Pembinaan kerukunan umat beragama;
•	 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi;
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•	 Pengkoordmasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi program;

•	 Pelaksanaan     hubungan     dengan pemerintah daerah, instansi 
terkart dan lembaga  masyarakat dalam  rangka pelaksanaan  tugas  
kementerian  di Provinsi.

3. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, serta 
Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 
(Renstra) Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan bagi 
seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian  Agama   terutama   dalam 
penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang terkait 
dengan tugas dan fungsi masing-masing pada tahun 2015- 2019.
4. Mengingat pertimbangan di atas, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat 
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, 
untuk membahas Permasalahan dan Evaluasi Tahun 2014, Penetapan Kinerja 
Tahun 2015 dan Program Prioritas Tahun 2016.

DASAR
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan    dan    Belanja    Negara, sebagaimana   telah   
diubah   dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikai Kementerian 
Agama, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 
2002;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 
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Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 488 Tahun 2003 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Rapat Dinas di lingkungan Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015   Tentang    Rencana   

Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014;
10. Keputusan   Kepala   Kantor   Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta Nomor: KW.09.1/2/HK.00.5/524/2015 tanggal 20 Mei 2015 
tentang Susunan Panitia Penyelenggara dan Peserta Rapat Kerja Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

111. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
1. Maksud

•	 Mengevaluasi   pelaksanaan   program satuan kerja/ organisasi di 
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2014;

•	 Mengesahkan Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015;

•	 Menyusun Program Prioritas Tahun 2016.
2. Tujuan

•	 Terukurnya     tingkat     ketercapaian pelaksanaan  program  satuan  kerja 
organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2014;

•	 Disahkan  Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015;

•	 Tersusunnya Program Prioritas Tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta.

3. Sasaran
•	 Adanya kesamaan visi dan misi aparat di lingkungan Kantor Wilayah 
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Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas 
membina kehidupan beragama di Provinsi DKI Jakarta;

•	 Meningkatkan koordinasi dan kualitas program antar unit satuan kerja 
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

4. TEMA
"Melalui Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta Kita Hadirkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Lima Nilai Budaya Kerja 
dilingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta"
5. TEMPAT DAN WAKTU
Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi    DKI    Jakarta   Tahun  
2015, diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 
28 s.d. 29 Mei 2015.
6. BIAYA
Biaya  penyelenggaraan  Rapat  Kerja  ini dibebankan  pada   DIPA  Kantor  
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Nomor: DIPA-
02501.2.416295/2015 Revisi 1 (satu) Tanggal 27 April 2015, pada kegiatan 
Subbag  Ortala dan  Kepegawaian  Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta.
7. PESERTA, UNDANGAN dan PANITIA
A. Peserta

Rapat kerja ini dihadiri oleh Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian 
Pejabat Struktural

1. Kepala Kanwil
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Para Kepala Bidang
4. Para Pembimas
5. Para Kepala Kankemenag Kab./ Kota
6. Para Kasubbag dan Kasi pada Kanwil
7. Para Kasubbag TU, Kasi dan Penyelenggara Kankemenag. Kota/Kab
8. Para Kepala Madrasah (MAN/MTsN/lVlIN)
9. Para Kepala KUA Kecamatan
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Pejabat Fungsional dan Undangan
1. Perwakilan Pokjawas
2. Perwakilan Pokjaluh
3. Perwakilan Pokjahulu
4. Perwakilan Bimas
5. Perwakilan BP4
6. Perwakilan MGMP
7. Perwakilan KKG
8. Perwakilan FKDT
9. Perwakilan FKPP
10. Perwakilan Pokja TPQ
11. Perwakilan IGRA
12. Perwakilan IGTK
13. Perwakilan FKMT
14. Perwakilan FKUB
15. Perwakilan HIMPUH, AMPURl, dan ASPURINDO
16. Perwakilan Pelaksana Kankemenag Kab./Kota

Total Jumlah Peserta sebanyak 285 orang
B. Panitia

Pelaksana kegiatan Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi DKI   Jakarta Nomor: KW.09.1/2/HK.OO-5/524/2015 Panitia 
Penyelenggara dan Peserta Rapat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.
8. MATERI RAKER
Materi Rapat Kerja (Raker) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2015 adalah :

1. Pengarahan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Rl, sekaligus 
membuka Rapat Kerja Tahun 2015 secara resmi.

2. Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Islam "Kebijakan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015 tentang Pendidikan pada 
Madrasah dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam"

3. Paparan   Direktur  Jenderal   Bimbingan Masyarakat Islam kementerian 
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Agama Rl dengan topik : "Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Tahun 2015 "

4. Paparan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
Kementerian Agama Rl dengan topik : "Kebijakan Direktorat Jenderal 
Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tahun 2015"

5. Paparan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Rl dengan 
topik:“ Sistem Pengawasan Internal Kementerian Agama Rl "

6. Paparan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Rl dengan 
topik: ''Implementasi KMA Nomor 207 Tahun 2013 fentang Pelaksanaan 
Assessment Bagi Calon Pejabat Stniktural/Fungsional". 

7. Sidang-sidang Komisi dan Sidang Pleno

Bapak Sekjen yang kami hormati,
Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, dan akhirnya kami mohon 

perkenan Bapak untuk memberikan pengarahan dan pembekalan dilanjutkan 
dengan membuka acara Resmi Rapat Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2015. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala 
kekurangannya. Wallahul mimaffiq ila aqwamith thariq. Wassalamu'alaikum Wr. 
Wb.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 28 Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA LOMBA BACA KITAB TINGKAT 

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Basmallah - Hamdallah – Shalawat

Kepada Yth:
1. Para Tim Penilai Lomba Baca Kitab Tingkat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kasi pada Bidang Urais dan Binsyar- para Kasi Bimas Islam Kota/

Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala KUA Kecamatan khususnya para peserta Lomba Baca Kitab 

yang saya banggakan 

Hadirin para undangan yang berbahagia
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat 

dan hidayah-Nya, Alhamdulillali hari ini kita dapat hadir disini dalam rangka 
Pembukaan Lomba Baca Kitab Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, semoga 
kita semua mendapat limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah SWT. 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya 
hingga akhir zaman. Amin.

Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi 

kehidupan sosial masyarakat dan keluarga. Menghadapi masalah tersebut 
perlu diiringi kemampuan sumber daya manusia Penghulu atau Kepala KUA 
yang mampu menjawab aneka tantangan yang muncul di berbagai lapisan 
masyarakat.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, 
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renungkan Kitab Kuning sebagai literatur utama tetap menjadi plihan dalam 
mengeksplore berbagai informasi tekstual dalam konteks penyelesaian 
masalah-masalah yang muncul dan berkembang di masyarakat. Berbagai 
program kegiatan strategis guna meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia penghulu atau Kepala KUA telah, akan dan terus dilaksanakan agar 
mampu menanamkan kiprahnya sebagai sosok manager, ulama, dan mufti 
balikan perlu terus menerus dikembangkan.

Salah satu program prioritas demi peningkatan kualitas kompetensi 
dan wawasan keilmuan para Penghulu atau Kepala KUA adalah dengan 
menyelenggarakan kegiatan "Lomba Baca Kitab Tingkat Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2015”  yang menekankan keahlian, kefasihan dan kebenaran membaca 
serta pemahaman makna teks kitab kuning.

Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati
Penghulu atau Kepala KUA Sebagai Pejabat dilingkungan Kantor 

Kementerian Agama dituntut untuk selalu aktif dalam mengambil inisiatif, 
prakarsa dan gagasan demi terwujudnya visi Kanwil Kementerian Agama yaitu 
terwujudnya masyarakat Jakarta yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, 
bermatrabat dan partisifatif. Sejalan dengan reformasi birokrasi yang berazas 
kepada ralimatan lil-alamin selaku Kepala Kanwil saya minta agar para pejabat 
sebagai atasan (orang kelas atas) dapat melakukan peran seperti matahan, bulan 
dan bintang (benda-benda atas di langit) yaitu yang memberi manfaat yang 
sebesar-besamya kepada makhluk Allah yang berada di bumi (bawahannya).

Berperan sebagai matahari artinya seorang atasan harus mampu 
memberi energi atau kekuatan hidup. Sebagai bulan artinya memberi 
petunjukan bagi bawahan yang kegelapan atau kesusahan. Berperan sebagai 
bintang artinya memberikan ilmu penerang dalam melaksanakan tugas yang 
benar sesuai aturan.

Pejabat Kementerian Agama sebagai pengawal moral bangsa hendaknya 
mampu melakukan peran sebagai angin /udara yang mampu blusukan 
menyelusup memasuki berbagai lorong ruangan untuk menyebarluaskan rasa 
persaudaraan penuh kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pejabat Kementerian Agama yang membumi dan menyatu dengan 
masyarakat hendaknya mampu menjalankan peran sebagai bumi yang 
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memberi kehidupan terhadap sesamanya dan menjalankan peran air yang 
menyejukkan, mendamaikan antar sesama umat manusia tanpa membeda-
bedakan suku, agama dan adat istiadat.

Dalam suatu kesempatan Pejabat Kementerian Agama pun dituntut agar 
mampu menjalankan peran sebagai awan atau mendung yang memayungi 
serta mengayomi makhluk Allah yang dibawalmya dan pada saat-saat yang 
sangat darurat pejabat Kementerian Agama liarus melakukan peran sebagai 
halilintar untuk menetralisir atau menghilangkan permasalahan-permasalahan 
yang muncul di masyarakat.
Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati

Lomba Baca Kitab Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun ini, merupakan 
musabaqoh ke IV. Secara rinci tujuan kegiatan ini telah dilaporkan oleh Kepala 
Bidang Urais dan Binsyar, secara umum kegiatan semacam ini untuk mendorong 
para Penghulu atau Kepala KUA agar mereka sebagai pejabat Kementerian 
Agama mampu meningkatkan kualitas keilmuannya sehingga Penghulu 
atau Kepala KUA mampu melaksanakan peran sebagai mufti, muballigh, 
da'i dan imam yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat baik golongan 
Muhammadiyah. Ahli Sunnah wal Jama'ah maupun golongan lainnya.
Maka saya menyambut gembira pelaksanaan lomba ini dan saya ucapkan 
selamat mengikuti lomba bagi para peserta dan dengan mengucapkan 
"Bismillahin-ahmaamrrahim" Lomba Baca Kitab Tingkat Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2015 saya nyatakan dibuka secara resmi.                                                                               

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA ORIENTASI PENYELENGGARAAN 

HARI BESAR ISLAM (HBI) TAHUN 2015

Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita nikmat iman dan Islam,   nikmat   sehat,   sehingga   kita   
bisa bersilaturahmi   dalam   acara orientasi penyelenggaraan Hari Besar Islam 
(HBI) bagi pengurus Ormas Islam, Penyuluhan Agama Islam Pengurus majelis 
Taklim dan Pengurus lembaga Dakwah se-Provinsi DKI Jakarta. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafa'atnya dihari akhirat 
nanti.

Saya selaku Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta, menyambut baik atas terselenggaranya acara Orientasi 
penyelenggaraan Hari Besar Islam yang dilaksanakan oleh Bidang Penerangan 
agama islam Zakat dan wakaf ini.

Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya, yang meliputi aspek lahir dan bathin, itu artinya 
pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material, 
tapi juga yang bersifat non fisik, yaitu berupa pembinaan rohani, melalui 
ceramah agama pada peringatan Hari Besar Islam (HBI).

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia dihadapkan pada Era 
modernisasi, informasi dan industrialisasi, terkadang mempengaruhi bahkan 
mengamcam keharmonisan ukhuwah islamiyah dan renggangnya semangat 
untuk bersilaturrahmi.

Salah satu langkah yang telah, sedang dan akan terus dilakukan dalam 
rangka mengantipasi dan memfilter umat islam dari pengaruh tersebut, adalah 
berupaya membentengi umat secara terus menerus, melakukan pembinaan 
Aqidah, Ibadah dan Akhlaqul umat, dengan menggunakan berbagaimedia 
Dakwah, salah satu media dakwah yang cukup efektif dan strategis dalam 
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menyampaikan pesan pesan agama dan pembangunan adalah dengan 
memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Islam sekaligus menyemarakan 
syiar islam.

Peringatan Hari-Hari Besar Islam pada umumnya telah mengakar dan 
melembaga dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia, peringatan 
Hari Besar Islam dimasyarakat kita selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 
bersejarah dan teknis penyelenggaraannya selalu bervariasi sesuai dengan 
aspirasi masyarakat bahkan diselenggarakan juga ditingkat pemerintahan, 
mulai dari tingkat nasional sampai ketingkat Kelurahan. 

Demikian, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 
dan akhirnya acara orientasi Penyelenggaraan Hari Besar Islam (HBI) yang 
dilaksanakan oleh Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 ini, saya buka secara resmi dengan 
mengucapkan Bissmillahirrahmanirrahim.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi Bimas Islam Kementerian 

Agama RI;
4. Para Narasumber kegiatan Pengembangan SIMKAH; dan para peserta yang 

berbahagia.

Hadirin yang berbahagia,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT, yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan kaiunia-
Nya kepada kita, berkat rahmat-Nya juga sehingga kita berada di sini dalam 
kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang 
diselenggarakan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sholawat serta salam tercurah 
kiranya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa 
umatnya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT.

Peserta Bimtek yang berbahagia,
Di era pertengahan tahun 1990-an teknologi infomasi telah mengalami 

perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga untuk memperoleh 
informasi dari segala penjuru dunia bukanlah suatu hal yang sulit lagi. Bahkan 
untuk memperoleh informasi-informasi apa pun bukan lagi dalam hitungan 
bulan, hari atau pun jam, melainkan cukup dalam hitungan detik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu 
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pesat, dewasa ini Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama 
sebagai ujung tombak pelaksana tugas melayani masyarakat dituntut untuk 
memperbaiki pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Sementara itu 
Kantor Urusan Agama tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pencatat nikah 
saja, melainkan ada tugas lainnya yaitu tentang wakaf, manasik haji, keluarga 
sakinah dan lain sebagainya.

Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan 
maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik, 
menyampaikan informasi, urusan bisnis, dan lain-lain. Dengan demikian internet 
merupakan salah satu teknologi informasi yang berperan sangat penting 
dalam segala kegiatan atauseluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil 
besar dalam me-reform sistem infoi-masi, struktur operasional dan manajemen 
dalam suatu organisasi (pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM, dan 
lain-lain), tanpa terkecuali sistern peradilan termasuk Kantor Urusan Agama 
yang berbasiskan pelayanan publik.

Kantor Urusan Agama kecamatan biasa disebut KUA mempunyai dua 
fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit teknis di 
Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di tingkat kecamatan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/
Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan 
kata kain, KUA adalah penentu semarak dan tidak semaraknya kehidupan 
beragama di wilayah kecamatan, dan diharapkan dapat mewamai, menumbuh-
kembangkan kehidupan keberagamaan baik pada tatanan instansi pemerintah 
level kecamatan maupun level masyarakat.

Oleh karena itu, sesungguhnya KUA memiliki tugas yang cukup berat 
dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan 
kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen KUA 
harus mempunyai dedikasi, profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi, 
sebab tanpa itu semua niscaya KUA hanya sekedar papan nama saja. Sumber 
daya yang mumpuni sangat dibutuhkan guna peningkatan pelayanan KUA 
kepada masyarakat. Kualitas dan kecepatan pelayanan menjadi perhatian 
utama untuk mengangkat citra KUA yang selama ini dinilai kurang baik. Sebab 
dari laporan terakhir, pelayanan KUA menjadi sorotan karena penilaian rendah 
dari lembaga terkait seperti KPK yang terjadi di lembaga pelayanan nikah ini.
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Melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/369 Tahun 2015 Tentang Penerapan 
Sistem Infonnasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan menjadi dasar Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
DKI dalam meningkatkan pelayanan manajemen pemberdayaan KUA yang 
berbasis teknologi, yakni dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan 
Nikah atau yang dikenal dengan SIMKAH. Aplikasi SIMKAH ini merupakan 
aplikasi yang berfungsi dan bertujuan untuk membangun Sistem Informasi 
Pengelolaan Penikahan di KUA. Dengan pemanfaatan teknologi ini diharapkan 
dapat menyajikan data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, 
pengendalian dan pengawasan sehingga publik bisa mendapatkan informasi 
yang lengkap, cepat dan akurat.

Pada hari ini Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
memfasilitasi kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah 
(SIMKAH). Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan diharapkan kepada para 
Kepala KUA dan operator SIMKAH di lingkungan Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta agar dapat mewujudkan sistem manajemen perkantoran 
modem yang berbasis teknologi mformasi pada Kantor Urusan Agama (KUA).
Akhirnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan Pengembangan 
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), saya buka secara resmi, semoga 
Allah SWT merestui segala niat dan usaha kita, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   Mei 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA KEGIATAN "SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH (BOS) MADRASAH IBTIDAIYAH DAN 
MADRASAH TSANAWIYAH" 

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth: 
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta;
2. Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kota/Kabupaten;
4. Para Kepala Ml dan MTs Swasta (perwakilan dari 5 wilayah Kota) Tim 

Manajemen BOS tingkat Provinsi DKI Jakarta;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bagi 
keselamatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

Bapak dan Ibu yang berbahagia, 
Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkesempatan untuk dapat 

mengikuti kegiatan "Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta”. Tentunya 
kegiatan ini akan memberikan banyak aspek positif dalam meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di madrasah Provinsi DKI 
Jakarta. Selain itu, kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Dana BOS ini merupakan 
salah satu bentuk upaya Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang 
bertujuan untuk meningkatkan koordinasi meningkatkan akurasi pendataan 
ketelitian, meningkatkan pembinaan kepada madrasah agar tertib administrasi 
dana BOS dapat menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja 
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dalam mengelola dana BOS tidak hanya dilihat dari sukses pencairan dana saja, 
akan tetapi sukses administrasi dan akurasi data.

Bapak dan Ibu yang berbahagia, 
Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan 

siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang 
berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk 
operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan 
Buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Karena komitmen madrasah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS 
sangat menentukan keberhasilan dari pada program BOS baik dalam lingkup 
internal sekolah maupun daerah. Sumber dana madrasah ternyata berasal 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana BOS dan Sumbangan 
orang tua siswa. Dari ketiga komponen tersebut ternyata biaya operasional 
sekolah masih sangat tergantung pada sumbangan orang tua murid maupun 
BOS, sedangkan dukungan APBD masih relatif kecil. 

Oleh karena itu hendaknya dalam pengelolaan dana dengan melibatkan 
orang tua (komite) serta hendaknya dilakukan secara transparan melalui laporan 
pertanggungjawaban public dengan demikian fungsi kontrol akan dapat 
berjalan efektif. Perlunya sinergi diantara kita mulai dari aspek perencanaan 
dan pengorganisasian, Sosialisasi program, penyaluran dana, pemanfaatan 
dana serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan BOS adalah 
sangat strategis supaya penyelenggaraan BOS mendapatkan hasil yang lebih 
baik dan benar-benar efektif bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu 
hal lagi yang paling penting dan perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya 
pengawasan dalam proses penyaluran dana BOS di lapangan agar tidak terjadi 
penyalahgunaan dana BOS dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.    
Bapak dan Ibu yang berbahagia, hasil dari evaluasi pelaksanaan dana BOS tahun 
2014 secara umum sudah cukup baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 
dana BOS tahun 2014 diperoleh beberapa temuan dan permasalahan sebagai 
berikut:

•	 Pendataan banyak yang kurang akurat terutama dalam updating jumlah 
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data siswa madrasah (Data Berbasis Emis); 
•	 Kurang lengkapnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BOS di 

madrasah; 
•	 Penggunaan dana BOS masih ada yang tidak sesuai dengan aturan;

Sesuai kewenangan pembinaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengawasi 
pungutan yang dilakukan oleh seluruh madrasah baik negeri maupun swasta 
dengan mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip akuntabilitas 
dan transparansi. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan program BOS di 
lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, mari sama-sama 
kita bangun komitmen untuk menjadi yang lebih baik. 

Dengan demikian, melalui kegiatan ini saya berharap kepada Bapak/
lbu sekalian untuk selalu dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan 
kinerja aparatur. Hal ini sangat penting karena dapat menjadi wujud nyata 
komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dan sebagai dasar 
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 
serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 
dan dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

Demikianlah, pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan, terima kasih 
atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang. Dengan mengucapkan 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM kegiatan "Sosialisasi Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2015" 
resmi dibuka. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 1 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002



Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 201578

POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA BIMTEK SIRUP 

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua, 
sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan Bimbingan 
Teknis (BIMTEK) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun 
2015, bertempat di Aula Serba Guna 2, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Para hadirin yang berbahagia,
Saya menyambut baik kegiatan ini yang di gagas dan diselenggarakan 

oleh Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (INMAS) mengingat 
betapa pentingnya kegiatan Bimtek SiRUP di lingkungan Kementerian Agama 
Prov. DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pemahaman para Admin SiRUP 
untuk menginput RUP dalam sebuah aplikasi yang berbasis web ini.

Para peserta Bimtek yang berbahagia,
Sebagai badan publik, Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta 

berkewajiban menjalankan amanah yang telah tertuang dalam segala 
peraturan pemerintah yang sah. Salah satunya kewajiban Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan dan mempublikasi RUP secara luas 
di website/portal K/L/D/I, tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tetang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Kewajiban mengumumkan RUP juga menjadi ranah UU 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan dan Informasi Publik, kewajiban PA/KPA mengumumkan 
RUP dikandung maksud agar para penyedia barang/jasa mempunyai waktu 
bersiap diri sekaligus bukti bahwa K/L/D/I tersebut telah melakukan prinsip-
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prinsip dasar pengadaaan barang/jasa yakni terbuka dan transparan.
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) mengakomodir segala kebutuhan pengadaan secara 
elektronic (e-procurement) mulai dari SiRUP, LPSE, e-Katalog, dll. 

SiRUP merupakan sistem informasi sebagai wadah untuk mengumumkan 
seluruh pengadaan yang berada di semua K/L/D/I. Tiap tahun perkembangan 
aplikasi pengadaan terus berkembang untuk memudahkan user (admin SiRUP).

Menurut hukum dalam dunia pengadaan ada 3 (tiga) , yaitu Pidana, 
Perdata, dan TUN. Jadi kalau tidak mengumumkan RUP, berarti pejabat negara 
tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan TUN. 
Apakah itu membatalkan pelelangan atau tidak? Menurut Pasal 83 UU No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang pelelangan yang merupakan 
salah satu bagian dari pengadaan. RUP adalah tahapan pengadaan dan bukan 
pelelangan. Pasal tersebut tidak mengatur sanksi bagi pengumuman RUP, 
karena Pengumuman RUP bukan "pelaksanaan pelelangan" tetapi "pelaksanaan 
pengadaan"

Konsekuensi jika tidak mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP 
adalah tidak dapat melakukan pelelangan Tahun 2015 karena sistem SiRUP 
sudah terintegrasi dengan sistem SPSE.

 Karena itu solusi yang digunakan mengenai kewajiban PA/KPA 
mengumumkan RUP bukan berupa sanksi kepada yang tidak melaksanakannya, 
tetapi melalui teknologi informasi yaitu koneksi SiRUP dengan SPSE. Dengan 
demikian kebutuhan monitoring dan evaluasi akan lebih mudah dipenuhi 
dengan memanfaatkan data pada SiRUP dan SPSE yang dapat ditampilkan 
pada Monitoring dan Evaluasi Online (Monev OL) LKPP.

Diharapkan Admin SiRUP Unit/Satker di lingkungan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta lebih paham dan mengerti bagaimana cara 
penginputan yang benar menurut tata cara penginputan aplikasi SiRUP dan 
dapat membantu PA/KPA baik dalam mengumumkan RUP maupun dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan 
ini dan semoga Allah AWT senantiasa meridhoi usaha kita dan selalu diberikan 
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petunjuk-Nya. Dengan mengucap "Bismillahiromannirohim" acara Bimbingan 
Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di lingkungan 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta dengan resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 4 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PELATIHAN PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dalam Bab I Pasal 1 ayat ke 3 disebutkan bahwa, sistem pendidikan nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat 
terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme 
pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas sekolah merupakan salah 
satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran 
yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan 
mutu pendidikan di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan 
bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu 
kompetensi kepribadian, supervisi  manajerial, supervisi  akademik, evaluasi 
pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Kondisi di 
lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/madrasah yang 
belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik.

Posisi, peran dan eksistensi pengawas harus terus dibina agar citra 
pengawas satuan pendidikan/sekolah lebih meningkat sebagaimana yang kita 
harapkan. Pengawas harus mempunyai nilai lebih dari guru dan kepala sekolah 
baik dari segi kualifikasi, kemampuan, kompetensi, finansial dan dimensi 
lainnya agar kehadirannya di sekolah betul-betul didambakan stakeholder 
sekolah. Dengan meningkatnya kompetensi pengawas diharapkan terjadi 
peningkatan kinerjanya sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan pada 
satuan pendidikan yang dibinanya.

Tugas pengawas dalam melakukan penilaian dan pembinaan bukanlah 
tugas yang ringan, karena bukan sekedar datang berkunjung ke sekolah tanpa 
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ada tidak lanjutnya. Tugas menilai dan membina membutuhkan kemampuan 
dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, 
ketepatan memberikan treatment yang diperlukan serta komunikasi yang baik 
antara pengawas sekolah dengan setiap individu di sekolah.

Arti pembinaan sendiri adalah memberikan arahan, bimbingan, contoh 
dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dengan kemampuan-
kemampuan tersebut diharapkan pengawas sekolah dapat menjadi partner 
kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolah binaannya, 
bukan lagi menjadi seorang "pengawas" yang mencari-cari kesalahan guru dan 
kepala sekolah.

Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tujuan 
umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan 
sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-
tujuan yang lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program 
pembinaan. Adapun tujuan khusus pembinaan pengawas satuan pendidikan 
adalah agar para pengawas satuan
pendidikan/sekolah :

1. Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 
pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan 
pendidikan yang dibinanya.

2. Meningkatnya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi 
pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi 
kinerjanya.

3. Mampu bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan 
komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan/sekolah 
binaannya.

4. Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.

5. Berjalannya jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan 
fungsional.

6. Hasil yang diharapkan dari pembinaan dan pengembangan karir 
pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah diperolehnya pengawas 
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yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 
binaannnya.
Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas 

satuan pendidikan harus terus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan. Pembinaan 
pengawas satuan pendidikan mencakup pembinaan profesi dan pembinaan 
karir. Pembinaan Profesi diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi kepengawasan 
baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.

Sedangkan Pembinaan Karir diarahkan untuk meningkatkan pangkat 
dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan 
pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah harus dirancang 
dan dikembangkan secara terpola dan bersinambungan agar kemampuan 
profesional dan karir pengawas satuan pendidikan mendorong peningkatan 
kinerjanya. Pengawas yang unggul adalah pengawas yang memiliki kemampuan 
melebihi guru dan kepala madrasah, tanpa itu tidak mungkin pengawas dapat 
menilai kinerja guru dan kepala madrasah dengan baik dan benar.

Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Dan 
marilah kita buka Pelatihan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional 
Pengawas Madrasah dengan membaca Bismillahirrahmaanirrahiim.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 4 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA PEMILIHAN KUA 
KECAMATAN TELADAN TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

Basmallah - Hamdallah - Shalawat
Assalamu'alaikum Wr.Wb
•	 Yth. Bapak Walikota Jakarta Barat dan atau yang mewakili beserta 

jajarannya;
•	 Yth. Kepala Kankemenag Kota Jakarta Barat beserta jajarannya;
•	 Yth. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
•	 Yth. Para Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2015 yang terdiri dari;
1. Bapak KH. M. Noor Syuaeb Munzir, MA sebagai Ketua
2. Bapak Drs. H. Modi Chabib, M.Pd.I sebagai Sekretaris
3. Bapak Drs. H. Ismail, MA sebagai Anggota
4. Bapak Dr. H. Helmi Hidayat, MA sebagai Anggota
5. Bapak Drs. H. Luqman HT, M.Si sebagai Anggota

Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya, saat ini kita dapat hadir dalam kegiatan Pembukaan Penilaian 
Kunjungan Lapangan (Home Visit) Pemilihan KUA Kecamatan Teladan Tingkat 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Shalawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para 
keluarganya, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman.
Bapak dan Ibu serta hadirinyang kami hormati.

Pemilihan KUA Kecamatan Teladan merupakan Program Nasional 
Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang setiap 
tahun selalu dilaksanakan.
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DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi barometer pelayanan dalam 
segala bidang bagi provinsi lain di Indonesia, termasuk pelayanan pada KUA 
Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah 
merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang secara langsung 
berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan 
PMA Nomor 39 tahun 2012 menguraikan kegiatan Kepala KUA yaitu :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan 

rumah tangga KUA.
3. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, 

pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan 
keluarga.
Hal yang sangat fundamental pada tahun 2013 sampai dengan sekarang 

pelayanan KUA selalu menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pelayanan nikah, 
pembinaan keluarga (konsultasi konflik/ permasalahan keluarga) hingga 
pelayanan haji. Hasil temuan KPK pelayanan tersebut masih dibawah standart 
(raport merah dengan nilai 5,40) karena masih adanya praktek-praktek pungutan 
liar atau yang dikenal sekarang gratifikasi. Pemerintah melalui PP No.19 Tahun 
2015 membuat kepastian hukum tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama mengatur 
tentang biaya pencatatan nikah, dengan ketentuan apabila dilaksanakan di luar 
Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi 
sebesar Rp. 600 ribu, dan apabila dilaksanakan di KUA dan di luar KUA (bagi 
WNI yang tidak mampu secara ekonomi dan  korban bencana) tidak dikenakan 
biaya dikenakan tarif Rp.0.00 (nol rupiah).

Pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik harus didukung 
regulasi (SOP), infrastruktur Bangunan Gedung yang baik, bersih dan nyaman 
serta SDM KUA yang profesional dibidangnya, dan tahun ini menjadi tantangan 
KUA se Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan pelayanan berbasis Teknologi 
Informasi (TI) salah satunya Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah 
(SIMKAH) melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/369 Tahun 2015. yang bertujuan 
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membangun Sistem Informasi Pengelolaan Penikahan di KUA secara cepat, 
akurat dan online.

Pada tahun 2015 bertepatan dengan HAB Kementerian Agama RI 
menetapkan nilai-nilai Budaya Kerja yang harus tertanam di dalam diri para 
aparatur Kementerian Agama, yakni:

1. Integritas
2. Profesional
3. Inovasi
4. Tanggung Javvab; dan
5. Keteladanan

Dari 5 Nilai Budaya Kerja itu tujuannya adalah mewujudkan Keteladanan. 
Oleh karena itu sebagai bentuk motivasi dan pengliargaan kepada KUA 
Kecamatan yang telah menanamkan nilai-nilai budaya kerja sehingga meraih 
keteladanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 
cepat dan nyaman. KUA Kecamatan yang telah mendapatkan predikat Teladan 
Tingkat Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional telah melalui proses rangkaian 
kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan mulai dari penilaian test tertulis 
dan wawancara dan kunjungan lapangan (home visit).

KUA Kecamatan yang berprestasi dan patut diteladani baik dipandang 
dari segi pelayanan kepada masyarakat, ketertiban dan administrasi, 
manajeinen, penegakan hukum, pembinaan umat, maupun pelaksanaan 
pembangunan serta menerapkan pelayanan yang cepat, akurat menggunakan 
Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi (SIMKAH) dapat duduk sejajar 
dengan para teladan lainnya dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun 
Proklamasi Kemerdekaan RI.

Kami berharap Pemilihan KUA Kecamatan yang telah terpilih menjadi 
KUA Kecamatan Teladan, baik Tingkat Kota/Kab, Provinsi apalagi Tingkat 
Nasional dapat mempertahankan keteladanannya, dan dapat mengikuti 
seluruh rangkaian kegiatan penilaian Pemilihan KLIA Teladan Tingkat Provinsi 
DKI Jakarta dan pemilihan ini dan selanjutnya tidak hanya event/lomba 
saja, namun benar-benar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat.
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Saya sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
mengucapkan terima kasih kepada Seluruh Instansi terkait, Pemda Provinsi 
DKI Jakarta besertajajarannya atas atensi dan partisipasi dalam Pemilihan KUA 
Kecamatan Teladan Tahun 2015, mudah-mudahan amal baik Bapak dan Ibu 
membuahkan liasil. Dan kepada peserta pemilihan KUA Kecamatan Teladan, 
KUA Kec. Kebon Jeruk saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini semoga 
dapat memberikan pelayanan dan tiasil yang baik sehingga dapat meraih 
predikat juara KUA Kec. Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta, bahkan Tingkat 
Nasional Tahun 2015. Amin.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, kegiatan 
Penilaian Lapangan Pemilihan Kantor Umsan Agama (KUA) Kecamatan Teladan 
Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 di KUA Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 
secara resmi dibuka. Demikian sambutan ini kami sampaikan, semoga Allah 
SWT meridho'i dan menerima segala amal baik kita semua. Amin

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 5 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA SOSIALISASI 

(SAFEGUARDING) BANTUAN 
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta;
2. Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kota/Kab;
4. Para Kepala Madrasah Aliyah Negeri/Swasta se Provinsi DKI Jakarta;
5. Tim Manajemen BOS MA tingkat Provinsi DKI Jakarta;
6. Tim Manajemen BOS MA tingkat Kota/Kabupaten;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Snalawat dan salam semoga 
senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW risalah 
bagi keselamatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak dan 
Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkesempatan 
untuk dapat mengikuti kegiatan "Sosialisasi (Safeguarding) Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) MA Tahun 2015" di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kegiatan ini akan memberikan banyak 
aspek positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
dana BOS di madrasah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan ini merupakan 
salah satu bentuk upaya Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang 
bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, meningkatkan akurasi pendataan 
ketelitian, meningkatkan pembinaan kepada madrasah agar tertib administrasi 
dana BOS dapat menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja 
dalam mengelola dana BOS tidak hanya dilihat dari sukses pencairan dana saja, 
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akan tetapi sukses administrasi dan akurasi data.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan 

siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang 
berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk 
operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan 
Buku Panduan BOS MA yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena komitmen 
madrasah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan 
keberhasilan dari pada program BOS baik dalam lingkup internal madrasah 
maupun daerah. Hendaknya dalam pengelolaan dana dengan melibatkan 
orang tua (komite) serta hendaknya dilakukan secara  transparan melalui 
laporan penanggungjawaban publik dengan demikian fungsi kontrol akan 
dapat berjalan efektif.

Perlunya sinergi diantara kita mulai dari aspek perencanaan dan 
pengorganisasian, sosialisasi program, penyaluran dana, pemanfaatan dana 
serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan BOS adalah sangat 
strategis supaya penyelenggaraan BOS mendapatkan hasil yang lebih baik 
dan benar-benar efektif bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu hal 
lagi yang paling penting dan perlu mendapatkan pernatian adalah perlunya 
pengawasan dalam proses penyaluran dana BOS di lapangan agar tidak terjadi 
penyalahgunaan dana BOS dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan program BOS di lingkungan 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, mari sama-sama kita bangun 
komitmen untuk menjadi lebih baik dengan motto "3 S dan 5 T", yaitu :

•	 Sukses Pencairan
•	 Sukses Administrasi
•	 Sukses Selamat
•	 Tepat Waktu
•	 Tepat Sasaran
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•	 Tepat Jumlah
•	 Tepat Penggunaan
•	 Tepat Prosedur

Dengan demikian, melalui kegiatan ini saya berharap kepada Bapak/
lbu sekalian untuk selalu dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan 
kinerja aparatur. Hal ini sangat penting karena dapat menjadi wujud nyata 
komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dan sebagai dasar 
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 
serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 
dan dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Demikianlah, pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan, terima kasih 
atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang. Dengan mengucapkan 
Bismillahirrahmanirrahim kegiatan "Sosialisasi (Safeguarding) Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) MA Tahun 2015" resmi dibuka. Semoga Allah 
meridhoi perjuangan kita semua, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 8 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA 
PADA ACARA PENILAIAN KUNJUNGAN LAPANGAN 

(HOME VISIT) PEMILIHAN KUA KECAMATAN TELADAN 
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Basmallah - Hamdallah – Shalawat

Kepada Yth:
1. Bapak Walikota Jakarta Utara dan atau yang mewakili beserta jajarannya;
2. Kepala Kankemenag Kota Jakarta Utara beserta jajarannya;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2015 yang terdiri dari; 1. Bapak KH. M. Noor Syuaeb Munzir, MA sebagai 
Ketua; 2. Bapak Drs. H. Moch Chabib, M.Pd.I sebagai Sekretaris; 3. Bapak Drs. 
H. Ismail, MA sebagai Anggota; 4. Bapak Dr. H. Helmi Hidayat, MA sebagai 
Anggota; 5. Bapak Drs. H. Luqman HT, M.Si sebagai Anggota

5. Para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se Kota Jakarta Utara;
6. Peserta Pemilihan KUA Kecamatan Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 

yang merupakan Juara I Tingkat Kota Jakarta Utara Kepala KUA Kec. 
Penjaringan (Bapak Drs. H. Ismail Idris)

7. Para Panitia Pemilihan KUA Kecamatan Teladan serta hadirin yang 
berbahagia.

 Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat taufik dan 

hidayah-Nya, saat ini kita dapat hadir dalam kegiatan Pembukaan Penilaian 
Kunjungan Lapangan (Home Visit) Pemilihan KUA Kecamatan Teladan Tingkat 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
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Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat dan segenap 
pengikutnya hingga akhir zaman. 

Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati,
Pemilihan KUA Kecamatan Teladan merupakan Program Nasional 

Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang setiap 
tahun selalu dilaksanakan.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi barometer pelayanan 
dalam segala bidang bagi provinsi lain di Indonesia, termasuk pelayanan pada 
KUA Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah 
merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang secara langsung 
berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan 
PMA Nomor 39 tahun 2012 menguraikan kegiatan Kepala KUA yaitu:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan 

rumah tangga KUA.
3. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, 

pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan 
keluarga.

Hal yang sangat fundamental pada tahun 2013 sampai dengan sekarang 
pelayanan KUA selalu menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pelayanan nikah, 
pembinaan keluarga (konsultasi konflik/ permasalahan keluarga) hingga 
pelayanan haji. Hasil temuan KPK pelayanan tersebut masih dibawah standart 
(raport merah dengan nilai 5,40) karena masih adanya praktek-praktek pungutan 
liar atau yang dikenal sekarang gratifikasi. Pemerintah melalui PP No.19 Tahun 
2015 membuat kepastian hukum tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama mengatur 
tentang biaya pencatatan nikah, dengan ketentuan apabila dilaksanakan di luar 
Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi danjasa profesi 
sebesar Rp. 600 ribu, dan apabila dilaksanakan di KUA dan di luar KUA (bagi 
WNI yang tidak mampu secara ekonomi dan atau Penerimaan Negara korban 
bencana) tidak dikenakan biaya dikenakan tarif Rp.0,00 (nol  rupiah).
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Pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik harus didukung 
regulasi (SOP), infrastruktur Bangunan Gedung yang baik, bersih dan nyaman 
serta SDM KUA yang profesional dibidangnya, dan tahun ini menjadi tantangan 
KUA se Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan pelayanan berbasis Teknologi 
Informasi (TI) salah satunya Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah 
(SIMKAH) melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/369 Tahun 2015. yang bertujuan 
membangun Sistem Informasi Pengelolaan Penikahan di KUA secara cepat, 
akurat dan online.

Pada tahun 2015 bertepatan dengan HAB Kementerian Agama RI, 
menetapkan nilai-nilai budaya kerja yang harus tertanam di dalam diri para 
aparatur Kementerian Agama, yakni:

1. Integritas
2. Profesional
3. Inovasi
4. Tanggung Jawab; dan
5. Keteladanan

Dari 5 Nilai Budaya Kerja itu tujuannya adalah mewujudkan Keteladanan. 
Oleh karena itu sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada KUA 
Kecamatan yang telah menanamkan nilai-nilai budaya kerja sehingga meraih 
keteladanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, 
cepat dan nyaman. KUA Kecamatan yang telah mendapatkan predikat Teladan 
Tingkat Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional telah melalui proses rangkaian 
kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan mulai dari penilaian test tertulis 
dan wawancara dan kunjungan lapangan (home visit).

KUA Kecamatan yang berprestasi dan patut diteladani baik dipandang 
dari segi pelayanan kepada masyarakat, ketertiban dan administrasi, 
manajemen, penegakan hukum, pembinaan umat, maupun pelaksanaan 
pembangunan serta menerapkan pelayanan yang cepat, akurat menggunakan 
Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi (SIMKAH) dapat duduk sejajar 
dengan para teladan lainnya dalam upacara permgatan Hari Ulang Tahun 
Proklamasi Kemerdekaan RI.

Kami berharap Pemilihan KUA Kecamatan yang telah terpilih menjadi 
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KUA Kecamatan Teladan, baik Tingkat Kota/Kab, Provinsi apalagi Tingkat 
Nasional dapat mempertahankan keteladanannya, dan dapat mengikuti 
seluruh rangkaian kegiatan penilaian Pemilihan KUA Teladan Tingkat Provinsi 
DKI Jakarta dan pemilihan mi dan selanjutnya tidak hanya event/lomba 
saja, namun benar-benar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat.

Saya sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
mengucapkan terima kasih kepada Seluruh Instansi terkait, Pemda Provinsi 
DKI Jakarta beserta jajarannya atas atensi dan partisipasi dalam Pemilihan KUA 
Kecamatan Teladan Tahun 2015, mudah-mudahan amal baik Bapak dan Ibu 
membuahkan hasil. Dan kepada peserta pemilihan KUA Kecamatan Teladan, 
KUA Kec. Penjaringan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini semoga 
dapat memberikan pelayanan dan hasil yang baik sehingga dapat meraih 
predikat juara KUA Kec. Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta, bahkan Tingkat 
Nasional Tahun 2015. Amin.

Akhimya dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, kegiatan 
Penilaian Lapangan Pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teladan 
Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 di KUA Kec. Penjaringan Jakarta Utara 
secara resmi dibuka.

Demikian sambutan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT meridho'i 
dan menerima segala amal baik kita semua. Amin

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 8 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA 
PADA ACARA PELATIHAN ASESOR PENILAIAN AKREDITASI 

MADRASAH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kabid Pendidikan Madrasah, Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah, 
narasumber dan  peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah kita 
panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat, 
taufik serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat bersilaturrahim dalam rangka 
Pembukaan Pelatihan Asesor Penilaian Akreditasi Madrasah Bidang Pendidikan 
Madrasah Kanwil Kementerian Agama prov. DKI Jakarta tahun 2015. Mudah-
mudahan kegiatan ini senantiasa mendapat Bimbingan, Ridho dan Maghfiroh 
Allah SWT. Amin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, 
Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafaat-
Nya di akhirat nanti. Peserta Pelatihan yang berbahagia, salah satu tantangan 
besar Kementerian Agama dalam konteks pembinaan dan peningkatan 
mutu pendidikan madrasah adalah Akreditasi Madrasah. Persoalan Akreditasi 
menjadi penting dan urgen menyusul ditetapkannya standar nasional 
pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk menjawab tantangan 
tersebut, Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah 
secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi 
eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah pada jalur 
pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan 
mutu pendidikan sekolah/madrasah.

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tersebut, dibutuhkan 
asesor yang memiliki sikap dan kepribadian yang terpuji, pemahaman 
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dan penguasaan perangkat akreditasi sekolah/madrasah yang memadai, 
serta memiliki ketrampilan menggunakan software aplikasi penskoran dan 
pemeringkatan hasil akreditasi, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang 
dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan 
menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional 
Pendidikan.
Tanggung jawab asesor, yaitu:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman 
kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi 
yang diberikan kepada sekolah/madrasah benar-benar mencerminkan 
tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan

2. Menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif 
kepada BAP-S/M.

Syarat untuk menjadi asesor, yaitu :
1. memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah;
2. memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran;
3. memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas diri serta komitmen 

untuk melaksanakan tugas;
4. berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan dan/atau 

pengelolaan pendidikan dengan reputasi baik;
5. kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya adalah sarjana (SI) atau yang 

sederajat;
6. berbadan sehat;
7. tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Disdikdan 

Kanwil Depag;
8. tidak sedang menjadi anggota BAP-S/M; dan
9. telah mengikuti pelatihan asesor dan memperoleh sertifikat yang 

dikeluarkan oleh BAN-S/M atau BAP-S/M.

Kredibilitas seorang asesor sangat terkait dengan tiga aspek, yaitu 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu.   Pengetahuan  diartikan   
bahwa  asesor memahami dan menguasai substansi akreditasi dan selalu 
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memperbaharui pengetahuannya dengan mempelajari berbagai dinamika 
teoritis dan praktis akreditasi dari berbagai sumber belajar, dan mengikuti 
pelatihan-pelatihan terkait. Keterampilan diartikan bahwa asesor mengetahui 
bagaimana menggunakan instrumen akreditasi secara tepat, melakukan 
analisis terhadap data yang ada pada instrumen secara akurat dan melaporkan 
hasil analisis dengan berpedoman pada panduan yang sudah ditetapkan. 
Sikap diartikan bahwa asesor harus mematuhi kode etik, menjaga kerahasiaan, 
bersikap adil, dan tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) 
tertentu.

Demikian  beberapa  hal  yang  ingin  saya sampaikan, kepada seluruh 
peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Dengan membaca 
Basmallah, Pelatihan m ini yang bertema "Pelatihan Asesor Akreditasi Madrasah 
Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Asesor Sesuai Standar BAN S/M" 
secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 9 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
 PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALIASI 

PERENCANAAN UNTUK ANGGARAN 2016

Salam dan Pembuka

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan terkiat pekerjaan menyusun anggaran, terdapat beberapa hal 
penting yang perlu menjadi perhatian dan kita cari solusinya bersama, antara 
lain yang terkait dengan :
1. SDM Perencana
2. Koordinasi penyusunan anggaran antara Kanwil dengan Satkerdi 

lingkungan Kanwil
3. Pembagian anggaran secara proporsional antara Kanwil dan Kankemenag
4. Anggaran Pendis yang sudah besar tetapi tetap kurang
5. Update dan validitas data
6. Frekuensi revisi yang cukup sering

SDM Perencana
SDM Operator perencana masih dirasa kurang baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Terlihat dari beberapa Satker yang petugas/operator RKA/
KL nya masih merangkap tugas-tugas yang lain. Juga tidak adanya Pejabat 
Fungsional Perencana satupun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta. Terkait hal itu, saya meminta kepada para Kepala Satker juga Kepala 
TU yang hadir di sini untuk terus membina dan mencari tenaga yang diberi 
tugas khusus sebagai operator perencana. Dan yang sudan berpengalaman 
menjadi operator perencana agar tidak pelit untuk membagi ilmunya supaya 
ada regenerasi dan ada partner   diskusi, karena   pekerjaan   yang dilaksanakan 
bersama tentu akan terasa lebih ringan dan bisa saling melakukan verifikasi. Alur 
koordinasi penyusunan anggaran juga harus terus dibangun dan ditingkatkan. 
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Dengan adanya kecenderungan anggaran berbasis eselon I mengakibatkan 
sering terjadinya miss-information antara unit kerja teknis dengan unit kerja 
fasilitatif terkait alur penyampaian usulan anggaran maupun siapa yang 
harus menyusun anggaran tersebut. Pada prinsipnya anggaran harus disusun 
berbasis kinerja. Yang mengetahui tugas dan fungsi dari suatu unit kerja adalah 
unit kerja itu sendiri oleh karenanya unit kerja tersebutlah yang bertanggung 
jawab untuk menuangkan kebutuhannya ke dalam RKA/KL dengan baik dan 
benar. 

Kata baik dan benar mengandung arti baik dan benar secara isi maupun 
secara teknis penuangannya ke dalam RKA/KL Unit Kerja teknis pada Kanwil 
punya kewajiban sebagai konsolidator terhadap unit kerja yang ada di Kan.
kemenag ataupun di Madrasah. Namun unit kerja tersebut tidak bisa bekerja 
sendiri, karena tusinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tusi-tusi lain 
dalam satu Satker di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil. Unit kerja tersebut 
harus mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Bagian Tata 
Usaha dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berfungsi sebagai 
koordinator dan penghubung dengan Eselon I dan bertugas mengawal 
agar RKA/KL dari antar unit kerja menyatu secara terintegrasi sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan.

Anggaran juga harus terdistribusi secara proporsional, dengan 
mempertimbangkan beban dan kebutuhan masing-masing wilayah. Begitu 
juga anggaran turun maka penentuan distribusi akan dilaksanakan melalui 
pembahasan rapat pimpinan untuk mencapai kesepakatan.

Sebagian besar Satker pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta adalah berada di DIPA Pendis. Alokasi anggaran pendidikan memang 
lebih besar dari DIPA yang lain. Akan tetapi melihat kondisi madrasah kita 
saat ini, anggaran yang sudah besar itu ternyata masih kurang, masih belum 
mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu diperlukan keahlian 
untuk menentukan skala prioritas sehingga anggaran yang terbatas tersebut 
dapat digunakan dengan optimal. Prioritas tahun ini adalah melanjutkan 
pembangunan fisik madrasah yang masih belum selesai dan melengkapi 
sarana prasarana proses belajar mengajar.
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Hal lain yang perlu perhatian serius adalah tentang data. Penyusunan 
perencanaan anggaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan 
data yang valid. Sebagai contoh madrasah. Data Madrasah pasti selalu bergerak 
dari tahun ke tahun bahkan dari semester kesemester. Oleh karena itu up date 
data sudah menjadi  kehamsan  sebagai  data  dukung perencanaan.

Revisi anggaran adalah hal yang diperlukan untukmengadakan 
penyesuaian kebutuhan di sepanjang tahun anggaran namun apabila 
tidakterpaksa sebaiknya dihindari. Perencanaan yang matang dengan didukung 
teknik penyusunan yang benar dan data yang valid diharapkan akan terhindar 
dari revisi. Namun tidak dapat dipungkiri, terkadang revisi diperlukan karena 
perubahan kebijakan. Paling tidak, untuk menghindari revisi yang terlalu sering 
pelaksanaan revisi perlu dikoordinasikan sehingga dapat dilaksanakan secara 
berbarengan terutama untuk yang satu DIPA dikelola oleh lebih dari satu unit 
kerja seperti Pendis, Bimas Islam dan Setjen.

Terakhir, saya minta agar seluruh peserta dapat mengikuti  kegiatan  ini  
supaya bertambah ketrampilannya untuk mewujudkan perencanaananggaran 
yang baik dan benar, sesuai dengankebutuhan. Marilah kita buka kegiatan ini 
dengan membaca  basmallah.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 9 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGUATAN TENAGA PENGELOLA

DATA INFORMASI BIDANG PAKIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Basmallah - Hamdalah - Shalawat

Kepada Yth :
1. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS);
2. Kasi pada Bidang PAKIS;
3. Kasi atau pelaksana pada Seksi PAIS, PD-Pontren dan Pendis pada Kemenag 

Kab/Kota;
4. Narasumber: Kasubag Sistem Informasi pada Setditjen Pendidikan Islam 

Kementerian Agama Rl;
5. Peserta kegiatan penguatan tenaga pengelola data.

Informasi Bidang PAKIS yang berbahagia.
Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim dalam rangka pembukaan kegiatan penguatan tenaga 
pengelola data informasi Bidang PAKIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta tahun 2015. Semoga acara ini dan semua yang hadir di sini mendapat 
limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Amin.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia 
hingga yaumil qiyamah.

Bapak/lbu peserta kegiatan yang berbahagia
Kita menyadari bahwa problematika dalam perolehan pengelolaan 

dan keakuratan data informasi sampai saat ini masih kurang memuaskan. 
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Sehingga banyak kendala dalam menyusun perencanaan suatu program yang 
mendukung kebijakan nasional dalam  bidang pendidikan  ataupun untuk 
kepentingan memperoleh informasi tentang lembaga Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam, juga untuk kepentingan lainnya.

Ketepatan, kecepatan dan keakuratan data sangat besar peranannya 
dalam   menggambarkan atau menyajikan perkembangan Pendidikan Agama 
dan Keagamaan Islam secara kuantitatif, menyoroti kondisi dan kebutuhan 
yang berke mbang saat ini. Data tersebut sangat dibutuhkan, tidak hanya 
untuk mengetahui perkembangan lembaga-lembaga pendidikan agama dan 
keagamaan, tetapi yang lebih penting adalah untuk dijadikan sebagai bahan 
dalam menentukan kebijakan, meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan.

Dengan kualitas data yang baik dan akurat, diharapkan kita mampu 
menciptakan dan merencanakan program-program Pendidikan Agama dan 
keagamaan sesuai dengan kebutuhan dan sebagai penjabaran dari amanah 
pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan 
dari menyusun perencanaan program-program tersebut diharapkan mampu 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas kita sebagai aparatur 
pemerintah. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta Penatraan yang baik 
terhadap Pemerintah d, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.

Peserta kegiatan yang berbahagia
Peningkatan mutu lulusan peserta didik, kompetensi tenaga pendidik/

guru, pemenuhan sarana prasarana pendukung pendidikan dan ketercapaian 
pengelolaan manajemen pendidikan saat ini memang masih sangat kompleks, 
baik dalam hal kecepatan pelayanan, keakuratan data, ketepatan sasaran 
atau keefektifan bantuan, kedisiplinan SDM, tertib administrasi, juga kualitas 
koordinasi antar unit kerja dan kelompok kerja dalam rangka pelayanan 
peningkatan pendidikan. Oleh karena itu, maka kita kelola pendidikan yang 
berada pada naungan Bidang PAKIS secara profesional, baik dalam pengeloaan 
administrasi maupun dalam hal pelayanannya, khususnya dalam pelayanan 
pada pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data informasi.

Kegiatan penguatan maupun bimbingan teknis bagi tenaga-tenaga 
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pengelola data informasi pada Bidang PAKIS ini saya pandang memiliki arti 
penting dan sangat strategis bagi kita semua. Keberadaan data yang valid 
memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pengambilan keputusan 
dan kebijakan serta standar ukur yang baik dalam peningkatan proses layanan 
yang diselenggarakan oleh bidang PAKIS.

Beberapa hal di atas seharusnya merupakan sesuatu yang seyogyanya 
bisa diperoleh manfaatnya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri manfaat dan 
benefit tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Ada beberapa faktor penyebab 
terhambatnya pencapaian hasil kerja dan lemahnya upaya menuju proses kerja 
yang efektif sehingga belum bisa terwujud data secara maksimal.
Faktor tersebut dikelompokan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketidaksamaan persepsi dalam tata kelola data;
2. Keterbatasan tenaga baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
3. Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung;
4. Keterbatasan waktu proporsional untuk proses kerja dan peningkatan 

kualitas.

Bapak/lbu peserta kegiatan yang berbahagia
Kaitan dengan permasalahan pendataan yang dihadapi oleh Bidang 

PAKIS menjadi beban tersendiri apabila tidak diimbangi dengan perhatian 
atau dukungan tenaga pengelola data dan fasilitas yang memadai. Demikian 
pula dalam rangka mendukung peningkatan mutu Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta, Bidang PAKIS dituntut untuk mampu memberikan pelayanan 
terbaik yang berbasis teknologi informasi untuk dapat mengimbangi 
kebutuhan-kebutuhan saat ini yang berkembang demikian pesatnya.

Oleh karena itu, saya berharap melalui kegiatan ini akan tercipta 
koordinasi yang baik dengan disertai semangat dan efektivitas kerja yang 
tinggi, sehingga akan menghasilkan produktifitas aparatur yang optimal dalam 
rangka menjalankan tugas pelayanan pendidikan yang cepat, tepat dan cermat 
dalam mengelola data informasi. 

Saya pun berharap saudara-saudara dapat saling berinteraksi dan saling 
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member, informasi demi kemajuan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 
yang sedang kita jalankan bersama ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, 
dengan mengharapkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT serta dengan 
mengucapkan lafadz basmalah bersama-sama Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Kegiatan Penguatan Tenaga Pengelola Data Informasi Bidang PAKIS Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dengan ini saya 
nyatakan resmi dibuka.

Semoga Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi 
kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. 
Amin ya robbal 'alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 10 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA DIALOG INTERAKTIF 

PENGURUS ARAS GEREJA PROV. DKI JAKARTA

Kepada Yth :
1. Pembimas Kristen
2. Pimpinan Aras Gereja se-Prov. DKI Jakarta

Salam sejahtera bagi kita semua
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa jika 

pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dapat bertemu pada 
penyelenggaraan Kegiatan Dialog Interaktif Pengurus Aras Gereja Provinsi DKI 
Jakarta tahun 2015 di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagi ini, saya 
bersyukur dapat hadir di tengah-tengah saudara Pimpinan aras Gereja Kristen 
pada Kegiatan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku Kepala 
Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Melalui kegiatan ini diharapkan bahwa para Pimpinan Gereja mampu 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat 
sehingga moral, karakter, dan iman Umat dapat terbentuk sesuai dengan 
nilai-nilai keagamaan yang dianut.

2. Para pimpinan  gereja menjadi  tolak  ukur keteladanan dalam bersikap 
sehingga tercermin bahwa umat yang terbina adalah pribadi-pribadi 
yang mendapat bimbingan secara intens dan berkesinambungan dalam 
pelayan di tengah-tengah masyarakat.

3. Pimpinan Gereja Kristen se-Provinsi DKI Jakarta hendaknya memiliki 
konsep yang jelas tentang pluralisme sehingga pelajaran tentang 
pluralisme menjadi kekayaan yang membangun pemikiran setiap umat 
bertumbuh dalam keberagaman yang ada sehingga terpelihara sikap 
saling menghargai, mengakui, dan menerima  setiap perbedaan dalam 
bingkai wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia .

Kita semua setuju, bahwa kehadiran agama-agama di bumi pertiwi ini 
membawa misi yang suci dan luhur, yaitu kedamaian dan perdamaian hidup 
antara kelompok satu dengan lainnya meskipun di kemas dalam beragam 
perbedaan. Oleh karena itu, misi tersebut hams kita wujudkan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa   dan   bemegara di Indonesia yang berlandaskan 
kepada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang di jiwai oleh 
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semangat ke-Bhineka Tunggal Ika-an, pluralitas,  kekeluargaan,  musyawarah 
untuk mufakat, dan semangat kerja sama sehingga tercipta masyarakat yang 
adil, makmur, sejahtera, beretika, cerdas, dan menghargai kemajemukan.

Akhir-akhir ini muncul berbagai konflik di berbagai tempar di Republik 
ini, dan sering hal tersebut di kait-kaitkan dengan agama. Berbagai reaksi 
muncul atas peristiwa tersebut yang di wujudkan dengan rasa "simpati-
empati; marah-dendam atau benci" yang di kemas dalam berbagai slogan: 
"Mari Berdialog, bubarkan saja, biarkan, lindungi hak bebas untuk beribadat", 
dan masih banyak lagi slogan-slogan lain yang tentunya bermuara pada satu 
kehendak dan itikad baik yaitu untuk mencari jalan supaya tercipta kebaikan 
bersama untuk bersama-sama merngemban tugas dan tanggung jawab 
menghadirkan damai sejahtera di bumi dan manusia. Oleh karena itu elemen 
yng berada di garis depan untuk mewujudkan hal tersebut adalah berada di 
pundak para tokoh-tokoh agama yang terus-menerus membimbing umat 
supaya tetap memelihara ketaatan pada nilai-nilai agama yang dianut, miliki 
pengetahuan yang benar akan agamanya,sehingga tidak mudah terprovokasi 
oleh hal yang belum tentu benar.

Akhirnya, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. 
DKI Jakarta melalui Bimas Kristen yang memfasilitasi dialog ini sebagai wujud 
tanggung jawab kami dan juga sebagai mitra berpesan agar kita menjaga 
kehidupan yang damai, sejahtera, dan terbuka serta toleran meskipun dibingkai 
oleh perbedaan, dan mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan yang 
saling membangun, menopang, dan secara bersama-sama melakukan tugas 
dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang beragama seperti tema yang 
dipilih oleh Bimas Kristen yaitu "Bersinergi dalam Kemitraan dan Kerjasama 
untuk membangun penata layanan Umat".

Saya menutup sambutan ini dan mengucapkap selamat mengikuti 
dialog ini, kiranya Tuhan memberkti semua pelayanan kita.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 12 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA 
PADA ACARA ORIENTASI PENATAUSAHAAN 
PENGGUNA BMN TAHUN ANGGARAN 2015 

Bismillahhirrohmannirrohim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
Para Narasumber
Kasubbag di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta

Para Peserta Bimtek yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kita 

dapat hadir di tempat yang berbahagia ini acara Orientasi Penatausahaan 
Pengguna BMN yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Umum Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan 
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW risalah bagi keselamatan 
umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.
 
Saudara-saudara yang saya hormati

Penatausahaan BMN menurut PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang 
berlaku. Tujuannya untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai 
bentuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN 
yang dikuasai oleh suatu unit organisasi.

Dalam Penatausahaan BMN terdapat pula istilah Inventarisasi BMN, yaitu 
serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan 
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BMN. Inventarisasi dilaksanakan dengan maksud membandingkan catatan 
BMN dengan kenyataan mengenai jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaan 
BMN dalam rangka tertib administrasi BMN dan mendukung keandalan 
laporan BMN. Hal ini bertujuan agar semua BMN dapat terdata dengan baik 
dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan 
pengelolaan BMN.

BMN dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan 
BMN baik dalam rangka penatausahaan, maupun pengamanan. Namun, tidak 
bisa dipungkiri bahwa dalam usahanya banyak ditemui berbagai macam 
permasalahan seputar pengelolaan BMN.Salah satu permasalahannya adalah 
SDM yang ada saat ini masih sedikit yang tau tentang BMN, sedangkan dalam 
standarisasi pelaksanaan pengelolaan dan panatausahaan BMN diperlukan 
SDM yang andal, selain itu hcAs mengerti juga tentang konsep teori maupun 
penginputan aplikasi.

Dalam interaksi pengelolaan BMN selain melibatkan pihak internal yang 
diharuskan berkolerasi dengan pihak luar, antara lain dengan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Leiang (KPKNL). Badan Pertanahan Negara RI (BPN RI), 
sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens.

Selain itu, penyimpanan arsip/dokumen penting perlu diperhatikan, 
mengingat dalam Penatausahaan BMN terdapat surat-surat penting 
Seperti Sertifikat, Berita Acara Serah Terima dan lainnya yang penting untuk 
pemanfaatan aset. Selanjutnya, seringkali terjadinya mutasi atau rotasi atau 
promosi pegawai di Lingkungan Kementerian Agama RI telah membawa 
konsekuensi terhadap penataan aset, baik yang menyangkut data secara 
fisik, keberadaannya maupun permasalahan dalam pemanfaatan dan 
pemindahtanganan sehingga sulit untuk dilakukan pengelolaan BMN secara 
tertib dan akuntabel secara administrasi, teknis dan hukum.

Permasalahan hukum yang ditemui terkait penatausahaan BMN yang 
berupa tanah adalah masalah terdapatnya tanah yang belum bersertifikat, 
sertifikat tanah kemenag RI atas nama pihak lain, dan tanah Kemenag RI yang 
diclaim pihak lain. Usaha yang mesti ditempuh adalah pencarian terhadap 
dokumen sumber atau asli. Membayar pajak penjualan untuk membantu 
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penyelesaian sengketa tanah-tanah Kemenag RI ada juga permasalahan BMN 
yang untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan SDM secara terus menerus 
terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan pengelola BMN, serta 
mengintensifkan pembelajaran para petugas BMN di tingkat Satker dalam 
rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta tercatat dan ditertibkarmya 
seluruh aset Kemenag sesuai denganKeppres RI Nomor 17/2007 tentang Tim 
Penertiban BMN.

Dengan diselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan 
oleh pusat pengelolaan BMN, diharapkan seluruh jajaran Kemenag dapat 
mengelola BMN secara tertib sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara. Kegiatan orientasi mi dilaksanakan selama 2 hari dari 
tanggal 12 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2015 khusus membahas masalah 
Penatausahaan Pengguna BMN.

Kami harapkan semua peserta bisa mengikuti materi yang disampaikan 
oleh Narasumber dengan seksama agar hasimya maksimal sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. memiliki masa hidup (life cycle) sudah habis atau tidak 
layak pakai atau penggunaannya dinilai sudah tidak efisien lagi.

Selain itu terdapat sanksi hukum yang diberlakukan terhadap 
penggunaan aset BMN tanpa prosedur yang penyalahgunaan atau pelanggaran 
hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan setiap pihak yang mengakibatkan 
kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administrative dan atau sanksi pidana 
sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku usaha menata aset secara 
akurat dan akuntabel memang memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh 
jajaran, mulai dari tingkat satker sampai dengan tingkat pengguna barang 
eselon I agar seluruh BMN dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik 
maupun administrasi pelaporannya.

Untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan SDM secara terns menerus 
terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan pengelola BMN, serta 
mengintensifkan pembelajaran para petugas BMN di tingkat Satker dalam 
rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta tercatat dan ditertibkannya 
seluruh aset Kemenag sesuai dengan Keppres RI Nomor 17/2007 tentang Tim 
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Penertiban BMN.
Dengan diselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan 

oleh pusat pengelolaan BMN, diharapkan seluruh jajaran Kemenag dapat 
mengelola BMN secara tertib sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementrian Negara. Kegiatan orientasi mi dilaksanakan selama 2 hari dari 
tanggal 12 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2015 khusus membahas masalah 
Penatausahaan Pengguna BMN.

Kami harapkan semua peserta bisa mengikuti materi yang disampaikan 
oleh Narasumber dengan seksama agar hasilnya maksimal sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. Hadirin, para peserta Orientasi yang berbahagia, 
demikianlah   pengarahan   ini   disampaikan,   dengan mengucapkan Bismillah 
hirrohman nirrohim, Orientasi Penatausahaan Pengguna BMN di Lingkungan 
kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya buka.Terima 
kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 12 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA BIMTEK HUMAS PEMERINTAH TAHUN 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua, 
sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan Bimbingan 
Teknis (BIMTEK) Humas Pemerintah  Tahun 2015, bertempat di PP University, 
Puncak, Bogor.

Para hadirin yang berbahagia,
Saya menyambut baik kegiatan ini yang di gagas dan diselenggarakan 

oleh Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (INMAS) mengingat 
betapa pentingnya kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan kehumasan yang 
dilakukan oleh para humas pemerintah di lingkungan Kementerian Agama 
Prov. DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan peran humas pemerintah dalam 
meningkatkan citra positif Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Para peserta Bimtek yang berbahagia,
Pada era globalisasi saat ini, Perkembangan Teknologi Informasi  dan 

komunikasi terus berkembang di masyarakat, kondisi ini tentunya akan ber-
dampak pada tingginya harapan masyarakat kepada pemerintah untuk mam-
pu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 
jaman saat ini. 

Perkembangan tersebut juga berdampak pada media massa cetak ,ele-
ktronik maupun online, sehingga penyampaian informasi yang dilakukan oleh 
media massa tersebut bisa langsung diterima oleh masyarakat di seluruh dunia 
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tanpa ada batas waktu. 
Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama sebagai Aparatur pemer-

intahan, dalam hal ini Humas Pemerintah harus bisa mengantisipasi terkait 
lonjakan informasi yang terjadi di masyarakat supaya informasi tersebut dapat 
diterima masyarakat secara positif , tentunya dengan memberikan informasi 
yang berimbang kepada masyarakat.

Pemerintah tentunya sangat sadar akan pentingnya Humas Pemerintah 
dalam meningkatkan dan mempertahankan citra positif Pemerintah, oleh ka-
rena itu, Pemerintah telah menyediakan “kanal” media informasi internal pada 
setiap Kementerian / Lembaga  untuk menjaga keseimbangan informasi yang 
terjadi di masyarakat. 

Pada Kementerian Agama, saat ini media informasi itu dapat kita lihat 
pada situs Kementerian Agama ( kemenag.go.id )  yang sudah terintegrasi dari 
pusat hingga satuan kerja di daerah , Internal Kementerian Agama maupun 
masyarakat dapat mengakses secara langsung informasi yang berkembang di 
Kementerian Agama  pusat maupun daerah ( dki.kemenag.go.id). 

Penggunaan Media Sosial seperti twitter, facebook maupun youtube 
kerap digunakan oleh Kementerian Agama untuk dapat memberikan maupun  
menjaring informasi pengaduan yang terjadi di masyarakat. 

Fasilitas inilah yang harus kita gunakan secara maksimal sebagai Humas 
Pemerintah di Kementerian Agama untuk  dapat bersama-sama dalam men-
dukung Upaya Kementerian Agama merubah “ Mind set “ dan “Culture Set” 
Aparatur dengan  pencanangan 5 Budaya Kerja di Kementerian Agama yaitu, 
Integritas, Profesionalitas, Inovasi , Tanggung Jawab dan Keteladanan. 

Selain itu, tepat pada hari ini, Kementerian Agama juga telah men-
canangkan penandatangan komitmen bersama “ Kementerian Agama Berin-
tegritas “ dalam rangka Membangun Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kementerian Agama RI.

Saya berharap, Humas Pemerintah di Lingkungan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada saat ini dapat mengoptimalkan 
tugas Humas di Satuan Kerja / Unit Kerjanya masing-masing, Berikan informasi 
positif yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat melalui website resmi 
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Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta ( http://dki.kemenag.go.id ) 
dan twitter : @dki_kemenag 

Program Satu Hari Satu Berita ( One Day One News ) yang telah kita laku-
kan pada tahun lalu melalui Surat Edaran Kepala Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan maksimal. 

Demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan 
ini dan semoga Allah AWT senantiasa meridhoi usaha kita dan selalu diberikan 
petunjuk-Nya. Dengan mengucap “Bismillahirrohmaanirrohim” acara Bimb-
ingan Teknis Humas Pemerintah dengan tema “ Meningkatkan Peran Humas 
Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakar-
ta dalam Membangun dan Mempertahankan Citra Positif Kementerian Agama  
RI “  DENGAN INI RESMI SAYA BUKA.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 15 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA 
PADA ACARA PENYELENGGARAAN 

KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) TINGKAT PROVINSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Kepada Yth:
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil;
2. Para Kepala Bidang;
3. Para Kepala Sub Bagian pada Kanwil;
4. Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
5. Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kota/Kab
6. Panitia Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
7. Para Peserta dan Pendamping KSM Tingkat Provinsi dari Ml, MTs  dan MA;
8. Para hadirin sekalian.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW risalah 
bagi keselamatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak/
lbu para hadirin, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan.

Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam 
rangka Kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi Tahun 
2015. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 15 Juni 2015 ini, KSM Tingkat Provinsi ini diikuti oleh 500 siswa 
madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi DKi Jakarta. Para 
siswa yang akan berkompetisi pada ajang bergengsi irri adalah mereka para 
siswa terbaik madrasah dari masing- masing pada setiap cabang kompetisi.

Bapak/lbu para hadirin, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan.
Selain menjadi sebuah upaya menciptakan pelajar madrasah untuk 

semakin menyukai ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian (riset), 
penyelenggaraan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur keberhasilan 
anak didik dalam kegiatan belajar serta membuka ruang mereka untuk 
berkreasi dengan ilmu yang didapatnya.

Selain pelaksanaan KSM Tingkat Provinsi, nanti akan Pemenang KSM 
ini akan dikirim ke Kegiatan KSM dan AKSIOMA Tingkat Nasional yang akan 
diselenggarakan pada 3-7 Agustus 2015 di Palembangh yang akan diikuti oleh 
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sekitar 2.700 siswa madrasah dari 34 Provinsi di Indonesia. Keikutsertaan kita 
pada Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan Kompetisi 
Sains Madrasah (KSM) tingkat nasional ini tidak lain hanya berharap penuh 
dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah di DKI Jakarta yang kita cintai 
ini.

Untuk para peserta, saya berpesan supaya kalian dapat menjaga kondisi 
kesehatan selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Manfaatkanlah 
keikutsertaan kalian pada event ini untuk lebih meningkatkan keberanian 
dan kemandirian dalam menumbuhkan bakat dan minat sekaligus 
mengembangkan kreativitas dan prestasi kalian sehingga kalian mampu 
menjadi alumni madrasah yang membanggakan yang nantinya akan menjadi 
pemimpin berkualitas, berakhlak mulia dan berkarakter. Selain itu, jadikanlah 
kegiatan KSM ini sebagai ajang silaturahim antar siswa madrasah se Provinsi DKI 
Jakarta sehingga mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, keimanan, 
dan ketakwaan kalian kepada Allah SWT. Oleh karena itu saya berpesan untuk 
selalu menjaga sikap dan perilaku yang santun, beraktualisasi diri dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas, dan jangan lupa selalu berdoa kepada 
Allah SWT semoga gelar juara akan kalian bawa pulang nantinya, Amin.

Untuk para pimpinan madrasah dan guru pendamping, saya 
mengharapkan sebuah hasil berupa grand design yang strategis dalam bidang 
pendidikan madrasah baik itu dari komponen kurikulum, guru dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, kesiswaan, dan informasi kelembagaan 
untuk dapat diimplementasikan secara nyata di tahun 2016 nanti demi 
peningkatan mutu madrasah yang signifikan menuju arah yang lebih baik dari 
tahun sebelumnya.

Demikianlah, pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan, terima kasih 
atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang. Dengan mengucapkan 
Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami membuka kegiatan Kompetisi 
Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. Semoga Allah 
meridhoi perjuangan kita semua, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 15 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN UMAT AGAMA KHONGHUCU 

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Wie De Dong Tian

Kepada Yth:
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua MATAKIN ;
3. Ketua MATAKIN Kota/Kabupaten;
4. Para Pengurus MATAKIN Provinsi/Kota/Kabupaten;
5. Para Hadirin Peserta Pembinaan Umat Agama Khonghucu.

Puji Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita masih 
diberikan nikmat Iman dan Hidayah sehingga   diberi   kesempatan   dapat 
berkumpul di ruangan ini dalam rangka Pembinaan Umat Agama Khonghucu 
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 
2015.

Dalam Pembinaan Umat Agama Khonghucu tahun 2015 perlu kami 
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
•	 Untuk  mencapai  kerukunan  umat beragama dilingkungan Kanwil 

Kementerian  Agama  Provinsi  DKI Jakarta kami telah melakukan upaya 
diantaranya :

1. Membudayakan silaturahmi pada hari besar keagamaan.
2. Menjalin Hubungan Baik dengan Pemerintah DKI Jakarta.
3. Meningkatkan peran FKUB Provinsi, Kota Kabupaten dengan Memberikan 

bantuan operasional kepada FKUB Provinsi, Kota/Kabupaten.
4. Melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
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5. Melaksanakan dialog Tokoh Agama dan Dialog Pemuda Lintas Agama.
6. Mengadakan Pembinaan Umat Khonghucu.

•	 Kendala-kendala  dalam  pelayanan Agama Khonghucu :
1. Salah satu kendala yang sangat penting yang menjadi penghambat 

pelayanan dan pembinaan umat Khonghucu adalah data. Sampai saat 
hari ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta belum 
memiliki data yang cukup memadai tentang  seberapa  banyak  umat 
Khonghucu yang tersebar di 5 (lima) Kota dan 1 (satu) Kabupaten di DKI 
Jakarta;

2. Sampai hari inipun belum ada data yang menunjukan berapa jumlah 
umat yang beragama Khonghucu di Tingkat SD, SMP dan SMU/K 
sehingga belum dapat di ketahui secara pasti berapa banyak kebutuhan 
guru, buku-buku dan sarana pembelajaran pendidikan Agama di 
Sekolah;

3. Sementara sampai saat ini Program Pemerintah untuk  memberikan 
tunjangan penyuluh non PNS juga masih terkendala yang diakibatkan 
data-data umat;

4. Sementara data menjadi acuan pokok dalam proses perencanaan 
program pemerintah, tanpa hadirnya data akan  sangat  sulit  untuk  bisa 
meyakinkan  lembaga  pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
perencanaan dan keuangan.

•	 Harapan kami dengan berkumpulnya tokoh-tokoh agama /umat 
Khonghucu ini dengan 4 (empat) kendala tersebut di atas mohon dapat 
sama-sama di diskusikan dan  menjadikan sinergi dalam membentuk 
pionir pemutakiran data dan sistem validasi data untuk tujuan mulia dalam 
membina umat;

•	 Kepada peserta pembinaan umat agama Khonghucu kami bisa simpulkan 
bahwa kendala-kendala dalam pelayanan umat agama Khonghucu yaitu :

1. Minimnya data umat;
2. Tidak adanya data umat Agama Khonghucu tingkat SD s/d SMU/K.
3. Masih   minimnya   guru   agama Khonghucu yang ijazah setinggi SI 

(strata I) Agama Khonghucu. Maka Berakibat:
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•	 Tunjungan Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS terkendala.
•	 Tunjungan Guru Agama Khonghucu Non PNS belum bisa diajukan.
•	 Buku-buku belum bisa di adakan
a) Buku Pelajaran Agama
b) Buku Kitab Suci.
•	 Sehingga  kami  berpesan  kepada peserta Pembinaan Umat Agama 

Khonghucu   untuk saling bahu membahu untuk menjaga sinergi dalam 
kerukunan umat khonghucu saling bantu antara umat dan tokoh dan 
Akhirnya bisa membantu Pemerintah (aparat) untuk meyakinkan kepada 
lembaga Perencanaan untuk mensukseskan program yang berhubungan 
dengan dana dengan demikian   terwujudnya Pelayanan terhadap Umat 
Khonghucu sebagaimana yang di harapkan.

Demikian sambutan /pengarahan ini kami sampaikan dengan 
mengucapkan Bismillahirohmanirrohim Kegiatan Pembinaan Umat Agama 
Khonghucu Tahun 2015 ini secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 15 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG JAMINAN 

PRODUK HALAL BAGI UMKM 

Basmalah - Hamdallah – Shalawat

Puji dan syukur marilah kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yan telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari 
ini kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara Sosialisasi 
Undang-Undang Jaminan Produk Halal bagi UMKM.  Shalawat dan salam 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, 
kepada para sahabat dan para pengikutnya yang setia dan taat dalam 
menjalankan syariat dan aqidah yang diajarkan-Nya. 

Hadirin yang berbahagia,
Dalam ajaran Islam, halal dan haram suatu produk makanan dan 

minuman serta kosmetika merupakan persoalan sangat penting dan 
dipandang sebagai salah satu inti dari ajaran agama, sehingga setiap muslim 
yang akan menggunakan atau mengkonsumsi sebuah produk, dituntut oleh 
agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. 
Agama memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal, suci dan baik. 
Perintah tersebut dapat lata-lihat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain 
QS. Al Baqarah: 168, 172; QS. Al-Maidah: 88, QS. An-Nahl: 114. Ayat-ayat itu tidak 
saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal dan suci hukumnya wajib, 
tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut menimpakan perwujudan dari 
rasa syukur, ketaqwaan dan keimanan kepada Allah. Pengetahuan halal bagi 
seorang penyuluh agama Islam tentang suatu produk mempunyai peran yang 
sangat penting dalam memberikan ketenangan bagi umat Islam terutama 
kepada masyarakat di lingkungannya, agar tidak mengkonsumsi makanan, 
minuman dan obat-obatan serta tidak menggunakai kosmetika yang tidak 
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halal. 
Hadirin yang berbahagia,

Dalam proses pembuatannya atau medianya bercampur atau 
bersentuhan dengan bahan mengkonsumsi produk yang halal khususnya 
pangan halal adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dalam syariat Islam. 
Karena itu, umat Islam harus mempunyai pengetahuan tentang halal agar 
mereka dapat mengkonsumsi makanan yang benar-benar halal. Seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan 
dengan produk pangan, persoalan kehalalan dari produk makanan, minuman, 
kosmetika maupun obat-obatan tidak dapat lagi dipandang secara sederhana. 

Sekalipun sepintas suatu produk berasal dari barang yang suci atau halal, 
tidak tertutup kemungkinan bahan-bahan yang tidak suci atau haram.  Oleh 
karenanya, peranan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam 
masalah ini menjadi sangat penting sebagai upaya memberikan kesadaran 
kepada masyarakat terutama umat Islam, dalam mengkonsumsi suatu produk 
terutama melalui Masyarakat UMKM (Usaka Mikro Kecil Menengah), dengan 
adanya kegiatan Sosialisasi Undang Undang Jaminan Produk Halal bagian; 
UMKM diharapkan masyarakat menahami apa itu makanan dan kosmetik yang 
halal untuk di konsumsi maupun yang akan dipakai. 

Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan akhimya 
selamat mengikuti acara ini, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah 
SWT. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahhim, “Sosialisasi Gerakan 
Masyarakat Sadar Halal” saya nyatakan dibuka secara resrni.
    

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 18 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA WORKSHOP PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013 DI MAN 16 JAKARTA
                          

Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
2. Saudara Kepala MAN 16 Jakarta.
3. Para Peserta Workshop Pendampingan
   
Implementasi Kurikulum 2013 yang berbahagia.

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 
berkat limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim    dalam    acara    Workshop Pendampingan Implementasi 
Kurikulum 2013 Guru- guru MAN 16 Jakarta beserta anggota KKMnya, Mudah-
mudahan acara ini senantiasa mendapat Bimbingan dan Ridio Allah SWT. Amin

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita 
Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh Sayafaat-Nya di 
akhirat nanti.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Kurikulum di Indonesia sudah mengalami perkembangan sejak periode 

sebelum tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2013. Selama proses pergantian 
Kurikulum tidak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah. Menurut 
beberapa pakar, perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik di Indonesia 
maupun di negara lain, disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang setiap 
tahunnya selalu berkembang dan tuntutan  zaman  yang  cenderung   berubah. 
Perkembangan   kurikulum   dianggap sebagai penentu masa depan anak 
bangsa. Oleh karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat 
dilaksanakan   di   Indonesia   sehingga   akan menghasilkan masa depan anak 
bangsa yang cerah yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara.
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Setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia, memiliki beberapa 
perbedaan sistem. Perbedaan sistem yang terjadi bisa merupakan kelebihan 
maupun kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Kekurangan dan kelebihan 
tersebut dapat berasal dari landasan, komponen, evaluasi, prinsip, metode, 
maupun model pengembangan kurikulum. Untuk memperbaiki  kekurangan  
yang  ada,   maka disusunlah kurikulum yang baru yang diharapkan akan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, kurikulum 
di Indonesia akan senantiasa berkembang.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Dimulai dari Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian   Pendidikan   

dan   Kebudayaan menetapkan 6,212 sekolah sebagai piloting pemberlakuan 
Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia.

Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dimulai bulan Juli 2014 seluruh 
Sekolah/Madrasah di Indonesia mengimplementasikan Kurikulum 2013 
sebagai pengganti Kurikulum KTSP Tahun 2006.  Seiring dengan perubahan 
Kabinet Pada akhir Tahun 2014,  maka kebijakan  Implementasi Kurikulum 
2013 berubah. Perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 160 Tahun 
2014, tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, pada 
pasal 1 disebutkan  "Satuan  pendidikan  dasar  dan pendidikan   menengah   
yang   melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran  
2014/2015   kembali   melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester 
kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian  
untuk  melaksanakan  Kurikulum 2013. Sedangkan pada pasal 2 diatur bahwa 
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan 
Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013 
(ayat 1) dan disebut sebagai satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 
2013 (ayat 2).

Kementerian Agama melalui KMA 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum 
Madrasah mengambil langkah strategis tetap menggunakan Kurikulum 2013 
(K13) untuk mata pelajaran yang menjadi kekhasan madrasah, yaitu: rumpun 
Pendidikan Agama Islam (AI-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah 
Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab.

Sebelum Terbit KMA 207 Tahun 2014, Kementerian Agama telah 
mencabut PMA No 2 tahun 2008 tentang KTSP PAI dan Bahasa Arab dengan 
PMA No 42 tahun 2014 dan diganti dengan KMA No 165 Tahun 2014 tentang 
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Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.
Kementerian Agama mengakomodir 837 madrasah di Indonesia yang 

telah siap menerapkan Kurikulum 2013 secara utuh (termasuk mata pelajaran 
Umurn), Direktur Pendidikan Islam mengeluarkan Keputusan Nomor: 481 Tahun 
2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Implementasi Kurikulum 
2013, yang didalamnya terdapat 16 madrasah di Prov. DKI Jakarta Yaitu :

1. MAN 4
2. MAN 13
3. MAN 19
4. MAN 20
5. MAN 22
6. MTsN 3
7. MTsN 4
8. MTsN 5
9. MTsN 12
10. MTsN 31
11. MTsSNahjul Huda
12. MTsSAI Fakhriyah
13. MTsSAI Khairiyah
14. MTsSAI Islamiyah
15. MTsS TarbiyatuI Athfal
16. MIS Istiqlal
17. 

Untuk mempersiapkan Tahun  Pelajaran 2015/2016, Direktur Pendidikan 
Madrasah melalui surat Nomor: Dj.l/Dt.l.l/2/PP.OO/121.A/2015 tanggal 12 Juni 
2015 meminta data Madrasah yang melaksanakan Kurikulum 2013 dengan 
ketentuan :

1. Seluruh Madrasah Negeri yang belum terdaftar dalam SK Dirjen 
Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;

2. Madrasah Swasta yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 dan 
memenuhi kriteria sebagai berikut;

3. Sebagian besar gurunya mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 baik yang 
diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Kota/Kab, Instansi lain 
atau mandiri;

4. Tersedia  buku  pegangan  siswa dan pedoman guru secara memadai.
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Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Workshop pendampingan Kurikulum 2013 merupakan program 

tindaklanjut dari kebijakan Kementerian    Agama    dalam    penyiapan 
implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah negeri maupun swasta di 
seluruh Indonesia. Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi   DKI   Jakarta 
mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- 
untuk MIN dan MTsN dan Rp. 70.000.000,- untuk MAN yang pelaksanaannya 
diharapkan   mengikutsertakan anggota   KKM masing-masing. Agar  workshop 
pendampingan  ini mendapatkan hasil yang maksimal saya berharap bapak 
dan ibu mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan  kepada panitia 
agar melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan juknis.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SvVT menerima 
seluruh amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-
hamba-Nya yang bertaqwa, Dengan mengharap ridho Allah SWT., dan dengan  
membaca Bismilahirrahmanirrahim "Workshop Pendampingan Kurikulum 2013 
Man 16 Jakarta" secara resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 25 Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN ROHANI KARYAWAN

                           
Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Wr.Wb.          
  

Disampaikan pada Pada acara Pembinaan Keagamaan bagi Karyawan/i 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

Kita menyadari bahwa Kementerian Agama merupakan pelopor 
pembangunan moral bangsa Indonesia, maka karyawan dan karyawati 
Kementerian Agama harus lebih mampu mempelajari ajaran agama, bahkan 
lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama dalam kehidupan 
sehari-hari, baik ditempat kerja, di rumah, maupun dilingkungan masyarakat, 
sehingga diharapkan insan Kementerian Agama dapat tampil sebagai pelopor 
pembangunan moral agama dimanapun dia berada, berbeda dengan karyawan 
karyawati instansi lain.

Pembinaan rohani bagi karyawan dan karyawati dilingkungan 
Kementerian Agama, adalah merupakan kegiatan yang sangat penting dan 
prinsip, guna mewujudkan insan Kementerian Agama, yang memiliki kualitas 
iman taqwa dan kualitas ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Kualitas moral agama tersebut, diperoleh melalui kegiatan pembinaan 
rohani dikantor, kajian-kajian agama melalui taklim, belajar membaca Al-
Qur'an dan sebagainya, sehingga aqidahnya mantap, ibadahnya mantap dan 
insya Allah perilakunya, akhlaknya akan baik.

Tanpa pembinaan rohani, maka sikap hidup/perilaku karyawan 
karyawati Kementerian Agama, akan cenderung mengarah pada keangkuhan, 
kesombongan, tidak disiplin bahkan jauh dari ajaran agama, tidak 
mencerminkan "Roh Agama" dalam dirinya, sebagai insan Kementerian Agama.

Di Kanwil Kementerian Agama ini, pada hari senin dan rabu, selalu ada 
tausiah ba'da sholat zuhur berjama'ah, program ini dilaksanakan oleh pengurus 
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Masjid Roudhatul Jannah Kanwil Kementerian Agama, dibawah koordinasi 
Bidang Urais dan Pembinaan syariah, bekerjasama dengan bidang Penais Zawa.
Kegiatan pembinaan rohani bagi karyawan karyawati seperti ini, harus 
dilaksanakan juga di unit-unit kerja lainnya, dilingkungan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta, bagi yang sudah melaksanakan agar ditingkatkan 
dan bagi yang belum supaya segera dilaksanakan.

Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan 
1436H/2015M, semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah 
lainnya dengan baik, sehingga dapat meraih derajat taqwa.

Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, 
saya mohon maaf, manakala dalam pergaulan sehari-hari sesama kita di kantor, 
ada kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak. Akhirnya, selamat 
menunaikan ibadah Puasa Ramadhan 1436 H/2015 M.
                         

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA DINIYAH 

TAKMILIYAH TAHUN ANGGARAN 2015
                          

Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Bapak Kepala Bidang PAKIS
2. Para Kasi Bidang PAKIS
3. Para Kasi Pd. Pontren Kab/Kota
4. Para Peserta Rakor Pengembangan Lembaga Diniyah Takmiliyah

Hadirin yang kami hormati
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia 
yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita 
haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan 
segenap umatnya.

Hadirin yang kami hormati
Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk member 
tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa 
kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahnya. Keberadaan lembaga 
ini sangat menjamur di masyarakat karena merupakan sebuah kebutuhan 
pendidikan. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah mempunyai ciri berbeda dan 
orientasi yang beragam. Perbedaaan tersebut disebabkan oleh faktor yang 
mempengaruhinya, seperti latar belakang yayasan atau pendiri Madrasah 
Diniyah, Budaya Masyarakat Setempat, Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap 
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pendidikan agama dan kondisi ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.

Hadirin yang kami hormati
Peran vital Madrasah Diniyah bagi masyarakat haruslah tetap dijaga 

sampai kapanpun, hal tersebut dapat diperoleh jika model pendidikannya dapat 
diterima oleh masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan 
Madrasah Diniyah ini kedalam lembaga pendidikan pesantren atau lembaga 
pendidikan formal seperti MIN, MTs, dan MA akan menuju kepada Pendidikan 
profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Fasilitas dan sarana 
Sarana dan Fasilitas merupakan sub sistem yang amat penting, permasalahan 
yang terjadi di Madrasah diniyah adalah kurangnya sarana dan fasilitas seperti 
Media Pelajaran, alat pelajaran, Perpustakaan, Buku dan lain sebagainya. 
Waktu/Jam Pelajaran Kurangnya waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pembelajaran di Madrasah diniyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 
waktu pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah diniyah kurang lebih 
berkisar antara 2 jam sampai 3 jam dengan potongan waktu shalat dan bermain. 
Hal ini akan menjadi kendala di saat guru melakukan proses pembelajaran yang 
terkesan buru-buru. Organisasi Pengelola Madrasah Diniyah.

Hadirin yang kami hormati,
Ada beberapa langkah efektif yang harus dicapai dalam mewujudkan 

madrasah diniyah yang berkualitas yaitu : 
1. Peningkatan kualitas akademik dengan membekali siswa terhadap 

kemampuan Agama dengan baik dan benar; 
2. Sumber daya manusia dengan menyeleksi Guru-guru yang berkualitas 

serta manajemen yang optimal; 
3. Pemaksimalan peran. Selain pengumpulan dana sebagai pengendali 

mutu Madrasah diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau 
donatur yang turut serta membantu dalam hal pendanaan; 

4. Meningkatkan peran orang tua, dan masyarakat sekitar sebagai obyek 
sekaligus subyek pendidikan.
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Hadirin yang kami hormati
Ada banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model 

pendidikan Madrasah Diniyah yang ideal antara lain : 
1. Integralisasi pendidikan Madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan 

formal pondok pesantren; 
2. Penerapan manajeman pendidikan secara baik dan benar;
3. Sistem pembelajaran dilaksanakan harus dengan mengacu pada 

kurikulum; 
4. Melengkapi Madrasah Diniyah dengan media pendidikan yang sesuai.

 
Hadirin yang kami hormati

Walaupun Madrasah Diniyah telah mendapat payung hukum yang telah 
disyahkan dalam Undang-Undang Dasar dalam peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia dari hasil UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang kemudian 
mengalami transformasi menjadi PP. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama 
dan pendidikan keagamaan, akan tetapi Penyelengaraan Madrasah diniyah 
tidak berjalan dengan optimal, Problema yang dialami Madrasah Diniyah 
terlihat dari : 

1. Pendanaan kesederhanaan dalam proses belajar mengajar di Madrasah 
adalah karena minimnya dana yang dimiliki, sebahagian besar Madrasah 
Diniyah hanya didanai dari dana swasembada para pendirinya serta dari 
biaya dari iuran murid-murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya 
setiap bulan. 

2. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar merupakan salah satu faktor 
pendidikan yang amat penting, ukuran Tenaga Pengajar yang baik 
adalah kompetensi dan profesional. Tenaga Pengajar yang kompeten.

Hadirin yang kami hormati
Ada dua hal penting yang harus diprioritaskan dalam dunia pendidikan 

di lingkungan Diniyah saat ini, yaitu penataan kurikulum dan optimalisasi peran 
guru dalam proses pembelajaran. Hal ini bukan berarti bahwa aspek lain ( seperti 
sarana prasarana, dan yang lainnya ) tidak penting. Fokus terhadap penataan 
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kurikulum dan optimalisasi peran guru dalam proses pembelajaran adalah 
langkah rasional yang bisa kita lakukan dan mendesak untuk dikedepankan 
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Hadirin yang kami hormati
Dalam upaya meningkatkan kualitas Diniyah Takmiliyah tidak (terlepas 

dari peran Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagai mitra kerja 
dari kementerian Agama. Keberadaan FKDT sangat penting bagi kelanjutan 
Diniyah Takmiliyah terkait, dalam mensukseskan penyelenggaraan Diniyah 
Takmiliyah, sebagai wadah interaksi, konsultasi serta koordinasi bagi seluruh 
anggota dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidikn secara 
terpadu.

Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, Saya sangat menyambut 
baik dan mendukung dengan adanya Rapat Koordinasi Pengembangan 
lembaga Diniyah Takmiliyah semoga kegiatan Rakor Pengembangan Lembaga 
Diniyah Takmiliyah ini dapat berjalan lancar. Harapan kami, Rapat Koordinasi ini 
benar-benar akan membawa manfaat yang besar demi meningkatkan kualitas 
pendidikan Diniyah Takmiliyah dan teruslah berkiprah dalam menyebarkan 
syariat islam di Povinsi DKI Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim 
kegiatan Rakor Pengembangan Lembaga Diniyah Takmiliyah secara resmi saya 
buka. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan kepada 
kita semua. Amin. Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  Juni 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENYUSUNAN NASKAH UAM/ULUM DINIYAH 

TAKMILIYAH TAHUN ANGGARAN 2015

                          
Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Bapak Kepala Bidang PAKIS
2. Para Kasi Bidang PAKIS
3. Para Peserta Penyusunan Naskah UAM/ULUM DT yang berbahagia.

Hadirin yang kami hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia 
yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita 
haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan 
segenap umatnya. 

Hadirin yang kami hormati, 
Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan 

Islam pada jalur pendidikan formal yang berfungsi melengkapi pelaksanaan 
pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 
Lembaga pendidikan ini memiliki sejarah yang panjang serta peran serta yang 
tidak sedikit dalam pembinaan kecerdasan, nasionalisme serta ketahanan 
agama bangsa seiring dengan berdirinya sekolah-sekolah bernuansa sekuler 
oleh pemerintahan kolonial.

Sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, penyelenggaraan Madrasah 
Diniyah Takmiliyah ini memiliki variasi yang beragam, baik dari bahan ajar, 
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sarana, metode, dan biaya pembelajaran. Para penyelenggara umumnya 
para tokoh agama, ustadz, kiyai yang merasa peduli terhadap pentingnya 
pendidikan agama serta pembinaan akhlak masyarakat agar tidak tergerus 
oleh laju perkembangan pendidikan formal yang minim waktu dan jam mata 
pelajaran agama.

Hadirin yang kami hormati,
Peranan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sangat strategis dan historis 

perlu terus mendapat perhatian. Kita patut bersyukur, pemerintah pasca 
terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 
serta  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan agama 
dan Kegamaan Islam telah mengambil peranan serius dalam memperhatikan 
nasib Madrasah Diniyah Takmiliah. Berturut-turut aturan turunannya pun terbit, 
serta konnstruksi birokrasi melakukan penyesuaian, terbukti dengan lahirnya 
direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang di dalamnya terdapat 
Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Hadirin yang kami hormati,
Dua hal penting yang patut menjadi perhatian prioritas dalam hal 

pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pertama, soal perbaikan dan 
penyeragaman kurikulum dan yang kedua peningkatan kualitas tenaga didik. 
Fokus terhadap dua hal tersebut, merupakan langkah rasional dan mendesak 
yang patut kita lakukan   dalam rangka meningkatkan kualitas Diniyah 
Takmiliyah sebagai suatu lembaga Pendidikan Keagamaan yang sangat 
penting di negeri ini. Kementerian Agama RI melalui direktorat Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren telah melakukan pengembangan kurikulum 
Diniyah Takmiliyah sesuai dengan jenjangnya. Bebarapa mata studi pokok telah 
ditetapkan dalam PMA 13 Tahun 2014, yakni Al-qur'an, al-hadits, fiqih, akidah, 
akhlak, SKI dan bahasa Arab. Kajian-kajian serta pengembangan kurikulum 
terus dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan real di lapangan 
dengan tujuan tersusunnya standardisasi kurikulum yang tepat untuk Diniyah 
Takmiliyah yang sangan beragam tersebut.
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Hadirin yang kami hormati,
Atas Nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, 

saya sangat menghargai usaha yang dilakukan Bidang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam yang terus melakukan perhatian terhadap perkembangan 
Diniyah Takmiliyah di DKI Jakarta, salah satunya melalui Program Penyusunan 
Naskah Soal UAM dan ULUM ini. Kami sangat berharap agar pelaksanaan ujian,  
baik itu ULUM (Ulangan Umum) maupun UAM (Ujian Akhir Madrasah) pada 533 
Diniyah Takmiliah di seluruh DKI Jakarta semakin berbobot dan berkualitas, 
yang pada akhirnya akan melahirkan output pendidikan yang baik, memiliki 
pemahaman dan standar kelususan keagamaan peserta didik yang baik dan 
kelak mampu mewarnai masa depan Indonesia yang semakin beradab dan 
agamis. Tanpa usaha yang serius dari kita, kita tidak dapat berharap kelak 
bangsa ini yang mayoritas beragama Islam dapat bertahan menghadapi arus 
tantangan zaman yg sangat mengglobal dewasa ini, Dan saya sangat yakin, 
pintu gerbang utama pertahanan moral bangsa harus dari DKI Jakarta.

Hadirin yang kami hormati,
Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, Akhirnya dengan 

mengucap bismillahirrohmanirrohim kegiatan Penyusunan Naskah Soal UAM 
/ ULUM DT secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA SOSIALISASI 

PERATURAN DAN PERUNDANGAN 
AGAMA KHONGHUCU 

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth: 
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil
2. Para Hadirin Peserta Sosialisasi Peraturan Dan Perundangan Agama 
3. Khonghucu.

Salam Sejahtera untuk kita semua
Puji Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita masih 

diberikan nikmat Iman dan Hidayah sehingga   diberi   kesempatan   dapat 
berkumpul di ruangan ini dalam rangka Sosialisasi Peraturan Dan Perundangan 
Agama Khonghucu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2015. 

Dalam Sosialisasi Peraturan Dan Perundangan Agama Khonghucu tahun 
2015 perlu kami sampaikan hal sebagai berikut: 

1. Kepada umat khonghucu (dalam hal ini penyuluh agama khonghucu) 
Untuk tidak khawatir menunjukan jati diri sebagai umat khonghucu 
sehingga kementerian agama dapat memberikan pelayanan   dan   
pembinaan   yang maksimal sesuai perundangan, agama khonghucu 
sebagai salah satu agama yang mendapat jaminan kemerdekaan 
beragama dengan dasar UUD 1945 Pasal 28 e, ayat (1), setiap orang 
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta UU No.l 
PNPS Tahun 1965.

2. Di beberapa tempat di Jakarta masih banyak di jumpai aparatur 
pemerintah yang belum memahami keberadaan agama khonghucu 
sehingga identitas agama dalam KTP atau dokumen lainnya belum bisa 
dirubah secara mudah,

3. Diharapkan dari Matakin/Makin untuk secara terus menerus memberikan 
penjelasan pada  umat khonghucu bahwa umat agama konghucu 
dijamin dan dilindungi negara dalam kebebasan beragama.

4. Kendala-kendala dalam pelayanan Agama Khonghucu: a) Kendala yang 
sangat penting yang menjadi penghambat pelayanan dan pembinaan 



135Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2015

umat Khonghucu adalah data. Sampai saat hari ini Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta belum memiliki data yang 
cukup memadai tentang seberapa   banyak   umat   Khonghucu   yang 
tersebar di 5 (lima) Kota dan 1 (satu) Kabupaten di DKI Jakarta, sebagai 
ujung tombak aparatur di lapisan Grass root adalah para penyuluh 
sehingga pada kesempatan yang baik ini kami minta seluruh penyuluh 
memberikan informasi terkait data-data umat Khonghucu. b) Sampai 
hari inipun belum ada data yang menunjukan berapa jumlah umat yang 
beragama Khonghucu di Tingkat SD, SMP dan SMU/K sehingga belum 
dapat di ketahui secara pasti berapa banyak kebutuhan guru,buku-
buku dan sarana pembelajaran pendidikan Agama di Sekolah. c) 
Sementara data menjadi acuan pokok dalam proses perencanaan 
program pemerintah, tanpa hadirnya data akan   sangat  sulit  untuk  bisa 
meyakinkan  lembaga   pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
perencanaan dan keuangan.

5. Harapan kami dengan berkumpulnya tokoh-tokoh agama /umat 
Khonghucu ini dengan 3 (tiga) kendala tersebut di atas mohon dapat 
sama-sama di diskusikan dan  menjadikan sinergi dalam pelayanan 
umatmdi DKI Jakarta;

6. Sehingga  kami  berpesan  kepada peserta untuk saling bersinergi 
dalam kerukunan umat beragama saling bantu antara umat dan tokoh 
dan Akhirnya bisa membantu Pemerintah (aparat) untuk meyakinkan 
kepad lembaga Perencanaan untuk mensukseskan program yang 
berhubungan dengan dana dengan demikian terwujudnya Pelayanan 
terhadap Umat Khonghucu sebagaimana yang diharapkan.

Demikian sambutan/pengarahan ini kami sampaikan dengan 
mengucapkan Bismillahirohmanirrohim Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan 
Perundangan Agama Khonghucu Tahun 2015 ini secara resmi saya buka.

      
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 2 Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA ORIENTASI PENGELOLAAN ZAKAT 
BAGI PENGURUS MAJELIS TAKLIM TAHUN 2015

                          
Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita nikmat iman dan Islam,nikmat sehat, sehingga kita bisa 
bersilaturahim dalam acara "Orientasi Pengelolaan Zakat bagi Pengurus Majelis 
Taklim".  Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh 
syafa'atnya dihari akhirat nanti. 

Saya selaku Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta, menyambut baik atas terselenggaranya acara Orientasi ini, dalam 
rangka meningkatkan kinerja pengurus Majelis Taklim dalam pengelolaan 
zakat  agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, benar dan amanah 
sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan ajaran Islam yang 
mempunyai dimensi Hablumminallah yaitu hubungan manusia dengan Allah 
SWT dan Hablumminannas yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, 
dimana melalui zakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 
tidak mampu atau juga pihak-pihak khusus yang perlu mendapat perhatian 
lebih, baik secara ekonomi maupun sosial.

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian 
Islam, karena merupakan salah satu sumber dana yang sangat crusial untuk 
menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Untuk itu, di 
Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat yang mengatur sistem pengelolaannya agar pelaksanaan 
pengelolaan zakat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat 
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dipertanggungjawabkan.
Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal mempunyai 

berbagai fungsi yaitu untuk membina dan mengembangkan agama Islam dalam 
rangka membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah SWT. Majelis Taklim 
memiliki posisi yang strategis bagi umat Islam dalam upaya mengembangkan 
pribadi dan masyarakat yang Islami. Secara umum Majelis Taklim memiliki 
banyak fungsi antara lain sosial, pendidikan dan pemersatu umat. Majelis Taklim 
yang berada di tengah-tengah masyarakat harus di fungsikan eksistensinya 
sebagai wadah pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan,pendistribusian     
serta bagaimana menjadikan dana zakat tersebut tidak hanya konsumtif tetapi 
juga produktif. 

Untuk menciptakan pengelolaan yang baik dan profesional diperiukan 
adanya kualifikasi-kualifikasi:

1. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang ketentuan-ketentuan zakat
2. Menginvetarisir muzaki dan mustahik 
3. Amil zakat yang terpercaya
4. Perlu adanya perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan dan 

pemungutan zakat yang baik. 

Agar zakat yang dikelola dapat mencapai  sasarannya maka pengurus/
pengelola Majelis Taklim  harus  memiliki  kriteria  amanah disamping profesional 
dan transparan serta sifat independen, netral, tidak berpolitik dan tidak 
diskriminatif. Jika sifat dan kriteria tersebut diatas telah dihayati dan dijalani oleh 
para pengurus/pengelola Majelis Taklim, maka dana zakat akan  berkembang 
dan  berfungsi  untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan anggota  
jamaah  yang   belum  memiliki pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat 
sekitarnya.

Orientasi pengelolaan zakat bagi pengurus Majelis Taklim sebagai 
usaha untuk memberikan pembekalan, baik yang bersifat wawasan maupun 
kemampuan teknis-praktis dan sosialisasi yang diarahkan pada upaya 
memahami berbagai hal yang terkait dengan peraturan hukum pengelolaan 
zakat kepada para pengurus agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, 
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benar dan amanah,serta menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang maksimal.

Demikian, mudah-mudahan kegiatan Orientasi Pengelolaan Zakat 
Bagi Pengurus Majelis Taklim tahun 2015 ini bisa membuka wawasan dan 
pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita upayakan 
bersama,senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT dan akhirnya dengan  
mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" Orientasi Pengelolaan Zakat Bagi 
Pengurus Majelis Taklim tahun 2015 dengan ini dinyatakan dibuka, terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 6 Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA BIMTEK PENYUSUNAN SKP 

JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU TAHUN 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Para Peserta yang berbahagia.
Puji Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan 

ridho-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Bimtek Penyusunan 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi jabatan fungsional tertentu khususnya para 
Penghulu pada KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Prov. DKI Jakarta. Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai:

1. Rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan rincian 
tugas,tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan 
tata kerja  organisasi.

2. Rencana operasional pelaksanaan Tugas Jabatan dengan mengacu pada 
Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan PP 46 tahun 2011 yang dijabarkan ke Perka BKN No 1 tahun 
2013 Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu :

•	 Unsur SKP bobot sebesar 60% dan
•	 Perilaku kerja bobot sebesar 40%.

Dalam menyusun SKP harus:
•	 Jelas
•	 Dapat diukur
•	 Relevan
•	 Dapat dicapai
•	 Memiliki target waktu

Penyelenggaraan kegiatan Bimtek penyusunan SKP ini ditujukan untuk:
•	 Membangun pemahaman tentang kandungan dan isi PP 46 tahun 2011 
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tentang penilaian prestasi kerja  pegawai bagi seluruh PNS secara utuh 
dan menyeluruh.

•	 Agar setiap PNS secara berjenjang dapat memahami bagaimana 
prosedur penilaian dan tatacara menyusun SKP yang merupakan 
kontrak kerja antara bawahan dan atasan langsung selama kurun waktu 
1 (satu) tahun.

Penyusunan SKP jabatan fungsional tertentu khususnya penghulu, 
kegitan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan yang telah 
diatur dalam Permenpan Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga para peserta dapat memahami 
dan mengimplementasikan SKP ini sebagai sebuah tolak ukur untuk mencapai 
hasil kerja yang lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 8 Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA SOSIALISASI PENGUATAN MUTU

WAWASAN ISLAM RAHMATAN LIL'ALAMIN

Assalamu 'alaikum wr. wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat lahir dan bathin yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita bisa 
menghadiri acara Sosialisasi Penguatan Mutu Islam rahmatan lil'alamin yang 
diselenggarakan bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam (Pakis) 
melalui seksi pendidikan agama Islam menengah kementerian agama Provinsi 
DKI di tempat yang sangat sejuk dalam suasana kita beribadah puasa ini. 
Semoga kegiatan ini, tentunya menjadi ibadah bagi kita semua. Sholawat serta 
salam, semoga selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad SAW. Beserta para 
sahabat, keluarga juga kepada kita yang hadir pada saat ini.

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Mutu Islam rahmatan lil'alamin ini 
merupakan kegiatan yang sangat penting dan terus menerus dilakukan, 
mengingat kondisi dunia saat ini yang seolah sudah tidak ada sekat satu sama 
lain, mengglobal, suhu politik dunia yang sangat tidak ramah, serta kekerasan 
atas nama agama dan ras yang semakin hari semakin meningkat.

Kekerasan atas nama agama disebabkan karena perbedaan pandangan 
dalam satu rumpun agama tertentu maupun disebabkan karena perbedaan 
agama itu sendiri, dewasa ini menjadi fenomena yang kerap terjadi di berbagai 
wilayah belahan bumi kita. Gerakan radikalisme dan terorisme yang dengan 
mudah kapan saja merenggut banyak nyawa manusia yang tidak berdosa 
sudah sampai pada taraf yang sangat mengerikan. Kalau kita cermati dengan 
seksama, para pelaku kekarasan atas nama agama tersebut terdiri atas para 
generasi muda yang seharusnya menjadi harapan pemimpin bangsa. Mereka 
telah diindoktrinasi oleh paham keagamaan yang keluar dari paham keagamaan 
yang benar, sehingga perilaku mereka berubah menjadi orang dan kelompok 
yang kaku, keras dan tidak toleran terhadap perbedaan pemahaman yang 
berbeda dengan doktrin kelompoknya serta mudah melakukan kekerasan dan 
penumpahan darah.

Saudara-saudara sekalian, khususnya adik-adik pelajar menengah 
peserta kegiatan yang berbahagia Cara pandang keagamaan yang sekilas saya 
uraikan diatas tadi, adalah cara pandang yang tidak dapat dibenarkan oleh ajaran 
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agama manapun. Agama diwahyukan ke muka bumi melalui para nabi-Nya 
adalah dalam rangka mencapai kebahagiaan, kedamaian melalui pengabdian 
yang tulus kepada Tuhan. Islam diwahyukan kepada kepada junjungan kita, 
Muhammad SAW, adalah rahmat bagi alam semesta. Sebagai rahmat, Islam 
menjadi wujud kebaikan, rahman rahim Tuhan atas segenap makhluknya. Oleh 
karena itu semua bentuk kekerasan, kedzaliman dan kejahatan kemanusiaan, 
bukanlah datang dari Tuhan dan bukan pula dari ajaran agama, tetapi lahir dari 
nafsu yang buruk dan dari syaitan yang selalu mengajak kepada kerusakan.

Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bidang 
Pakis yang telah memprogramkan kegiatan Penguatan Mutu Islam rahmatan 
lil'alamin ini, yang kedepan menurut saya, malah tidak saja penting untuk para 
peserta didiknya, tetapi juga perlu dilakukan untuk para tenaga didik agamanya. 
Mengingat usaha-usaha sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya 
dengan berbagai macam cara,  tidak saja meracuni pemikiran generasi muda 
cemerlang kita, para peserta didik sekolah-sekolah umum khususnya, tetapi 
juga tidak menutup kemungkinan merasuk kepada para tenaga didik mereka. 
Kita tidak mengharapkan, generasi muda, para peserta didik sekolah umum, 
akan masuk ke dalam perangkap propaganda dari  usaha-usaha  mereka 
memalingkan dari pemahan Islam yang benar, yang penuh kasih sayang, 
toleran dan enklusif (terbuka), kepada cara pandang yang kaku, keras, radikal 
dan intoleran sehingga mengakibatkan kehancuran masa depan mereka, 
sementara mereka merasa bahwa cara-cara tersebut adalah benar dan berada 
dalam jalan yang diridhoi Tuhan.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia sebagai ibu kota negara dan 
kota metropolitan, DKI Jakarta merupakan sasaran utama dari semua usaha-
usaha kelompok kejahatan, seperti mafia narkotika dan juga gerakan terorisme 
radikalisme. Oleh karena itu DKI harus merupakan garda paling depan dalam 
usaha membentengi setiap gerakan yang akan merugikan negara dan bangsa. 
Ini artinya bahwa Kementerian Agama Provinsi DKI harus paling terdahulu 
dalam usaha melakukan pencegahan terhadap semua jenis paham keagamaan 
yang dapat merusak keharmonisan serta kerukunan hidup di dalam masyarakat, 
juga dari segala perilaku yang dapat menodai serta dikategorikan sebagai 
pelecehan agama. 

Hal ini terutama perlu dilakukan pembinaan yang intensif dan terus 
berkelanjutan bagi generasi pelajar kita, khususnya pendidikan menengah 
seperti yang dilakukan sekarang ini. Kepada adik-adik para peserta kegiatan 
Sosialisasi Penguatan Mutu Islam rahmatan li'alamin, saya sangat berharap, 
kalian akan menjadi kader-kader di lingkungan sekolah masing-masing 
untuk menjadi contoh teladan sebagai pelajar yang beragama Islam dengan 
mengedepankan akhlakul karimah sebagai wujud sikap dan pemahamah 
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Islam yang benar; kalian saya minta untuk memiliki sikap tasammuh (toleransi) 
terhadap perbedaan pendapat dalam agama kita, selama itu bukan masalah 
prinsifil, juga tasammuh terhadap kawan-kawan kita yang berlainan keyakinan 
dalam batas-batas yang dibenarkan agama kita. Kalian juga dituntut untuk 
selalu bersikap tawassut dan tawazun; demokratis dan adil baik dalam 
pemahaman agama dengan tidak bersikap radikal dan ekstrem maupun dalam 
tindak-tanduk selaku calon pemimpin masa depan. 

Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah 
terpilih mewakili sekolah kalian untuk menghadiri kegiatan ini, saya minta 
agar kesempatan ini tidak kalian sia-siakan untuk memperoleh bekal dari para 
pembawa materi serta para motivator. Akhirnya dengan mengharap ridha Allah 
SWT, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka Sosialisasi 
Penguatan Mutu Wawasan Islam rahmatan lil’alamin secara resmi dinyatakan 
dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 9 Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA ORIENTASI PENGELOLAAN ZAKAT

BAGI PENGURUS MASJID TAHUN 2015  

Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa 
bersilaturahim dalam acara "Orientasi Pengelolaan Zakat bagi Pengurus 
Masjid". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh 
syafa'atnya dihari akhirat nanti.

Saya selaku Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta, menyambut baik atas terselenggaranya acara Orientasi ini, dalam 
rangka meningkatkan kinerja pengurus Masjid agar dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik, benar dan amanah sehingga mencapai hasil yang 
maksimal.
Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan ajaran Islam yang mempunyai 
dimensi Hablum Minallah yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dimana 
zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-NYA dan 
Hablum minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, dimana 
melalui zakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tidak 
mampu atau juga pihak-pihak khusus yang perlu mendapat perhatian lebih, 
baik secara ekonomi maupun sosial.
Untuk itu, di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur sistem pengelolaannya agar 
pelaksanaan pengelolaan zakat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna 
serta dapat dipertanggung jawabkan. Masjid memiliki posisi yang strategis 
bagi umat Islam dalam upaya membentuk pribadi dan masyarakat yang Islami. 
Secara umum masjid memiliki banyak fungsi antara lain sosial, pendidikan dan 
pemersatu umat.

Masjid selain memiliki fungsi utama sebagai tempat shalat dan dzikir 
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kepada Allah SWT, juga berfungsi sebagai tempat kegiatan sosial, seperti 
kegiatan mengumpulkan Zakat, Infak, dan Sedekah, kurban dan santunan serta 
menyalurkan    kepada yang berhak menerimanya.

Agar zakat yang dikelola dapat mencapai sasarannya maka pengurus/
pengelola masjid harus memiliki kriteria amanah disamping profesional 
dan transparan serta   sifat independen, netral, tidak berpolitik dan tidak 
diskriminatif.

1. Amanah, yaitu jujur dalam pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat agar dipercaya oleh masyarakat terutamapara 
muzakki. Dalam Al-qur'an, Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya 
Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak 
menehtnanya". (QS. Annisa : 58)

2. Profesional, yaitu harus menguasai tata cara pengelolaan zakat dengan 
benar, baik dari sisi syar'i maupun manajemen serta dijalani sebagai satu 
profesi.

3. Transparan, yaitu terbuka dalam pengelolaan, sehingga publik dapat 
mengetahui   hasil pengumpulan dan penyalurannya melalui media 
masa.

4. Independen, yaitu tidak bergantung pada seseorang atau kelompok 
tertentu.

5. Netral, yaitu tidak berpihak pada kelompok tertentu.
6. Tidak bepolitik, yaitu tidak berperan untuk kepentingan partai politik 

tertentu.
7. Tidak Diskriminatif, yaitu dalam penyaluran zakat, tidak membeda-

bedakan suku atau golongan para mustahiq.

Jika sifat dan kriteria tersebut diatas telah dihayati dan dijalani oleh 
para pengurus/ pengelola masjid, maka dana zakat akan berkembang dan 
berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan anggota  jamaah  
yang   belum  memiliki pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya. 
Orientasi pengelolaan zakat bagi pengurus masjid sebagai usaha untuk 
memberikan pembekaian, baik yang bersifat wawasan maupun kemampuan  
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teknis-praktis  dan sosialisasi yang diarahkan pada upaya memahami berbagai 
hal yang terkait dengan peraturan hukum pengelolaan zakat kepada para 
pengurus agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, benar dan amanah, 
serta menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan dengan hasil yang maksimal.

Demikian, mudah-mudahan kegiatan Orientasi Pengelolaan Zakat Bagi 
Pengurus Masjid tahun 2015 ini bisa membuka wawasan dan pengetahuan 
serta bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita upayakan bersama, 
senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT dan akhirnya dengan 
mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" Orientasi Pengelolaan Zakat Bagi 
Pengurus Masjid tahun 2015 dengan ini dinyatakan dibuka, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 9 Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002



147Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2015

POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
 PADA ACARA PENGUATAN DATA INFORMASI BIDANG PAKIS 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Kepada Yth:
1. Plh. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS); 
2. Kasi pada Bidang PAKIS; 
3. Jabatan Fungsionai Umum (JFU) pada Seksi PAIS, PD-Pontren dan Pendis 

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; 
4. Peserta kegiatan penguatan data informasi Bidang PAKIS yang berbahagia. 

Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allali SWT, 
berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim dalam rangka Pembukaan kegiatan penguatan data informasi 
Bidang PAKIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. 
Semoga acara ini dan semua yang hadir di sini mendapat limpahan berkah dan 
rahmat dari Allah SWT. Amin... Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat 
dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. 
Bapak/lbu peserta kegiatan yang berbahagia, 

Kita menyadari bahwa problematika dalam perolehan, pengelolaan 
dan keakuratan data informasi sampai saat ini masih kurang memuaskan. 
Sehingga banyak kendala dalam menyusun perencanaan suatu program yang 
mendukung kebijakan nasional dalam bidang pendidikan ataupun untuk 
kepentingan memperoleli informasi tentang lembaga Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam, juga untuk kepentingan lainnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 30 Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA SOSIALISASI WAKAF UANG

Asssalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf
2. Para Kepala Seksi di Bidang Penais, Zakat dan Wakaf
3. Peserta Penyuluhan yang berbahagia

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt 
karena berkat rahmat dan kamniaNya kita dapat hadir bersama-sama ditempat 
ini untuk mengikuti acara Sosialisasi Wakaf Uang Bidang Penais,Zakat dan 
Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara 
fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan,seperti 
pengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan 
dalam kepemilikan kekayaan. Wakaf merupakan salah satu altematif solusi 
menghapus kemiskinan dan meratakan kesejahteraan dalam arti standar 
hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau 
kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup 
berlimpah kemakmuran dan kemevvalian. Salah satu tujuan wakaf adalah 
mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke 
batas yang seminimal mungkin.

Menurut fakta,Jumlah umat Islam di Provinsi DKI Jakarta yang telah 
mewakafkan hartanya tenis bertambah. Jika potensi ekonomi umat ini dikelola 
dan dikembangkan secara produktif,tentu akan diperoleh hasil yang optimal. 
Pengelolaan dan Pendayagunaan wakaf ke dalam usaha produktif dilakukan 
tanpa mengurangi peruntukan harta wakaf sebagai solusi mengatasi hajat 
kebutuhan jangka pendek.
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Islam juga mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang 
memberi manfaat sepanjang masa. Namun pengumpulan,pengelolaan dan 
pendayagunaan harta wakaf produktif di Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. 
Begitu juga study banding mengenai perwakafan masih berfokus pada segi 
hukum fiqih, dan belum secara maksimal menyentuh manajemen Perwakafan. 
Padahal semestinya wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset 
ekonomi yang senantiasa produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, 
sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana 
dari masyarakat untuk masyarakat.

Di negeri kita telah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. Wakaf perlu pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab 
yang dilakukan oleh unsur masyarakat dan pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf, maka berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Kantor Wilayah Kementerian Agama, khususnya 
Pasal 349 disebutkan bahwa Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan 
Wakaf mempunyai tugas malaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan 
Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Wakaf 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang wakaf;
2. Mengembangkan dan memberdayakan wakaf;
3. Pembinaan organisasi nazhir wakaf dalam bentuk asosiasi nazhir serta 

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
4. Pembinaan pelayanan dan informasi, rekomendasi, dan sertifikasi tanah 

wakaf;
5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Peran Kementerian Agama, pada dasamya adalah :
•	 Regulator

Kementerian Agama selama ini telah memberikan landasan hukum 
dalam mengamankan harta benda wakaf dalam bentuk PP. 28 Tahun 1977, 
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Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-Undang Wakaf 
Nomor 41 Tahun 2004 serta PP Nomor 42 Tahun 2006;
•	 Fasilitator

Selama ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah 
memberikan fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan wakaf yang berupa 
pembinaan dan orientasi;
•	 Motivator

Dalam penggalangan potensi wakaf dan membangkitkan partisipasi 
umat untuk memberdayakan potensi wakaf dengan adanya Wakaf Produktif, 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Monitoring 
Wakaf Produktif pada tahun 2015 ini, pada 10 lokasi wakaf produktif di DKI 
Jakarta yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan Pemberdayaan Wakaf 
Produktif Tahun Anggaran 2015.

Dalam kaitan dengan Wakaf Uang Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI 
Jakarta pada tahun anggaran 2015 ini melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wakaf 
Uang yang sebagian besar para pesertanya terdiri dari unsur Penyuluh Agama 
Islam sehingga Wakaf Uang menjadi lebih memasyarakat.
Ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara yaitu tentang 
keunggulan dan prosedur penyampaian Wakaf Uang.
1. Keunggulan Wakaf Uang

Wakaf Uang sejatinya amatlah strategis karena didalamnya terkandung 
beberapa keunggulan yang menggugah kita untuk gemar berwakaf, antara 
lain :

•	 Wakaf Uang memperkaya khasanah ekonomi Islam. Dengan jumlah 
tertentu seorang wakaf dapat berpartisipasi dalam pembangunan sosial 
yang sangat dianjurkan Islam.

•	 Wakaf Uang merupakan model social investement atas nama wakif 
maupun anggota keluarganya, banik yang masih hidup maupun yang 
sudah meninggal dunia. Disini ukhuwah  islamiyah bias makin erat 
antara wakif/keluarganya dengan masyarakat.

•	 Wakaf Uang memperkokoh dan meningkatkan perkembangan sosial 
investment market (pasar modal sosial). Dengan bervariasinya batas 
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nilai uang yang di wakafkan, kegairahan berwakaf uang bisa diikuti oleh 
lapisan masyarakat yang lebih luas.

•	 Wakaf Uang meningkatkan rasa tanggungjawab sosial kaum berpunya 
yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kelanggengan harmoni 
sosial sekaligus investasi akhirat yang memiliki pahala yang terus 
mengalir.

2. Prosedur Penyampaian Wakaf Uang Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22  
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa :
•	 Uang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dan jika masih dalam 

bentuk mata uang asing, maka hams di konversi teriebih dahulu kedalam 
rupiah.

•	 Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk : 
a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 
dan mengisi formulir untuk menyatakan kehendak wakafuangnya;
b) Menjelaskan kepemilikan dan usul uang yang akan diwakafkan dan 
menyetor secara tunai;
c) Apabila Wakif tidak dapat hadir maka Wakif  dapat menunjuk wakil 
atau kuasanya.

3. Wakif dapat mewakafkan uang melalui LKS-PWU yaitu yang ditunjuk Menteri 
Agama sebagai berikut:

a) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Divisi Syariah;
b) PT. Bank Muamalat Indonesia tbk;
c) PT. Bank DKI Jakarta;
d) PT. Bank Syariah Mandiri;
e) PT. Bank Mega Syariah Indonesia;
f ) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tbk Divisi Syariah;
g) PT. Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah DI. Yogyakarta;
h) PT. Bank Syariah Bukopin;
i) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
j) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
k) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau;
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Sesuai dengan anggaran yang tersedia, beberapa kegiatan wakaf yang 
akan dan sedang dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, 
yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI);
2. Orientasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Bagi Wakif dan Nazhir;
3. Penyuluhan Perwakafan Bagi Pengurus Masjid, Majelis Taklim dan 

Pondok Pesantren
4. Pembinaan Nazhir Wakaf;
5. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)
6. Sosialisasi Wakaf Uang;
7. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Oleh karena itu, kami mengharapkan para Penyuluh Agama Islam, ikut 
serta berpartisipasi dalam memasyarakatkan kebijakan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta dalam hal Pemberdayaan Wakaf ini. Sehingga 
dengan demikian wakaf yang selama ini belum tergali karena pemanfaatannya 
yang belum menyentuh sisi ekonomi secara optimal, bisa tergali dengan 
memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan umat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan 
ini. Harapan kami semoga Sosialisasi Wakaf Uang ini bisa meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan para Penyuluh Agama Islam untuk menjalankan 
tugasnya dalam rangka ikut berperan aktif memasyarakatkan pengelolaan 
wakaf yang produktif dan professional, Akhimya dengan mengucapkan 
Bismillahirrohmanirrohim Sosisalisasi Wakaf Uang saya nyatakan resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   Juli 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
 PADA ACARA TC PENTAS PAI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2015 
    
Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pakis
2. Kepala Seksi Pada Bidang Pakis Kanwil kemeterian Agama Prov. DKI Jakarta
3. Kepala seksi Pais Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta
4. Para pendamping dan adik-adik peserta mata lomba TC Pentas Pais Tingkat 

Provinsi DKI Jakarta

Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT, dengan mengucapkan Al-hamdulillah, karena atas 
hidayah Nya kita bisa berkumpul di Hot Jakarta  ini dalam rangka "Training 
Center Pentas PAI Tk. DKI Jakarta tahun 2015". Salawat dan salam semoga 
tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang   
telah   membimbing   umat  terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan. 
Selanjutnya atas nama kantor kementrian agama Prov. DKI Jakarta saya 
mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang mewakili DKI Jakarta 
untuk ikut berlomba,berfastabiqulkhoirot, pada Pekan Keterampilan dan Sent 
Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tingkat Nasional ke VII di Bekasi Jawa 
Barat, tgl. 10 s-d 14 tahun 2015, kurang lebih 4 hari Ig dari sekarang. 

Kalian adalah duta terbaik yang saya harap dapat mengharumkan nama 
baik DKI Jakarta dalam Pentas PAI Tahun ini, baik dari prolehan kejuaraan maupun 
dari akhlakul karimah dan ukhuwwahnya satu sama lain. Oleh karena itu 3 hari 
dua malam ini kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk menimba arahan dan 
penjelasan-penjelasan baik dari nara sumber pelatih serta pendamping kalian. 
Kepada para pelatih, pendamping,official dan ataupun coordinator tiap mata 
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lomba, saya sangat berharap agar melaksanakan tugas ini dengan serius serta 
dapat mengawal sesuai tugas dan fungsinya, sehingga kita meperoleh hasil 
yang maksimal sesuai yang kita harapkan ini. Kapada Bidang Pakis kami berikan 
apresiasi yang sudah berusaha mencanangkan kegiatan untuk kegiatan TC bagi 
peserta Pentas PAI kontingen DKI justru di tengah-tengah pengetatan efisiensi 
anggaran.

Mudah-mudahan kegiatan ini akan member motivasi lebih baik 
bagi usaha peningkatan   pengembangan   ekpresi, motivasi, potensi, bakat 
pembelajaran agama Islam yang diselaraskan dengan keterampilan dan seni 
budaya.
Hadirin serta Anak-anakku Peserta TC Pentas PAI Tk. DKI yang berbahagia

Patut kiranya menjadi perhatian kita bahwa generasi Muda dan Pelajar 
Dewasa ini menghadapi tantangan global yang luar biasa; Inviltrasi Budaya 
yang banyak tidak sejalan dengan budaya dan jati diri Bangsa; Persaingan hidup 
yang lebih keras serta pergumulan pemikiran (gozwatui fikri) melalui berbagai 
media yang dapat menggoyahkan sendi-sendi keyakinan terus menerus 
menyebarkan virus yang berbahaya bagi kelangsungan regenerasi bangsa. 
Tantangan tersebut perlu disikapi secara tepat oleh semua pihak,terutama 
oleh pemangku kepentingan pendidikan dengan terus melakukan kreasi serta 
inovasi-inovasi untuk membentengi ketahanan mental spitual salah satunya 
acara Pentas PAI bagi generasi muda dan pelajar bangsa kita agar menjadi 
generasi penerus estafet kepemimpinan yang kokoh.berkarakter, cerdas 
trampil, sehat, mandiri dan berakhlakul karimah.

Saya memberi apresiasi yg setinggi-tingginya atas prakarsa Bidang 
Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil kementerian Agama Prov. 
DKI Jakarta yang telah mengambil peran untuk memberi kontribusi "syi'ar 
Pendidikan Agama Islam" melalui keikutsertaannya dalam program pentas PAI 
nasional ke-7 di Bekasi dengan terlebih dahulu diawali oleh kegiatan TC untuk 
memberikan pendalaman, pemantapan dan pelatihan yang maksimal agar 
kontingen DKI mendapatkan perolehan hasil yang membanggakan disertai 
suportifitas, kejujuran serta akhlakul karimah anak-anak kita di semua jenjang 
dan mata lomba yang dikompetisikan. 
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Saya berharap, semoga kegiatan ini tercatat sebagai amal sholeh kita 
semua serta mampu memberikan penyegaran, rasa cinta dan kebanggaan 
serta kedekatan dengan ajaran agama bagi peserta didik pada sekolah umum 
di semua jenjang yang pada akhirnya dapat membangun kesadaran kehidupan 
yang holistic, Baldatun Thoyyibatun warobbun gofur. Karena saya yakin, masa 
depan berada dalam pundak generasi mendatang untuk menggantikan kita 
sebagai generasi terdahulu.Selanjutnya bagi anak-anakku peserta TC Pentas 
PAI Nasional ke-7 kontingen DKI Jakarta yang berbahagi, Kalian adalah utusan-
utusan terbaik mewakili DKI Jakarta yang sudah terseleksi mulai dari tingkat 
sekolah masing-masing, kecamatan dan wilayah kota serta provinsi DKI Jakarta. 
Karena itu kalian berarti anak-anak pilihan yang besok lusa bertemu dengan 
saudara-saudara kita dari 33 provinsi utk berkomptisi dalam rangka merajut 
ukhuwwah bukan semata-mata mencari kemengan. Saya mengucapkan 
selamat atas terpilihnya kalian mewakili wilayah DKI Jakarta dan jadikanlah 
kegiatan ini dapat memacu motivasi kalian untuk terus menerus,menghayati 
mendalami dan mencintai agama kalian melalui pengamalan dan dakwah 
dengan sabar sesuai kemampuan masing-masing. Kapada saudara-saudara 
official, pelatih, pendamping dan koordinator kami sangat berharap bisa 
bersama membawa nama baik DKI Jakarta, mudah-mudahan Allah senantiasa 
meredhoi serta memberikan rahmatNya kepada kita. Amiinn. 

Hadirin serta   Anak-anakku Peserta TC Pentas PAI Yang berbahagia. 
Akhirnya dengan mengharap ridha Allah SWT,maka dengan mengucapkan 
"Bismillahirrahmaanirrahim" maka kegiatan TC Pentas PAI Nasional kontingen 
Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 6 Agustus 2015
Kepala

 
ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGUKUHAN KUA KECAMATAN DAN 

KELUARGA SAKINAH TELADAN 
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Kepada Yth:
1. Para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Kepala Kantor Kemenag Kota/ Kab. Se-Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas di lingkungan Kanwil Kemenag 

Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Kepala Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 

Jakarta;
5. Para Kepala Seksi Bimas Islam Kota; Kab se Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Camat dan Lurah dilingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta yang 

mewilayahi Peserta KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tk. 
Provinsi DKI Jakarta;

7. Para Kepala KUA se Provinsi DKI Jakarta;
8. Ketua Dharma Wanita Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta;
9. Ketua BP4 Provinsi DKI Jakarta;
10. Para Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan dan Keluarga Sakinah Teladan 

Tingkat Provinsi DKI Jakarta:
11. Ketua IPKST Provinsi DKI Jakarta.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT, berkat rahmat dan izin-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam acara 
Pengukuhan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2015.
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Hadirin yang Berbahagia;
Keluarga Sakinah merupakan idaman bagi setiap keluarga,tidak satupun 

pasangan suami istri yang menginginkan rumah tangganya tidak bahagia, 
karena membina rumah tangga pada prinsipnya adalah mencari kebahagiaan 
hidup di dunia dan akhirat nanti. Hampir semua budaya bangsa di dunia 
ini menempatkan kehidupan keluarga sebagai  ukuran kebahagiaan yang 
sesungguhnya. Keberliasilan atau kegagalan dalam karir seseorang banyak 
dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, disamping itu pula membangun 
keluarga yang sakinah merupakan cikal bakal lahimya anak-anak yang 
berkualitas, mandiri, memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh yang 
pada gilirannya akan terwujud masyarakat dan bangsa yang maju dan mandiri.

Mewujudkan keluarga sakinah tidak semudah yang dibayangkan,dalam 
dinamika kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari rintangan kadang-kadang 
kerikil-kerikil kecil sering menyertai kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu 
untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu upaya dan tekad yang kuat, saling 
menerima kekurangan dan kelemahan pasangan masinig-masing, diperlukan 
kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta 
pengamalan terhadap ajaran agama, dimana hakikat perkawinan dalam rangka 
melaksanakan sunnatullah. Penghargaan keluarga sakinah pada hakikatnya 
penghargaan terhadap perjuangan hidup bapak dan ibu dalam mengaiiingi 
bahtera rumah tangga yang tidak selamanya tenang dan bebas dari masalah, 
melainkan penuh dengan tantangan dan ujian, termasuk mendidik anak.

Krisis multidimensi yang berdampak pada ketidakstabilan roda 
perekonomian Bangsa dan Negara, merupakan tantangan tersendiri bagi 
kehidupan berkeluarga, disamping itu kemajuan teknologi informasi yang 
semakin canggih, dimana informasi dapat diakses dengan mudah dari 
manapun dan kapanpun. Hal ini sering menjadikan generasi muda kita salah 
arah, apabila informasi yang masuk tanpa filter yang kuat dari keluarga akan 
dapat mengakibatkan perilaku menyimpang. Maraknya prostitusi, pornografi, 
ponioaksi serta maraknya pemakaian narkoba dikalangan generasi muda yaug 
berujung clengan terjangkitnya virus HIV/AIDS, semua itu merupakan bukti 
kongkrit dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan sekaligus 
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merupakan gambaran kegagalan sebagian anggota masyarakat dalam 
membina rumah tangga yang sakinah.

Sejalan dengan hal itu pembinaan Keluarga Sakinah tidak lepas dari 
peraii Kantor Ui-usan Agama (KUA) Kecamatan yang melaksanakan sebagian 
tugas pemerintahan di bidang Agama mempunyai peran yang sangat strategis 
dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Rumah 
tangga yang diawali dengaii pernikahan yang sah menurut ajaran agama dan 
tercatat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan merupakan avval dari 
pembeiitukan Keluarga Sakinah.

Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya sampaikan, bahwa Kepala KUA 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa berupaya memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena yang diidamkan oleh 
masyarakat adalah pelayanan vang handal, sederhana, jelas, cepat dan past; 
aman, murah dan transparan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kemajuan 
masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan pelayanan yang harus diberikan 
pemerintah.

Oleh karena itu, sesungguhnya KUA memiliki tugas yang cukup berat 
dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan 
kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen KUA 
hams mempunyai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan 
keteladanan, sebab tanpa itu semua niscaya KUA h;mya sekedar papan nama 
saja.
Bahwa pejabat KUA sekarang dalam posisi sulit dan dilematis, Pejabat KUA 
tidak sekedar mencatat, namun sering kali juga menikahkan, memimpin do'a, 
member; nasehat pemikahan dan khutbah. Jadi saya pribadi ada konflik batin, 
jika KUA sering dilihat sebelah mata dan hina (korupsi). Hal ini ditambah dengan 
sebagian besar budaya masyarakat kita dalam berterima kasih, sering memberi 
macam-macam   yang dalam perspektif pemberantasan korupsi disebut 
gratifikasi. Semacam penyuapan, meski maksud masyarakat tidak seperti itu.
Dalam rangka peningkatan pelayanan KUA kepada masyarakat, Kementerian 
Agama mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, 
yakni dengan Sistem Informasi Pengelolaan Nikah atau yang dikenal dengan 
SIMKAH. Aplikasi SIMKAH merupakan aplikasi yang berfungsi dan bertujuan 
untuk membangun Sistem Informasi Pengelolaan Penikahan di KUA. Dengan 
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pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat menyajikan data yang cepat 
dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan 
sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang lengkap,cepat dan akurat, 
dan kedepannya nanti pendaftaran nikah secara akan segera terlaksana.
Hadirin yang Berbahagia;

Pembinaan Keluarga Sakinah adalah salah satu gerakan Nasional yang 
merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah. Saya yakin 
Kantor Kementerian Agama selama ini memberikan perhatian besar terhadap 
Lembaga Perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Salah satu 
bentuk kepedulian dan perhatiamiya adalah menyelenggarakan Pemilihan 
KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan yang baru saja kita saksikan 
pengukuhannya.

Kepada Saudara-saudara yang telah terpilih sebagai Keluarga Sakinah 
Teladan, saya ucapkan selamat, karena berkat keuletan dan kerja keras Saudara 
sekeluarga dalam membina mmah tangga, serta ketabahan dan kesabaran 
dalam menghadapi tantangan hidup dan rumah tangga ditengah-tengah 
kehidupan masyarakat Jakarta yang heterogen dan kompleks, saudara mampu 
meraih penghargaan yang diberikan Pemerintah yaitu berupa predikat 
Keluarga Sakinah Teladan. Perlu Saudara ketahui bahwa memelihara dan 
mempertahankan predikat keteladanan yang Saudara sandang saat ini lebih 
berat dari pada memperolelinya, bila saudara dapat mempertahankan dan 
melestarikan predikat keteladanan tersebut,maka keberadaan Saudara bukan 
hanya menjadi teladan dan panutan bagi anak dan keluarga, tetapi juga akan 
jadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan masyarakat dimana Saudara 
berada.

Dan kepada Kepala KUA yang telah memperoleh predikat teladan, saya 
mengucapkan selamat atas prestasi yang Saudara peroleh. Perlu Saudara 
sadari bahwa tugas KUA bukan hanyasekedar memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang perkawinan, tetapi tugas lain yang tak kalah pentingnya 
adalah pembinaan umat beragama di wilayah Saudara. Oleh sebab itu, saya 
berharap agar Saudara bisa menjadi pelopor dan motivator pembangunan, 
mampu menyampaikan program Pemerintah Daerah kepada masyarakat 
melalui pendekatan dan bahasa agama, sehingga peran aktif saudara-saudara 
dapat memberikan kontribusi dalam menyukseskan pembangunan Kota 
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Jakarta untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang berkualitas, maju dan 
partisipasif dalam pembangunan serta beriman dan bertaqwa kepada Allah 
Tuhan Yang Maha Esa.
Hadirin yang Berbahagia;

Pada kesempatan ini saya selalcu pribadi dan atas nama Kepala Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, sekali lagi mengucapkan selamat 
dan penghargaan kepada Saudara-saudara yang telah memperoleli predikat 
KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan di Provinsi DKI Jakarta, semoga 
dengan predikat tersebut Saudara termotivasi untuk mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas guna menyongsong tugas masa depan yang lebih 
baik, khusus kepada Saudara-saudara yang menyandang predikat Teladan 
I, kiranya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti Pemilihan 
KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional yang akan 
dilaksanakan pada bulan Agustus, dengan harapan semoga Saudara dapat 
meraih predikat terbaik I di Tingkat Nasional nanti baik KUA Kecamatan Teladan 
dan Keluarga Sakinah Teladan.

Akhirnya, kepada Instansi terkait Pemda Provinsi DKI Jakarta, para Tim 
Penilai KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan, panitia serta hadirin 
yang hadir saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kehadiran dan do'anya. 
Semoga DKI Jakarta meraih juara Tingkat Nasional KUA Kecamatan dan 
Keluarga Sakinah Teladan Tahun 2015. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 6 Agustus 2015
Kepala

 
ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGUKUHAN MASJID PERCONTOHAN 

TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA 2015
                          

Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Binsyar ;
2. Para Kepala Seksi pada Bidang Urais dan Binsyar
3. Para Kepala KanKemenag Kota se-Provinsi DKI Jakarta
4. Para Undangan dan Pengurus Masjid peserta Pemilihan Masjid Percontohan 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena 
la tidak henti-hentinya menebar kasih sayang-Nya, karunia-Nya, nikmat-Nya 
kepada kita semua, hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, dan 
dapat hadir pada acara Pengukuhan ini:  "Pengukuhan Pemenang Pemilihan 
Masjid percontohan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015" yang diadakan 
oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW, beserta keluarga dan para kerabat dan para sahabatnya. Selaku 
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta,saya menyampaikan 
apresiasi kepada segenap Panitia dalam hal ini Bidang Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syariah yang telah mengadakan Pemilihan sekaligus Pengukuhan 
Pemenang Masjid percontohan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 sebagai 
upaya dan bentuk perhatian kepada masjid di Provinsi DKI Jakarta.
Hadirin yang berbahagia,

Masjid adalah pusat peradaban bagi umat Islam dan memiliki peranan 
yang sentral sejak masa awal peradaban kaum muslimin, selain sebagai tempat 
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beribadah kepada Allah SWT yang disebut ibadah mahdah, masjid juga 
merupakan pusat dakwah, pendidikan dan peradaban Islam, ibadah sosial, 
kebudayaan dan politik, bahkan bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Memasuki abad sains dan tekhnologi, keberadaan masjid disamping 
harus memiliki manajemen yang baik, juga harus menata manajemennya 
dengan menampilkan sosok yang mengagunakan baik dari segi fisik , arsitektur, 
seni dan sarana-sarananya, aktivitas harus dikelola dengan manajemen 
modern dengan melakukan aktualisasi dari peran masjid dengan manajemen 
model misalnya: 1. Pembangunan fisik yang memadai, 2. Kegiatan ibadah atau 
kegiatan ritual harus berjalan dengan teratur, 3. Menjadikan masjid sebagai 
pusat pendidikan, 4. Menjadikan masjid sebagai pusat informasi, 5. Menjadikan 
masjid sebagai pusat dakwah, 6. Menjadikan masjid sebagai pusat penyelesaian 
masalah/Problem solver dengan merekrut para ahli, 7. Menjadikan masjid 
sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi dan politik (masjid didesain agar 
terasa dimilik oleh semua golongan umat dari kelompok golongan dan 
partai manapun, sehingga semua merasa mendapat naungan yang sangat 
bermanfaat), 8. menjadikan masjid memiliki kemandirian dalam manajemen 
dan operasional serta multifungsi masjid. 

Menarik kesimpulan dari uraian diatas maka dalam pengelolaan masjid 
sedikitnya ada tiga bidang untuk menopang peran masjid yaitu; 1. Bidang 
Idarah (Administrasi dan Organisasi Masjid). 2. Bidang Imarah (Kemakmuran 
dan pengembangan Masjid). 3. Bidang Riayah (pemeliharaan dan perawatan), 
oleh karena itu pengurus masjid harus berintraksi dengan masyarakat sebagai 
akar rumput ( grass root ), karena pengurus masjid memiliki peran yang sangat 
signifikan untuk membangun kreativitas jamaah dan lingkungannya dalam 
menyongsong era informasi dan tekhnologi yang berakhlak dan bermartabat.

Hadirin yang berbahagia
Pengurus masjid dan Masjid yang ikut dalam Pemilihan Masjid 

Percontohan Tingkat Provinsi Tahun 2015 yang hadir saat ini tentu sudah 
memiiki dasar. pengetahuan manajemen dan arsitek masjid serta pengelolaan 
masjid, tapi mungkin pada tahapan yang lebih awal, maka tidak ada salahnya 
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untuk lebih mendalami ketahap yang lebih terampil untuk peningkatan yang 
lebih baik, maka bagi yang menang jangan cepat puas dan yang kalah juga 
jangan merasa tertinggal karena dibalik itu semua ada pembelajaran.

Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pesan sebagai 

berikut:
Pertama, saya mengharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan tahun tahun 
yang akan datang dan pelaksanaan serta hasil yang lebih baik. Kedua,saya 
mengharapkan agar pembinaan masjid terus ditingkatkan. baik dilingkungan 
tingkat kota maupun ditingkat Provinsi, karena saya yakin para pengurus masjid 
terus berbenah untuk menampilkan yang terbaik dan menjadikan masjid yang 
terbaik pula.

Akhirnya, marilah kita melaksanakan Pengukuhan Pemenang Pemilihan 
Masjid percontohan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. Semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, agar dapat melakukan 
berbagai amal yang diridhai-NYA.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 7 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PELANTIKAN KEPALA MTsN

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Para Kepala Bidang;
3. Kepala Kankemenag Kota Jakarta Timur;
4. Kepala Kankemenag Kota Jakarta Barat;
5. Kepala Kankemenag Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
6. Para Pembimas;
7. Para Kepala Subbag pada Kanwil;
8. Para Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita ucapkan puji dan 
syukur ke hadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang 
hari ini kita dapat menghadiri upacara pelantikan Kepala Madrasah Tsanawiyah 
(MTsN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
Atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan pribadi, 
saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara :

1. SOLIHIN, S.Pd Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala 
MTsN 33 Cijantung Kota Jakarta Timur

2. Dra. Hj. YENI TRIASIH, M.Pd Guru Madya yang diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala MTsN 26 Kepulauan Seribu

3. Dra. RAHMI INDRIANI Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai 
Kepala MTsN 40 Semanan Kota Jakarta Barat

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia
Sejalan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis 
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serta berbagai tuntutan fungsional terhadap pelayanan pendidikan yang 
merupakan salah satu kekuatan pembangunan nasional. Kementerian Agama 
terus berupaya untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan 
kinerja pembangunan nasional, baik perubahan yang bersifat internal maupun 
perubahan yang bersifat external.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah melalui perubahan dan 
modifikasi organisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas 
dan efesiensi terhadap tugas dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan khususnya di Kementerian Agama.Perubahan dan  modifikasi 
organisasi selain bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi juga 
dimaksudkan untuk menyelesaiakan secara langsung dan komprehensif  
berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi dalam pembangunan 
agama dan keagamaan, baik hubungan intern agama, antar agama dan antar 
pemerintah.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia
Saya mengajak kita semua untuk memahami betui ikiim saat ini, yang 

mana bahwa reformasi Birokrasi adalah hal yang hams kita jalani, dan salah satu 
pilar reformasi birokrasi, yaitu tentang Sumber Daya Manusia (SDM), main set 
dan kultur set kita harus berubah,sikap dan jiwa kita harus selalu siap melayani. 
Untuk itu sekali lagi saya harapkan bersama -sama untuk dapat melaksanakan 
tugas dengan baik dan cermat sesuai dengan perundang-undangan, konsisten 
dan konsekuen penuh rasa tanggung jawab serta selalu dilandasi oleh rasa 
ikhlas dengan semangat yang tinggi serta membangun sinergi dan kerjasama 
yang lebih kuat sekaligus memacu pemikiran dan ide-ide baru untuk merespon 
dalam memecahkan berbagai persoalan dan tantangan pembangunan 
pendidikan.

Sinergi, kerjasama dan pemikiran yang dilandasi paradigm baru sangat 
diperlukan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan yang 
semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM), maka saya berpesan 
kepada Saudara - saudara yang dilantik sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah 
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Negeri (MTsN) yang baru diharapkan mampu berfikir strategik dan visioner 
dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terwujudnya pelayanan pendidikan 
yang baik dan benar, selain itu juga Saudara harus lebih responsif terhadap 
tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu 

kami sampaikan kepada Saudara :
1. Segera melakukan konsolidasi internal dalam unit kerjanya guna 

membangun komitmen.kesamaan gerak dan tindakan dalam 
melaksanakan berbagai program yang tengah, sedang dan akan 
dilaksanakan

2. Mengidentifikasi  berbagai   permaslahan  yang   terjadi  sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai unit kerja terkait;
4. Melakukan berbagai langkah penajaman dan perbaikan terhadap 

program kegiatan yang tengah dan akan dilaksanakan;
5. Melaksanakan manajemen pemerintahan yang transparan bersih dan 

akuntabel.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi 

saya ucapkan Selamat Bekerja dan semoga sukses selalu. Semoga Allah SWT 
memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan 
tugas. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 12 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN SDM PENYULUH AGAMA ISLAM 

HONORER PROVINSI DKI JAKARTA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf
2. Kepala Seksi jajaran Bid. Penais zawa
3. Para Kasi Bimas Islam jajaran Kemenag Kota/Kab

Para Penyuluh yang berbahagia.
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWt 

atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita dapat hadir pada acara Kegiatan 
Pembinaan SDM Penyuluh Agama Islam Honorer Prov. DKI Jakarta pada hari ini. 
Selanjutnya shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Baginda Nabi 
Muhammad Rasulullah SAW.

Hadirin yang kami hormati.
Dinamika kehidupan umat beragama khususnya umat Islam di era 

globalisasi saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan itu telah membawa dampak 
positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi umat 
Islam yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Visi dan Misi Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta adalah mengawal moral bangsa, membina dan 
membangun kehidupan beragama umat Islam agar senantiasa berjalan dalam 
koridor nilai-nilai Islami,sehingga dapat meminimalisir berbagai dampak 
negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek tersebut.
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Hadirin yang kami hormati.
Penyuluh Agama Islam adalah Penyuluh Agama yang mempunyai tugas, 

tanggung jawab melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan 
dan Pembangunan melalui bahasa agama. Dalam kaitan ini para penyuluh 
agama Islam dengan fungsinya yang strategis itu, memiliki tanggung jawab 
untuk membawa masyarakat binaannya ke arah kehidupan yang lebih baik dan 
sejahtera lahiriyah serta bathiniyah sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut,maka dibutuhkan dedikasi,loyalitas 
dan mempunyai kompetensi yang handal dalam melaksanakan tugas-tugas 
dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat.

Hadirin yang berbahagia.
Tugas dakwah/penyuluhan agama Islam sekarang ini berhadapan 

dengan suatu kondisi masyrakat yang berubah dengan cepat yang mengarah 
pada masyarakat teknologis,masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka.

Dengan demikian setiap da'i/penyuluh agama secara terus menerus 
perlu meningkatkan pengetahuan,wawasan dan pengembangan diri dan juga 
perlu memahami tujuan dakwah yaitu mendalami dan mengamalkan nilai-nilai 
ajaran Islam secara utuh, disamping itu penguasaan yang optimal terhadap 
materi penyuluhan agama dan serta memakai tehnik penyampaian yang tepat 
sasaran. Dengan arti kata diharapkan penyuluh agama Islam kompeten dalam 
melaksanakan tugas kepenyuluhannya.

Kompetensi penyuluh adalah tingkat kemampuan dan keahlian tertentu 
yang harus dimiliki oleh penyuluh agama di dalam menyampaikan materi 
yang telah ditentukan. Seorang penyuluh apabila menetapkan suatu materi 
penyuluhan, dia harus sudah mengetahui kemampuan dirinya, sehingga tidak 
menghambat jalannya bimbingan dan penyuluhan. Kompetensi penyuluh 
agama  diperlukan  agar tidak  terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam 
menterjemahkan,menyampaikan dan  mengimplementasikan materi dakwah 
ke tengah-tengah umat. Sebagai Penyuluh Agama Islam yang sekaligus 
sebagai muballigh, kami mengharapkan dalam menyampaikan ajaran Islam 
yang bersumber dari AI-Qur'an dan As-Sunnah, hendaknya atas dasar niat 
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ikhlas melalui pendekatan hikmah, mauidhah hasanah dan mujadalah billati 
hiya ahsan. terciptanya ukhuwwah Islamiyah.

Hadirin yang berbahagia.
Bimbingan dan Penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu 

masyarakat supaya memiliki religious reference (sumber pegangan keagamaan) 
dalam pemecahan berbagai problem, disamping itu untuk membantu 
masyarakat dengan kesadaran serta kemauannya bersedia mengamalkan 
ajaran agama.

Mencermati tugas penyuluh agama yang cukup berat dengan berbagai 
tantangan yang harus dihadapi dalam menunaikan tugas-tugas dakwah dalam 
masyarakat, maka kami harapkan kepada para penyuluh agar tetap konsisten 
untuk menjalankan tugas kepenyuluhannya secara professional. Harapan kami 
semoga perjuangan dalam menegakkan agama Allah SWT tersebut mendapat 
rahmat dan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga nilai-nilai 
Islami tetap terpancar dalam kehidupan umat Islam. Dengan mengucapkan: 
“Bismillahirrahmanirrahim", kegiatan Pembinaan SDM Penyuluh Agama Islam 
Honorer Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 12 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERUKUNAN UMAT 

BERAGAMA TENTANG KMA 442 TAHUN 1999 DAN KMA 297 
TAHUN 2004

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Subbagian Hukum dan KUB Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta;
2. Nara Sumber;
3. Para Hadirin Peserta Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama.

Puji Syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT,yang telah 
memberikan nikmat iman dan Islam terhadap kita semua serta sehat sehingga 
kita bisa mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 
sebagaimana yang kita laksanakan ini tanpa suatu halangan apapun dan perlu 
kami sampaikan pada Rakor tentang Pemantapan KMA Nomor 442 Tahun 1999 
tentang pedoman bagi lembaga keagamaan yang menggunakan tenaga kerja 
asing dan KMA Nomor 297   Tahun 2004 Tentang Penyusunan Perundang-
undangan di lingkungan Depatemen Agama sebagai berikut:

1. Era globalisasi yang sejalan dengan meningkatnya pembagunan 
disegala sektor kehidupan tentunya perlu sumber daya manusia yang 
profesional disisi lain tidak selamanya sumberdaya manusia di Indonesia 
yang dibutuhkan selalu tersedia sehingga perlunya mendatangkan SDM 
dari luar negeri, dan tidak bisa dielakan lagi pada era sekarang ini, namun 
demikian perlu kita pahami dan pedomani aturan-aturan hukum daN 
undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan 
jelas pengaturannya mengenai izin, jangka waktu, rencana penggunaan 
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kerja, setandar kompeten, kewajiban kompensasi dan kewajiban 
memulangkan yang semua hams dilakukan dengan kerjasama Sponsor 
(Lembaga/Yayasan).

2. Kementerian Agama telah mengatur secara detail tentang masalah 
perundangan keimigrasian diatur dengan KMA Nomor 442 Tahun 
1999 tentang Pedoman bagi lembaga keagamaan yang menggunakan 
tenaga asing di bidang keagamaan.

3. Kegiatan Lembaga Keagamaan yang dimaksud (Sponsor) mengajukan 
Permohonan Kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
dengan jenis rekomendasi sebagai berikut: a) RPTKA (Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing), b) VKSB (Visa Kunjungan Sosial Budaya), 
c) VTT (Visa Tinggal Terbatas), d) Kitas (Kartu Ijin Tinggal Sementara), 
e) Kitap (Kartu Ijin Menetap), f ) Naturalisasi (Proses Perubahan Status 
Kewarganegaraan)

4. TIMPORA (Tim  Pengawasan  Orang Asing)  Kanwil  Kementerian  Agama 
Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu anggota yang mempunyai 
tugas diantaranya untuk meminimalisir gejolak dan teroris yang berasal 
dari luar negeri maka langkah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta dalam memberikan Rekomendasi secara jeli dan teliti memeriksa 
seluruh kelengkapan dokumen yang selalu dengan dikoordinasikan 
secara teknis ke Pembimas sesuai dengan aturan KMP tersebut.

Peserta Rakor yang berbahagia 
Disamping kegiatan KMA 442 Tahun 1999 kami tekankan pula KMA 

Nomor 297 Tahun 2004 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di lingkungan Departemen Agama dan diperkuat dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Sebagai langkah awal Kanwil Kementerian Agama Provinsi  DKI 
Jakarta  untuk tertib administrasi dalam Tata Persuratan dan Peraturan  telah  
menerbitkan  surat edaran Nomor KW.09.1/4/HK.00.8/3106/2015 tentang 
Teknis Pembuatan surat Keputusan dengan   Contoh    lampiran Surat Keputusan 
(SK). Pada kesempatan ini perlu saya tekankan 3 (tiga) hal yang sangat penting 
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dalam pembuatan keputusan - keputusan :
•	 Untuk  menciptakan Pemerintahan Good Govermant maka setiap 

pembuatan   keputusan /Peraturan harus   sesuai   dengan   Peraturan 
perundangan yang berlaku.

•	 Keselarasan dan ke sesuaian dalam tahapan perencanaan, 
Penyusunan,Pembahasan,    pengesahan atau Penetapan dan 
Pengundangan dari keputusan serta pernomoran pun diatur dengan 
PMA Nomor 16 tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan 
Departemen Agama

•	 Perlunya standarisasi penulisan keputusan dengan jelasnya tujuan 
dan kesesuaian jenis hirarki serta materi muatan yang diatur dalam 
KMA Nomor 297 Tahun 2004 Tentang Tehnis penyusunan Peraturan 
perundnagan di lingkungan Departemen Agama.

Terakhir kami berpersan Kepada Peserta Rakor untuk bisa 
mengaplikasikan hasil kegiatan  ini  kepada  masing-masing Satker untuk 
Suksesnya 5 Budaya Kerja (Profesionalitas,   Inovasi,   Integritas,tanggung jawab 
dan keteladanan) dan untuk tercapainya Visi dan Misi Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta

Demikian sambutan /pengarahan ini kami sampaikan dengan 
mengucapkan Bismillahirohmanirrohim Kegiatan Rapat Koordinasi Kerukunan 
Umat Beragama Tahun 2015 ini secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 12 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN SDM PENGURUS LEMBAGA SENI 

TAHUN 2015

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf
2. Pengurus Lembaga Seni Budaya Islam se-Provinsi DKI
3. Para Peserta, hadirin dan undangan yang saya hormati.

Hadirin dan undangan yang berbahagia.
Sesungguhnya, Indonesia kaya akan keragaman seni dan budaya, 

terutama yang bernuansa Islam bahkan dengan berfalsafahkan "Adat 
bersendikan syara' dan syara bersendikan kitabullah", hal ini menunjukkan  
seni dan budaya sarat nilai dan nuansa dengan  tuntunan  syariat  agama  
Islam. Oleh karenanya Seni dan budaya Islam yang tumbuh dan berkembang 
di Indonesia khususnya pada masyarakat Jakarta penting untuk terus dibina 
dan dilestarikan. Dan terkait dengan pengembangan dan pelestarian seni dan 
budaya Islam itu,Kementerian Agama melalui PMA Nomor 13 tahun 2012 telah     
menunjuk Bidang Penerangan Agama Islam,Zakat dan Wakaf pada  Seksi   
Pengembangan/Seni  Budaya Islam dan Pengembangan Musabaqah Al- qur'an 
dan Alhadist untuk mengatur dan  menyemarakkan syiar agama Islam sesuai 
ketentuan peraturan yang berlaku.

Seni ialah sesuatu yang halus dan indah,menyenangkan hati serta 
perasaan manusia dan dalam pengertian yang lebih padu lagi seni membawa 
nilai-nilai halus, indah, baik dan suci, berguna dan bermanfaat serta mempunyai 
fungsi dan nilai sosial. Sementara Budaya merupakan suatu daya cipta manusia 
mencakup berbagai macam hasil karya manusia,maka seni adalah salah satu 
dari produk dari suatu budaya. Seni secara umum dapat diartikan sebagai 
penjelmaan rasa indah yang terkandung di dalam jiwa manusia,dilahirkan 
dengan perantaraan alat komunikasi kedalam bentuk yang ditangkap oleh 
indra pendengar (seni suara),penglihatan (seni  lukis) atau seni gerak  (seni tari 
dan seni drama).

Sikap Islam terhadap seni,pada dasamya sesuatu yang indah disukai Allah 
karena  dialah Zat yang maha indah dan menyukai keindahan.Islam mempunyai 
kriteria sendiri untuk dijadikan pengukur pedoman bagi menentukan halal 



Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2015174

haramnya suatu karya seni. Kriteria pertama ialah tidak merusak budi pekerti 
yang mulia serta tidak melalaikan orang untuk beribadat dan mengingat Allah. 
Seni Islami adalah seni yang mempunyai nilai-nilai kebaikan,kebenaran dan 
keindahan sekaligus  "berdakwah ". Jadi seni merupakan bagian dari kegiatan 
dakwah (syi'ar Islam) ke tengah- tengah umat. Oleh  karenanya keberadaan 
seni budaya Islam mempunyai peranan yang strategis dalam membangun 
keberagamaan masyarakat khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat.

Dewasa ini, seni banyak mengalami pergeseran termasuk seni budaya 
Islam,basis-basis ritual dan kultur dari karya seni mulai terancam akibat 
sekulerisasi masyarakat. Situasi keterancaman seni  akhirnya mulai mencari 
otonomi dan mulai bangkit pemujaan atas keindahan itu sendiri. Dengan kata 
lain fungsi seni menjadi media ekspresi, dan setiap kegiatan berkesenian adalah 
berupa kegiatan ekspresi kreatif, dan setiap karya seni merupakan bentuk yang 
baru, yang unik dan orisinil. Karena sifatnya yang bebas dan orisinil akhimya 
posisi karya seni menjadi individualistis.

Karena itu, seni dan budaya Islam jangan sampai hilang dan berganti 
dengan budaya konsumerisme yang mulai merebak dikalangan masyarakat. 
Nilai-nilai seni dan budaya Islam terutama di DKI Jakarta  harus dapat 
membendung arus budaya global saat ini, sehingga  perlu  dikemas tampilannya 
agar menarik. "Ini dalam rangka memacu semangat peningkatan kualitas nilai-
nilai agama Islam melalui pelestarian seni dan budaya Islam khususnya di 
Provinsi DKI Jakarta".

Melihat kondisi seni dan budaya Islam saat ini yang cenderung ikut 
terganggu oleh dinamika global, setidaknya ada langkah yang harus dilakukan 
guna mengembalikan fungsi dan peran sem budaya Islam ini yang cukup tajam 
sehingga berdampak pada mandegnya dakwah  melalui :

1. Seni budaya yang dahulu pernah dilakukan oleh para ulama nusantara 
khususnya walisongo. Bahkan,seni Islam kini banyak meniru dari asing. 
Kondisi ini menyebabkan identitas islam kabur atau bahkan terkikis 
habis. Untuk itulah dibutuhkan semangat dan kerja keras untuk 
mengembalikan nilai-nilai seni Islam ke dalam jati dirinya dalam Islam. 

2. Revitalisasi seni sebagai media dakwah. Revitalisasi seni dan budaya 
Islam menjadi   sangat urgen.Selain untuk menjaga eksistensi seni dan 
budaya islam, revitalisasi ini juga bertujuan mempertajam peran seni 
dan budaya dalam perjalanan dakwah.

3. Memberikan ruang yang luas bagi upaya pengembangan seni budaya 
Islam. Ruang tersebut berupa regulasi,infrastruktur,dan kebijakan yang 
tentunya mendukung upaya pengembangan seni budaya Islam.

4. Mengadakan festival Lomba,Parade,Workshop dan sebagainya.
5. Mengadakan temu konsultasi dengan seniman dan budayawan muslim.
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6. Untuk itu, para  seniman,budayawan dan lembaga-lemabag seni dan 
budaya, sanggar dan grup seni budaya Islam dituntut untuk dapat 
menjalankan tugas dakwah melalui seni secara kreatif, inovatif dan 
mandiri,sehingga masyarakat dapat merasakan betul keberadaan grup-
grup,sanggar atau lembaga seni  budaya tersebut di tengah-tengah 
umat yang benar-benar dapat memberi manfaat baik menghibur, dan 
menerima pesan-pesan bangsa.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan 
ini, dan akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini,semoga 
apa yang kita upayakan bersama senantiasa mendapat bimbingan dari Allah 
SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.
Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmaanirrahim",Kegiatan Pembinaan SDM  
Pengurus Lembaga Seni Tahun 2015 yang dilaksanakan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta dengan resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 13 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN 

KEPALA RAUDLATUL ATHFAL (RA)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth:
1. Kabid Pendidikan Madrasah,  
2. Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah,  
3. Narasumber dan Peserta Pelatihan yang berbahagia.

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 
berkat limpahan Rahmat,taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim dalam rangka Pembukaan Pelatihan Peningkatan Manajerial 
Kepala RA Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Prov.
DKI Jakarta tahun 2015. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapat 
Bimbingan,Ridlo dan  Maghfiroh Allah  SWT. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Besar Muhammad 
SAW, semoga kita semua memperoleh Sayafaat-Nya di akhirat nanti.

Peserta Pelatihan yang berbahagia,
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional,pemerintah terus 

menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem 
pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan,yaitu 
berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No.14  tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan,pada dasarnya merupakan kebijakan 
pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah  untuk menata dan 
memperbaiki mutu guru di Indonesia. Michael G. Pullan mengemukakan  
bahwa "educational change depends on what teachers do and think ..." 
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terdapat tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan dan pembaharuan sistem 
pendidikan sangat bergantung pada (at teachers do and think) atau dengan 
kata lain gantung penguasaan kompetensi guru. Kompetensi pada dasarnya 
merupakan gambaran tentang yang seyogyanya dapat dilakukan (be able to 
do) seorang   dalam   suatu   pekerjaan,   berupa   kegiatan, perilaku  dan  hasil  
yang  seyogyanya  dapat  ditampilkan dan ditunjukkan. Agar dapat melakukan 
(be able to do) suatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus miliki 
kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan   (knowledge), sikap (attitude) 
dan kerampilan  (skill)  yang  sesuai  dengan  bidang terapannya. 

Peserta Pelatihan yang berbahagia,
Kepala RA mempunyai tugas yang sangat penting didalam mendorong 

guru untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya,agar mampu 
melaksanakan proses pembelajaran pada anak RA dengan  baik, sehingga 
semua aspek perkembangan anak meliputi perkembangan kognitif,bahasa,  
fisik (motorik kasar dan halus), social dan emosional, berkembang sesuai yang 
tujuan pendidikan bagi anak usia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara perkembangan yang dialami 
anak pada usia dini dengan keberhasilan mereka dalam kehidupan selanjutnya. 
Misalnya, anak-anak yang hidup dalam lingkungan (baik di rumah maupun di 
RA) yang kaya interaksi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar 
akan terbiasa mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dengan benar, 
sehingga ketika mereka masuk sekolah, mereka sudah mempunyai modal 
untuk membaca.

Seorang Kepala RA pada hakekatnya adalah pemimpin yang 
menggerakkan, mempengaruhi, memberi motivasi, serta mengarahkan orang 
di dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan sebelumnya.

Peran kepemimpinan kepala RA agar lingkungan belajar bermutu dan 
kondusif, dapat berupa:

•	 Mengikutsertakan guru di dalam pelatihan yang diselenggarakan baik 
oleh tingkat kecamatan kota maupun provinsi
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•	 Menyarankan untuk melanjutkan pendidikan
•	 Menghilangkan kesenjangan kepala RA dengan guru  guru,melalui 

pengkondisian rapat dengan situasi yang nyaman, yang dilakukan 
ketika pulang sekolah dan dirasakan ada yang perlu dirapatkan.

•	 Menciptakan iklim kekeluargaan dalam lingkungan sekolah, yaitu antara 
kepala sekolah dengan guru, dan guru dengan guru. Sehingga guru satu 
dan lainnya bisa saling saling  bertukar informasi.

•	 Melibatkan guru dalam pengambilan keputusan.
•	 Dengan melibatkan guru didalam pengambilan keputusan, akan 

membuat guru merasa dihargai oleh atasannya,serta merasa bahwa 
keberadaanya diakui oleh lingkungan tempat ia bekerja.

Demikian beberapa hal yang saya sampaikan,kepada seluruh peserta, 
saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Dengan membaca Basmallah, 
Pelatihan ini yang bertema "PELATIHAN PENINGKATAN MANAJERIAL KEPALA 
RA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERAN KEPALA RA DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN YANG BERMUTU"  secara  resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 13 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENGUKUHAN ANGGOTA PASKIBRAKA

 MADRASAH ALIYAH TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta
2. Para Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Umum dan Pengurus PPIMA Provinsi DKI Jakarta
4. Para Undangan
5. Para peserta Pengukuhan Paskibraka Madrasah Aliyah Provinsi DKI Jakarta

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa Allah curahkan  kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW risalah 
bagi keselamatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

PASKIBRAKA merupakan perwujudan putra-putri pilihan yang 
senantiasa aktif dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugasnya. 
Selain itu anggota PASKIBRAKA juga diberikan pendidikan dan pelatihan 
tentang tata cara penghormatan kepada bendera, penghormatan kepada 
tata tempat (Keprotokoleran), teknik bans berbaris dan tata upacara bendera, 
keorganisasian, dan penanaman nilai-nilai keagamaan sebagai perwujudan 
rasa nasionalisme serta patriotisme dikalangan generasi muda.

Purna Paskibraka Indonesia Madrasah Aliyah (PPI MA) sebagai wadah 
pembinaan generasi muda yang menciptakan dan membentuk kader-kader 
muda penerus bangsa melalui kegiatan pembinaan kepaskibrakaan yang 
dilandasi rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan nilai-nilai luhur keagamaan. 
Selain sebagai organisasi kepemudaan, PPI MA juga memiliki peran penting 
dalam menunjang keberhasilan pendidikan karakter dan pembentukan jati 
diri siswa-siswi Madrasah AJiyah agar senantiasa mampu dalam memperkuat 
keimanan, percaya diri dan profesinalisme dalam menjalankan segala aktifitas.

Purna Paskibraka Indonesia Madrasah Aliyah (PPI MA) telah berdiri 
sejak tahun 1993,diharapkan senantiasa membantu pemerintah khususnya 
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Kementerian Agama dalam menciptakan kader-kader pemuda penerus bangsa 
agar siap tampil dan berkarya dalam menghadapi tantangan global. Selain 
itu PPI MA harus mampu bersaing dan menciptakan hal-hal baru yang positif 
dalam mendukung program pendidikan di Indonesia.

Adik-adik dan rekan-rekan sekalian,
Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkesempatan untuk dapat 

mengikuti kegiatan Pengukuhan Anggota askibraka Madrasah Aliyah Tahun 
2015 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan Pengukuhan Paskibraka merupakan tahapan ketiga yang harus 
ditempuh seluruh anggota Paskibraka Madrasah Aliyah yang telah mengikuti 
Seleksi dan Training Center yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta yang mewakili madrasahnya masing-masing.

Para peserta Pengukuhan Paskibraka yang saya banggakan,
Keberadaan unit kegiatan puma Paskibraka Madrasah Aliyah adalah 

langsung ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta. Dalam pelaksanaan tugasnya, unit PPIMA bertugas untuk melaksanakan 
kegiatan Paskibraka setiap tahunnya, yang meliputi tahap seleksi, training center 
(pendidikan dan latihan) dan tahap pengukuhan. Dari ketiga tahapan kegiatan 
tersebut diharapkan dapat menjadi upaya penyadaran dalam menanamkan 
spirit merah putih bagi para adik-adik sekalian untuk benar-benar mampu 
menancapkan komitmen dan janji putra-putri Indonesia yang telah diikrarkan 
oleh anggota Paskibraka di seluruh Indonesia. Berikut saya sampaikan pokok-
pokok pikiran saya tentang pengukuhan Paskibraka MLA Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta ;

1. Arti Pengukuhan merupakan awal penetapan/pengesahan calon 
anggota Paskibraka menjadi anggota Paskibraka untuk mengemban 
tugas Negara yang amat mulia dengan penuh kebanggaan.

2. Makna pengukuhan kepada adik-adik Paskibraka adalah menyadari 
potensi diri yang bisa dikembangkan kepada masyarakat sekitar, agar 
menjadi motor penggerak perubahan hidup kearah yang lebih baik.

3. Tugas Paskibraka adalah mengibarkan bendera merah putih dengan 
jiwa yang harus tertanam di dalam hati anggota Paskibraka adalah jiwa 
merah putih.

4. Jiwa merah putih adalah suatu bentuk cinta kasih yang akan 
menumbuhkan suatu rasa pengabdian kepada ibu pertiwi, karena ibu 
pertiwi sudah memberikan susu dan madunya bagi umat manusia 
Indonesia agar dapat hidup gemah ripah lohjinawi yaitu suatu 
kemakmuran bagi setiap manusia yang hidup di atasnya.
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5. Bendera merah-putih melambangkan keberanian dan kesucian, 
ketika dibelai angin yang bertiup kencang,sang merah putih berkibar 
gagah, tegar dan tidak goyah, sedang pada waktu angin sepoi-sepoi, 
tampaklah sang merah putih berkibar dengan penuh kelembutan dan 
memancarkan sinar keagungan yang penuh.

6. Jiwa seorang Paskibraka harus tegar, positif, pantang menyerah dan 
tidak putus asa ketika mengalami dan menghadapi kesulitan dan selalu 
dibekali hati nan lembut serta penuh dengan kasih sayang.

7. Darah dalam tubuh manusia berwama merah dan putih serta mengalirkan 
kehidupan jasmani dan rohani. Dengan tekun dan sabar darah merah 
mengangkut makanan keseluruh tubuh untuk memberi tenaga dan 
darali putih dengan sikap pantang menyerah penuh nilai kepahlawanan 
akan mencegah semua penyakit yang akan menggerogoti tubuh kita.

Demikianlah,pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan, terima kasih 
atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang. Dengan mengucapkan: 
"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM”, dengan ini saya mengukuhkan adik - adik 
sebagai Anggota Paskibraka Madrasah Aliyah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015" 
Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua.Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 14 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA BIMTEK KURIKULUM 2013 

PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
PROVINSI DKI JAKARTA

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan 
yang berbahagia ini, layak dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Tuhan 
Yang Maha Esa atas limpahan kasihnya kita dapat berkumpul di tempat ini 
dalam keadaaan sehat walafiat dan selalu dalam lindunganNya.

Hadirin yang berbahagia, 
Saya menyambut baik kegiatan ini yang digagas dan diselenggarakan 

oleh Pembimbing Masyarakat Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta. Pada,kesempatan ini adalah hal yang berharga bagi saya dimana hadir 
dan bertatap muka dimomen sangat bahagia dihadapan bapak / ibu Pengawai 
pendidikan Agama Katolik dan Guru Agama Katolik Provinsi DKI Jakarta dalam 
kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Katolik.

Memperhatikan perubahan dinamika kehidupan yang beriangsung 
cepat dewasa ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama 
berbagai elemen keagamaan lainnya dituntut agar semakin responsif dan 
cepat bertindak dalam merespon dinamika yang terjadi berupa tantangan 
dan perkembangan dalam masyarakat sebagai dampak dari globalisasi. 
Sebagai bentuk kepedulian dan kesungguhan dalam menanggapi berbagai 
permasalahan yang muncul dibidang pendidikan keagamaan dan moral 
keagamaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan sangat 
jelas merumuskan tugas dan tanggung jawab dalam Visi dan Misi yang menjadi 
acuan dalam melaksanakan tugas pokok. Sebagai keluarga besar Kementerian 
Agama,dalam mengemban tugas di bidang Agama kanwil Kementerian Agama 
provinsi DKI Jakarta mempunyai Visi terwujudnya masyarakat Jakarta yang taat 
beragama, rukun, cerdas, mandiri,bermartabat dan partisipatif.
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Salah satu visi Kanwil Kementerian Agama provinsi DKI Jakarta adalah 
dengan meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan.Untuk 
mencapai Visi dan Misi tersebut Kementerian Agama mempunyai 11 program. 
Diantara 11 program adalah Program Bimbingan Masyarakat Katolik yang pada 
akhirnya akan bermuara pada Tujuan jangka panjang pembangunan bidang 
agama yang hendak dicapai berupa terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
taat beragama, maju,sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar 
pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh penerapan visi dan misi Kementerian Agama ditunjang dengan 
penerapan proses budaya kerja yang diterapkan di lingkungan Kemneterian 
Agama dan Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta. Lima pilar budaya 
kerja tersebut yaitu :

1. Integritas
2. Profesionalitas
3. Inovasi
4. Tanggung jawab
5. Keteladanan

Selanjutnya juga berperan aktif dalam penerapan Pembangunan  Zona   
Integritas  Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM) Keterlibatan yang mendalam  Pembimas Katolik sebagai 
insan Kementerian Agama Provinsi DKI  Jakarta terlihat dalam penerapan lima 
pilar budaya kerja dan juga peran pembangunan kinerja kementrian yang 
menuju arah WBK dan WBBM tersebut.

Bapak / Ibu para peserta Bimtek Kurikulum 2013 yang berbahagia,
Pendidikan Nasional kita saat ini berfokus pada pengembangan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang betakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini menonjol peran guru pendidikan 
agama, penerapaannya berupa kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 Pendidikan 
Agama Katolik. Kegiatan ini menjadi satu pemenuhan kebutuhan bagi para 
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Pengawas dan guru untuk dapat melihat dan memahami perkembangan dunia 
pendidikan dan situasi masyarakat kita dalam landasan iman. Pengawas dan 
Guru Agama Katolik merupakan pokok pilar moral dan iman oleh karenanya 
sangat dibutuhkan dalam pembentukan insan berkarakter. Pendidikan sebagai 
gerakan pencerdasan dan penumbuhan gerakan insan berkarakter.

Bapak /Ibu dan Hadirin yang berbahagia
Saya selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi DKI 

Jakarta mengharapkan peran serta aktif dari Bapak/ibu dan saudara 
sekalianmemanfaatkan waktu 4 ( empat ) hari ini untuk mengikuti Bimtek 
tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Katolik yang selaras kebutuhan 
peserta didik guna membangun pendidikan sejati yang akan membawa 
pengaruh positif bagi bangsa dan negara , dan siap dalam menghadapi 
tantangan zaman.

Bapak / Ibu Hadirin yang saya hormati,
Demikian yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon 

maaf, selamat mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 sambil memohon Berkat 
dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka secara resmi "Bimtek 
Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Katolik”. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 18 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBUKAAN PEMBINAAN REMAJA LINTAS 

AGAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu' alaikum Wr.Wb. 

Kepada Yth:
1. Nara sumber;
2. Kasubag Hukum dan KUB;

Puji Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan 
nikmat Iman dan Hidayah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka 
Pembinaan remaja lintas agama Tahun 2015.
Dalam rangka Pembinaan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat (2) "bahwa negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya dan Dalam 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 
8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam   
Pemeliharaan,Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat ditegaskan dalam Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian 
Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat di Provinsi DKI Jakarta. 

1. Implementasi dari peraturan tersebut diharapkan dapat Meningkatkan 
pemahaman tentang Pendidikan Kerukunan Umat Beragama dengan 
mengedepankan asas (toleransi, kebersamaan, non diskriminasi dan 
ketertiban) bagi peserta pembinaan remaja lintas agama yang hadir dari 
6 pemuda agama;

2. Renungan dari kutipan Gusdur “tidak penting apapun agama dan 
sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua 
orang, orang tidak akan  pernah Tanya apa agamamu" artinya remaja 
harus mengerti  apa yang dibutuhkan bangsa ini dan harus juga 
mengerti keberagaman serta bagaimana cara hidup di dalamnya 
dengan mengimplementasikan toleransi akan keberagaman.

3. Kemarin tanggal  17 Agustus yang kita peringati HUT RI  ke  70 merupakan 
hasil bukti nyata sejarah perjuangan pemuda/remaja yang telah ikut 
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andil dalam menciptakan sebuah cita-cita bangsa dan ini merupakan 
bukti eksistensi dari teks sumpah pemuda 87 tahun yang lalu yang 
diikrarkan oleh remaja/pemuda;

4. Menurut beberapa pakar psikolog masa remaja merupakan masa 
yang sangat menentukan,oleh karenanya disinilah mental remaja 
itu akan benar-benar diuji, karena dengan seiring bergulirnya waktu 
dibutuhkan sosok generasi yang tangguh dan ulet untuk mengemban 
amanat sebagai pewaris tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini 
tentunya pemuda yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai jiwa 
nasionalisme,patriotism dan didukung dengan komitmen moral yang 
kokoh; 

5. Baru-baru ini ada satu kasus permasalahan yang mengarah disintegrasi 
bangsa yaitu (ambon bergolak dan mushola Tolikara Papua dibakar 
serta perlu waspada pada pilkada sebentar lagi) artinya perlu remaja/
pemuda meningkatkan pemahaman,implementasi dan pelestarian akan 
wawasan kebangsaan kita seperti tersurat dan tersirat dalam falsafah 
bangsa yaitu bhineka tunggal eka;

6. Terakhir kami berpesan kegiatan seperti ini merupakan bentuk tanggung 
jawab dan implementasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta dalam menciptakan remaja/pemuda yang berorientasi untuk 
mewujudkan kerukunan umat beragama dengan mengedepankan 
pendidikan spiritual dengan memberikan pemahaman yang 
komperhensip terhadap agama untuk membangun moral force yang 
tangguh dan compatible tidak hanya memahami dengan ritual belaka;
Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk mengikuti acara ini sampai 

selesai dan hasilnya agar dapat di aplikasikan ditempat masing-masing. 
Demikian sambutan /pengarahan ini kami sampaikan dengan mengucapkan 
Bismillahirohmanirrohim Kegiatan Pembinaan remaja lintas agama Tahun 2015 
secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 18 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN DAN PENYERAHAN 

SKCPNS HONORER 

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
4. Para Kepala Kankemenag Kota/Kab.
5. Para Kepala Subbag pada Kanwil;
6. Para Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita ucapkan puji dan 
syukur ke hadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada Pagi 
hari ini kita dapat menghadiri Pembinaan dan Penyerahan SKCPNS Honorer 
dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
Saudara-saudara sekalian yang berbabagia,

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa Tenaga 
honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu 
pada instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 yang 
membedakan Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (Kll). Tenaga 
Honorer Kategori I adalah Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
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bekerja diinstansi pemerintah.
Tenaga Honorer Kategori II adalah Tenaga honorer yang penghasilannya  

dibiayai  bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan bekerja diinstansi pemerintah.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta memiliki Tenaga 
Honorer Kategori 1 yang telah mengikut proses Audit untuk Tujuan tertentu 
(ATT) oleh Inspektoral Jenderal Kementerian PAN dan RB sebanyak 4 orang 
serta tambahan dari Menpan pada bulan April 2013 sebanyak 1 orang, total K1 
5 Orang, dan yang sudah ditetapkan NIP-nya 2 Orang.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 
November 2013 telah melaksanakan Ujian CPNS Honorer Kategori II dengan 
jumlah Peserta terdaftar 1.806 orang, yang mengikuti tes 1.211 orang dari hasil 
verifikasi serta validasi oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang 
memenuhi persyaratan sejumlah 30 orang, kemudian berkas diusulkan ke Biro 
Kepegawaian dan yang telah ditetapkan NIP oleh BKT/sejumlah 24 orang.
Atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan pribadi, 
saya mengucapkan selamat kepada Saudara-Saudara yang menerima SKCPNS 
tenaga honorer.

Demikian yang dapat saya sampaikan atas kesempatan ini. Sekali lagi 
saya ucapkan Selamat Bekerja dan semoga sukses selalu. Semoga Allah SWT 
memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan 
tugas. Sekian dan terima kasih.
                     

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 19 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA SOSIALISASI 

PERATURAN PENGELOLAAN ZAKAT TAHUN 2015
                          

Bismillahiirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa 
bersilaturahim dalam acara "Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Zakat". Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita,Baginda Nabi 
Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafa'atnya dihari 
akhirat nanti.

Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta, menyambut baik atas terselenggaranya acara Sosialisasi Peraturan 
Pengelolaan Zakat, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu 
sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang 
bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan 
penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, 
keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Untuk itu, di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur sistem pengelolaannya 
dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pelayanan dalam pengelolaan 
zakat agar pelaksanaan pengelolaan zakat menjadi lebih berdaya guna dan 
berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat 
telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 sebagai pengganti 
Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Kondisi yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
1999 tentang Pengelolaan zakat yaitu:

1. Tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam 
mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat

2. Belum jelasnya penentuan wajib zakat, barang-barang yang dizakati, 
nishab dan batasan haulnya
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3. Belum maksimalnya pengelolaan zakat memberikan output yang 
signifikan bagi perbaikan ekonomi

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 disusun berdasarkan tiga 
landasan utama, yaitu:

•	 Landasan Filosofis : menjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan 
dan keadilan sosial yang terdapat didalam Pancasila. Melalui zakat, 
prinsip ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah 
satu ajaran agama Islam. Demikian halnya, prinsip keadilan social pun 
terwujud dengan penempatan pemerataan dan solidaritas sosial untuk 
mewujudkan kemaslahatan bersama.

•	 Landasan Sosiologis : mendasarkan pada kebutuhan mendesak akan 
peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola 
yang baik dalam pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah.

•	 Landasan Yuridis : merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyebutkan 
bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara 
sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, pasal 34 ayat (1), artinya 
Negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-
anak terlantar serta melakukan pemberdayaan terhadap  mereka.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 
2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan.

Kegiatan sosialisasi pengelolaan zakat ini merupakan salah satu upaya 
konkret untuk meningkatkan kesadaran dalam meningkatkan pengelolaan 
zakat sesuai dengan perundang-undangan dimaksud.

Demikian, mudah-mudahan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan 
Zakat Tahun 2015 ini bisa membuka wawasan dan pengetahuan serta 
bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita upayakan bersama, 
senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT dan akhirnya dengan 
mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" Sosialisasi Peraturan  Pengelolaan 
Zakat Tahun 2015  dengan ini dinyatakan dibuka, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 19 Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBINAAN QORI/AH DAN HAFIDZ/AH 

TAHUN 2015

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf
2. Pengurus LPTQ Provinsi DKI Jakarta
3. Hadirin dan peserta pembinaan Qori/ah dan Hafidz/ah

Saya berterima kasih kepada jajaran Bidang Penais Zakat dan Wakaf, 
dengan terselenggaranya kegiatan "Pembinaan Qori/ah dan Hafidz/ah" 
ini, diiringi doa dan harapan semoga kegiatan ini menjadi suatu bentuk 
pelaksanaan dan tanggung jawab dari tufoksi Seksi Pengembangan Seni dan 
Budaya Islam, MTQ dan Hadits yang berada di Bidang Penais Zakat dan Wakaf 
Kanwil Kementerian Agama juga diharapkan sebagai ekspresi kehambaan diri 
kepada Allah SWT. Amin.

Berkaitan dengan pembinaan Qori/ah dan Hafidz/ah, Kementerian 
Agama melalui PMA Nomor 13 tahun 2012 telah menunjuk Bidang Penerangan 
Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam 
dan Pengembangan Musabaqah Al-qur'an dan Al-hadist untuk mengatur dan 
menyemarakkan syiar agama Islam sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan MTQ dan STQ yang 
dibidangi keberadaannya oleh Kementerian Agama dan hasilnya pun telah 
dirasakan umat Islam Indonesia, sesungguhnya memerlukan upaya dan usaha 
pelestarian serta pengembangannya. Oleh karenanya kegiatan "Pembinaan 
Qori/ah dan Hafidz/ah  diharapkan  menjadi  media peningkatan kualitas Qori/
ah dan Hafidz/ah untuk lebih memahami kriteria dan penilaian dalam suatu 
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kegiatan musabaqoh, juga sebagai sebuah pertanggung jawaban yang bisa 
dipertanggung jawabkan kualitasnya secara propesional.

Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi satu karya nyata 
dari kinerja Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam dan Pengembangan 
MTQ dan Hadits, dalam hal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di Bidang 
Musabaqoh, sebagaimana termaktub dalam PMA No. 13 tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dalam hal ini 
sebagai wujud dan tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta kepada umat Islam dalam membudayakan cinta Al-Qur'an.

Qori/ah dan Hafidz/ah adalah kader potensial yang harus dibina terus 
kemampuannya sehingga memiliki keilmuan yang paripurna, mentalitas juara, 
dan dapat diikutsertakan dalam event musabaqoh. Keberadaan mereka yang 
selama ini di bawah pembinaan para ahli dan pakar di bidang ilmu qur'an 
tentunya harus dibarengi dengan adanya wadah dan kesempatan untuk 
berlaga di ajang musabaqoh. Sejalan dengan hal tersebut, maka Penais Zakat 
Wakaf pada seksi pengembangan seni budaya Islam dan MTQ mengadakan 
Kegiatan Pembinaan Qori/ah dan hafidz/ah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.

Pembinaan Qari/ah sejatinya dimulai dari tingkat paling bawah yakni dari 
tingkat kecamatan hingga pada tingkat Nasional. Salah satu contoh: bagi qori/
ah yang akan dikirimkan pada MTQ dan STQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 
sewajarnya dilakukan secara kontinyu/rutin, juga sebagai salah satu upaya dan 
usaha mengantisipasi peserta dari luar daerahnya. Nampaknya, LPTQ harus 
melakukan peningkatan rekruitmen dan pembinaan berjenjang dan penyatuan 
kerjasama dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait demi mempersiapkan 
bibit bibit qori/ah yang berkualitas dan tersedia secara berkesinambungan 
seperti kerjasama dengan Jami'iyatui Qun-o' Wal Huffadz, BKPRMI, IIQ, IPQOH 
dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki tujuan sama. disamping itu, 
perlunya dihadirkan hakim yang berkualitas dan berkesinambungan. Lalu, 
mengapa kita perlu menghadirkan hakim yang berkualitas? Ya, karena Hakim 
sebagai penentu kualitas musabaqoh dan pesertanya.

Salah satu unsur yang menunjang keberhasilan MTQ-ST adalah 
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keberadaan Hakim sebagai penyangga dan pengendali mutu (Quality Control) 
kegiatan MTQ dan STQ, dengan kata lain Hakim melakukan penilaian terhadap 
penampilan peserta dan penetapan hasil MTQ dan STQ itu sendiri, karena 
Hakim mempunyai tugas dan kewajiban, antara lain :

1. Hakim, adalah perorangan yang melakukan penilaian terhadap 
penampilan peserta dan penetapan hasil musabaqoh.

2. Majelis Hakim, adalah tim penilai MTQ dan STQ terhadap cabang 
Musabaqoh tertentu.

3. Dewan Hakim, adalah tim penilai yang bertanggung jawab terhadap 
semua cabang musabaqoh.

4. Panitera, adalah perangkat perhakiman yang bertugas 
menyelenggarakan administrasi majelis hakim. Tugas hakim itu 
sendiri adalah melaksanakan penilaian musabaqoh standard Nasional 
mencakup : adab, fashohah, tajwid, lagu dan suara.

5. Fashohah, dalam hal ini mencakup adab dan tingkah laku peserta dari 
mulai berpakaian, membawa al-qur'an sehingga sampai akhir bacaan.

6. Tajwid, terdiri dari makhorijul huruf (tempat keluar huruf ), shifatul 
huruf (cara pengucapan huruf ), ahkamul huruf (hubungan antar huruf ), 
ahkamul maddi wal qashr (panjang pendek ucapan), ahkamul waqaf wal 
ibtida' (memulai dan menghentikan bacaan).

7. Lagu, bayyati, hijaz, shoba, nahawan, ros, sikajiharka
8. Suara, nyaring, lembut, kasar, halus dan rendah.

Alhamdulillah, Kafilah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mendapatkan 
prestasi yang gemilang seperti di ajang MTQ Nasional XXIV tahun 2012 di 
Ambon, juga Juara Umum di STQ Nasional XXII tahun 2013 di Bangka Belitung, 
serta yang baru lalu melahirkan Hafidz 30 juz menjuarai cabang Tahfidzul 
Qur'an pada MTQ Intemasional II yang diselenggarakan Kementerian Agama RI 
di Masjid Istiqlal yang dihadiri 20 Negara Islam.

Tentu, prestasi gemilang ini patut mendapat sambutan dan perlu 
dipertahankan serta ditingkatkan, mengingat di tahun mendatang telah 
menunggu event MTQ Nasional XXV di Batam (Kepulauan Riau), MTQ antar 
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bangsa dan lain sebagainya.
Oleh karenanya, "Pembinaan Qori/ah dan Hafidz/dzah tahun 2015" 

yang dilaksanakan Kanwil kementerian Agama ini bisa memberikan kontribusi 
dan memiliki peran penting, sehingga para penyuluh agama, qori/ah, Hafidz/
ah serta para instansi/lembaga terkait mendapatkan pembekalan untuk lebih 
memahami ilmu Al-qur'an terutama dalam sistem penjurian yang profesional 
memiliki kualitas ketika direkrut menjadi dewan hakim dalam ajang MTQ-STQ 
yang memiliki kompetensi: "JUJUR, ADIL, OBYEKTIF dan BERTANGGUNG JAWAB 
dalam melaksanakan penjurian.

Acara "Pembinaan Qori/ah dan Hafidz/ah Tahun 2015" yang dilaksanakan 
Kanwil Kementerian Agama  Provinsi DKI Jakarta menjadi sangat penting, 
karena diharapkan dengan orientasi ini dicapai target catur sukses perencanaan, 
penyelenggaraan dan pelaksanaan, sukses tujuan dan sukskes prestasi, selain 
mengemban tugas mulia dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai 
al-qur'an, terlebih dalam membekali para Qori/ah dan Hafidz/ah berkualitas 
dan Profesionalitas.

Kepada seluruh peserta saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan 
"Pembinaan Qori/Qoriah dan Hafidz/Hafidzah Tahun 2015" ini, dan dengan 
mengucapkan “BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM” "Pembinaan Qori/Qoriah dan 
Hafidz/Hafidzah Tahun 2015" Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKJ Jakarta 
saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 24  Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA ORIENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT 

PRODUKTIF TAHUN 2015

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa 
bersilaturahim dalam acara "Orientasi Pendayagunaan Zakat Produktif”. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, 
Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh 
syafa'atnya dihari akhirat nanti.

Saya selaku Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta, menyambut baik atas terselenggaranya acara Orientasi ini,dalam rangka 
membangun peningkatan ekonomi umat serta terlaksananya pengelolaan 
zakat secara optimal.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, setiap warga 
negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu berkewajiban menunaikan 
zakat. 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam,merupakan ajaran Islam yang 
mempunyai dimensi Hablumminallah yaitu hubungan manusia dengan Allah 
SWT dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-
Nya dan Hablumminannas yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, 
dimana melalui zakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 
tidak mampu atau juga pihak-pihak khusus yang perlu mendapat perhatian 
lebih,baik secara ekonomi maupun sosial.

Untuk itu, di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur sistem pengelolaannya 
agar pelaksanaan pengelolaan zakat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil 
guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pembagian zakat dewasa ini yang umumnya dilakukan oleh lembaga 
zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh 
pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahiq. Karena hanya membantu 
kesulitan mereka sesaat saja. Itu berarti bahwa harta zakat itu hanya bermanfaat 
saja, namun metode pengelolaan zakat ini bisa berdaya guna secara produktif. 
Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna.
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Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat 
harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin 
saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada 
di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan 
tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan dana potensial, jika dikelola 
dengan baik, amanah, transparan dan bertanggung jawab, ZIS yang dibagikan 
kepada mustahiq dapat dikembangkan dalam kegiatan yang bersifat produktif, 
yaitu diarahkan untuk membangun ekonomi rakyat, bantuan modal bergulir 
suatu usaha wiraswasta, home industry maupun usaha kecil lainnya menuju 
kemandirian, serta meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai jenis dan 
jenjang pendidikan.

Dengan demikian apabila tumbuhnya kesadaran umat di dalam 
menunaikan ZIS yang diimbangi dengan pengelolaan yang baik sesuai tuntunan 
Syari'ah dengan menggunakan manajemen modern, yang diimplementasikan 
secara amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab, maka ZIS 
dapat diberdayakan secara optimal untuk mencapai sasaran yaitu berfungsi 
mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Orientasi Pendayagunaan Zakat 
Produktif sebagai usaha untuk membangun peningkatan ekonomi umat serta 
menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan dengan hasil yang maksimal. 

Demikian, mudah-mudahan kegiatan Orientasi Pendayagunaan 
zakat Produktif membuka wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat 
bagi kita semua. Semoga apa yang kita upayakan bersama, senantiasa 
mendapat bimbingan dari Allah SWT dan akhirnya dengan mengucapkan 
"Bismillahirrohmanirrohim" Orientasi Pendayagunaan Zakat Produktif tahun 
2015 dengan ini dinyatakan dibuka, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 25  Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA DIALOG TOKOH LINTAS AGAMA BERSAMA 

MENTERI AGAMA RI

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Bapak Menteri Agama RI;
2. Para Kyai, Habaib, Alim Ulama;
3. Para Tokoh agama (6 agama):Islam; Kristen; Katolik; Hindu; Budha; 

Khonghucu;
4. Para Tokoh/Ketua Ormas (NU, Muhamadiyah, Persis, Matlaul Anwar, FPI, 

FBR;
5. Para Ketua FKUB Prov, Kota dan Kab;
6. Para Pejabat Dan Hadirin Peserta Dialog Tokoh Lintas Agama;

Puji Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha 
Esa, karena kita masih diberikan nikmat Iman, Hidayah dan sehat sehingga 
masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam menghadiri undangan kami 
untuk dialog lintas agama, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW.

Bapak Menteri Agama yang saya hormati
Bersama ini perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan sebagai 

berikut:
1. DASAR HUKUM

•	 Landasan Idiil (Pancasila sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa");
•	 Landasan Konstitusional (UUD 1945 pasal 29 ayat (2) " bahwa 

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan 
kepercayaanya);

•	 Landasan strategi ( Tap MPR Nomor IV tahun 1999 dan Program 
pembangunan nasional (propenas) tahun 2000 dinyatakan bahwa 
sasaran pembangunan  bidang agama adalah terciptanya suasana 
kehidupan beragama dan kepercayaanya terhadap Tuhan yang maha 
Esa yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang 
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dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang 
Maha Esa, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, 
moral dan etika bagi pembangunan Nasional;

•	 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah 
Dalam Pemeliharaan, Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;

•	 Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan 
tata kerja instansi Vertikal Kementerian agama;

2. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
•	 Menciptakan suasana damai dan rasa aman bagi seluruh pemeluk 

agama dalam melaksanakan ibadah masing-masing;
•	 Meningkatkan toleransi, tenggang rasa dan teposliro antar umat 

beragama dengan meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatas 
namakan agama;

•	 Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan agama dan peraturan 
Negara dengan saling menghargai antar umat beragama;

•	 Dialog dengan Tokoh Agama dengan mengunjungi tempat Ibadah 
sekaligus buka puasa bersama umat yang di gagas oleh FKUB Provinsi 
DKI Jakarta antara lain :

-Dialog dengan Umat Kristen bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara;
-Dialog dengan umat Katholik di Katedral Jakarta Pusat;
-Dialog dengan umat Khonghucu bertempat di Kong Miao TMII Jakarta Timur;
-Dialog dengan Umat Hindu bertempat di Pura Agung Wirosatya Buana Jakarta 
Pusat;
-Dialog dengan Umat Budha bertempat di Vihara Jakarta Pusat;

•	 Bersama dengan FKUB mengadakan pendeklarasikan pengukuhan 
kembali komitmen kebangsaan FKUB untuk Indonesia

3. Peran aktif Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam upaya 
Kerukunan Umat di Jakarta :

•	 Rapat Koordinasi BINDA (Badan Intelejen Daerah), (Binda DKI, Binda Kota 
/Kabupaten, Kesbangpol, FKUB Provinsi , Kota /Kabupaten) antisipasi 
ekses tolikara;

•	 Dialog /Silaturahmi Forkopinda dengan Tokoh Agama (Toga) dan 
Tokoh Masyarakat (Pangdam Jaya, Kapolda,Biro Kesbangpol, Kakanwil 
Kementerian Agama, Binda, Dikmental POLDA FKUB Prov. Kota/
Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Pemuda, Kapolres Kota /
Kabupaten) antisipasi ekses tolikara;

•	 Rapat Koordinasi dengan Sekda tentang upaya Persuasif Pembongkaran 
Gereja yang tidak mempunyai 1MB GBIP yang terletak di Jatinegara 
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(antisipasi ekses tolikara);
•	 Membentuk Forum Komunikasi Remaja Lintas Agama;
•	 Mengadakan Dialog dengan Guru lintas Agama;

4. Sumber Pembiayaan Kegiatan Dibebankan kepada DIPA Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaraan 2015;
5. Narasumber: -Menteri Agama RI; -Ketua FKUB DKI Jakarta;
6. Peserta

•	 Tokoh 6 Agama;
•	 Ketua Ormas Islam di DKI Jakarta;
•	 Pejabat dilingkungan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta;
•	 Ketua FKUB Kota dan Kabupaten; Sehingga total peserta 100 Orang 

Peserta.

Demikian laporan kami sampaikan tentu sebelumnya kami mohon maaf 
apabila banyak kekurangan dari tempat dan sarana yang kami sediakan,dan 
selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Menteri Agama RI menyampaikan 
arahan dan pembekalan kepada kami dan sebelumnya mohon juga berkenan 
Bapak Dr. KH. Ahmad Syafii Mufid  MA untuk menyampaikan selayang pandang 
tentang kerukunan di Jakarta, atas perkenannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 25  Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA 
BIMBINGAN TEKNIS TIK DAN WEBSITE TAHUN 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua, 
sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan Bimbingan 
Teknis TIK dan Website dki.kemenag.go.id  yang diselenggarakan di Hotel 
Bahtera, Puncak, Bogor.

Para hadirin yang berbahagia,
Saya menyambut baik kegiatan ini yang di gagas dan diselenggarakan 

oleh Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat (INMAS) mengingat 
betapa pentingnya kegiatan bimtek  ini bersama para PIC Humas Yang ada 
di Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta 
dalam rangka mengoptimalkan penggunaan website dki.kemenag.go.id seba-
gai media informasi Satuan Kerja di LIngkungan Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta.
Para peserta rapat yang berbahagia,

Pada era globalisasi saat ini, Perkembangan Teknologi Informasi  dan 
komunikasi terus berkembang di masyarakat, kondisi ini tentunya akan ber-
dampak pada tingginya harapan masyarakat kepada pemerintah untuk mam-
pu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 
jaman saat ini. 

Perkembangan tersebut juga berdampak pada media massa cetak ,ele-
ktronik maupun online, sehingga penyampaian informasi yang dilakukan oleh 
media massa tersebut bisa langsung diterima oleh masyarakat di seluruh dunia 
tanpa ada batas waktu. 

Informasi yang tanpa batas ruang dan waktu itu saat ini juga san-
gat cepat direspon oleh masyarakat, Informasi sudah sampai ke genggaman 
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masyarakat yang menggunakan smartphone. Media Massa cetak pun saat ini 
mulai menggunakan media online untuk menyebarkan beritanya dengan ce-
pat ke masyarakat. Di dalam media online tersebut pun, masyarakat bisa mer-
espon berita tersebut dengan memberikan tanggapannya sehingga media on-
line lebih interaktif dan menarik. 

Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama sebagai Aparatur pemer-
intahan, dalam hal ini Humas Pemerintah harus bisa mengantisipasi terkait 
lonjakan informasi yang terjadi di masyarakat supaya informasi tersebut dapat 
diterima masyarakat secara positif , tentunya dengan memberikan informasi 
yang berimbang kepada masyarakat.

Masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai dan mencari informasi 
yang mereka butuhkan. Masyarakat juga semakin kritis terhadap badan public 
yang secara mengharuskan badan public untuk terbuka terhadap informasinya. 

Pemerintah tentunya sangat sadar akan pentingnya Humas Pemerintah 
dalam meningkatkan dan mempertahankan citra positif Pemerintah, oleh ka-
rena itu, Pemerintah telah menyediakan “kanal” media informasi internal pada 
setiap Kementerian / Lembaga  untuk menjaga keseimbangan informasi yang 
terjadi di masyarakat. 

Website dki.kemenag.go.id menjadi salah satu media menyebarkan in-
formasi yang dimiliki Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam 
satu naungan Portal Kementerian Agama RI mempunyai peran yang sangat 
penting dalam meningkatkan citra positif Kementerian Agama yang ada di DKI 
Jakarta. 

Sayangnya website dki.kemenag.go.id belum optimal digunakan oleh 
satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
dalam menyebarkan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. 

Munculnya Undang-undang no 14 tahuun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, mendorong kita sebagai aparatur untuk menjadikan informa-
si itu menjadi terbuka. Khusus kepada satuan kerja Madrasah, tunjukan kepada 
masyarakat tentang prestasi Madrasah negeri yang selama ini telah diraihnya, 
tunjukan kepada masyarakat bahwa MADRASAH LEBIH BAIK LEBIH BAIK MA-
DRASAH. , berikan informasi itu melalui website dki.kemenag.go.id.

Website dki.kemenag.go.id harus kita gunakan secara OPTIMAL sebagai 
Humas Pemerintah di Kementerian Agama untuk  dapat bersama-sama dalam 
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mendukung Upaya Kementerian Agama merubah “ Mind set “ dan “Culture Set” 
Aparatur dengan  pencanangan 5 Budaya Kerja di Kementerian Agama yaitu, 
Integritas, Profesionalitas, Inovasi , Tanggung Jawab dan Keteladanan. 

Saya berharap, Humas Pemerintah di Lingkungan Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada saat ini dapat mengoptimalkan 
tugas Humas di Satuan Kerja / Unit Kerjanya masing-masing, Berikan informasi 
positif yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat melalui website resmi 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta ( http://dki.kemenag.go.id ) 
dan twitter : @dki_kemenag 

Sebagai daya dukung optimalisasi website dki.kemenag.go.id dalam 
pemeringkatan portal kementerian agama secara nasional , maka saya meng-
himbau kepada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta untuk menghadirkan data dan informasi pada menu website dki.
kemenag.go.id, karena penilaian berdasarkan jumlah data dan informasi pada 
website tersebut.

Program Satu Hari Satu Berita ( One Day One News ) yang telah kita laku-
kan pada tahun lalu melalui Surat Edaran Kepala Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta belum berjalan maksimal. Adapun rekapitulasi website dki.
kemenag.go.id , saya bacakan ( daftar terlampir )

Demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan 
ini dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita dan selalu diberi-
kan petunjuk-Nya. Dengan mengucap “Bismillahirrohmaanirrohim” acara Rapat 
Kordinasi HUMAS DENGAN INI RESMI SAYA BUKA.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 31 Agustus 2015
Kepala Bagian Tata Usaha

ttd

H. Saiful Mujab, M.A
NIP.196808201995031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA 
PADA ACARA ORIENTASI KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth :
1. Para Narasumber
2. Kasubbag di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta
3. Para Peserta Orientasi yang berbahagia.

Dalam suasana yang membahagiakan ini, saya tidak henti-hentinya ingin 
mengajak saudara untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT 
yang telah member; rahmat dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir 
pada ORIENTASI     KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TAHUN ANGGARAN 
2015 yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Umum Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita 
Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam penuh 
ilmu pengetahuan dan dihiasi cahaya Ilahi.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Saya ucapkan terima kasih kepada Para Narasumber yang telah mau 

bekerja sama untuk membina karyawan/ti Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta sehingga para Karyawan/ti  dapat  menambah pengetahuan tentang 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di  Lingkungan Perkantoran yang baik dan 
benar.

Gangguan kesehatan bisa menimpa kepada semua pekerja baik yang 
bekerja di lapangan ataupun di perkantoran. Tak berbeda dengan kondisi di 
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lapangan, maka lokasi kerja di perkantoran juga dapat menimbulkar terjadinya 
gangguan kesehatan. Hal ini disebabkan karen. adanya tuntutan terhadap 
pekerjaan yang semakin meningka dan serba cepat. Maksud hati ingin bekerja 
lebih giat, tetapi kondisi tubuh tidak mendukung karena beban kerja yang 
tinggi dan lingkungan pekerjaan yang penuh persaingan. Situasi seperti ini 
temyata dapat menyebabkan masalah hatanjangka panjang di kalangan 
pekerja kantor. Karena itu perlu adanya suatu wadah yang khusus membahas 
perihal kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perkantoran. Dan saya 
senang sekali karena hal ini dapat terwujud dalam Orientasi kali ini.

Kesehatan   Kerja   adalah   Suatu   usaha-usaha pencegahan (Preventif ) 
dan Pengobatan (Kuratif ) terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-
gangguan kesehatan yang debatkan oleh pekerja dan lingkungan kerja.

Keselamatan Kerja  adalah Keselamatan yang berhubungan dengan 
mesin, alat kerja, bahan, lingkungan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan 
agar terhindar dari kecelakaan, rasa tidak aman, dan bahaya yang disebabkan 
kelalaian maupun kesengajaan pekerja.

Hal ini diperlukan karena selalu ada resiko kegagalan (risk of failures) 
pada setiap proses/aktifitas pekerjaan-pekerjaan. Kecelakaan kerja (work 
accident), sekecil apapun akan mengakibatkan efek kemgian (loss) dan 
rusaknya lingkungan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka 
sedapat mungkin dan sedini mungkin gangguan kesehatan akibat kerja dan 
kecelakaan kerja harus dicegah/dihilangkan   atau   setidak-tidaknya   dikurangi 
dampaknya. Misalnya dengan efisiensi keqa yang optimal namun tetap 
memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), besamya biaya untuk 
rehabilitasi kesehatan dan kecelakaan kerja serta dampaknya harus ditekan 
dengan upaya pencegahan sedini mungkin, perlu tindakan yang efisien untuk 
mengatasi bahaya yang timbul di tempat kerja. Sehingga Kanwil Kemenag 
DKI Jakarta dapat menjadi sebuah perkantoran dengan tingkat Produktivitas 
Pegawai yang tinggi. 

Kami harapkan semua peserta bisa mengikuti materi yang disampaikan 
oleh Narasumber dengan seksama agar hasilnya maksimal sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan, dan nantinya materi yang disampaikan dapat 
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diaplikasikan dan diteruskan ke rekan kerja demi kelancaran dansuksesnya 
pelaksanaan    Orientasi Kesehatan danKeselamatan Kerja di lingkungan kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, saya mengharapkandengan 
adanya orientasi ini dapat meningkatkan tumbul-mya motifasi untuk bekerja 
secara aman; terciptanya kondisi kerja yang tertib, aman, dan menyenangkan; 
mengurangi tingkat kecelakaan di lingkungan kerja; tumbuhnya kesadaran akan 
pentingnya makna keselamatankeija di lingkungan kerja; dan meningkatkan 
produktifitas kerja.

Hadirin, para peserta Orientasi yang berbahagia, 
Demikianlah   pengarahan   ini   disampaikan,   dengan mengucapkan 

Bismillah hirrohman nirrohim, Orientasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di 
Lingkungan kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya 
buka. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,    Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBUKAAN KONSULTASI PENYUSUNAN 

ANGGARAN SATKER

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth : 
1. Para Peserta Konsultasi Anggaran Kanwil Kemenag Prov DKI Jakarta
2. Para Panitia Pelaksana

Salam dan doa pembuka
 Pendekatan penyusunan anggaran yang harus kita laksanakan saat 
ini adalah Pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Prinsipnya 
adalah money Mlow function. Jadi anggaran diberdayakan untuk memfasilitasi 
pelaksanakan tugas dan fungsi dan unit kerja yang bersangkutan. Dengan 
demikian output dan outcomes yang dicapai diharapkan optimal karena 
pembiayaan dikonsentrasikan kepada pelaksanaan kegiatan yang memang 
menjadi tugas dan fungsinya.
 Dalam waktu tidak lama lagi, mungkin akhir September atau awal 
Oktober 2015 ini Kementerian Agama Pusat akan mengundang Kanwil seluruh 
Indonesia untuk menyusun Pagu Alokasi Anggaran atau Pagu Define yang akan 
menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan untuk tahun anggaran 2016. Terkait 
hal itu saat ini kita perlu melakukan persiapan penyusunannya supaya pada 
saatnya nanti dapat melaksanakan tugas penyusunan pagu alokasi anggaran 
dengan lebih mudah.
 Langkah-langkah yang diperlukan pada saat konsultasi ini perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pagu yang saat ini sudah ada pada kita adalah baru pagu 
anggaran atau pagu sementara. Pagu inilah yang akan kita olah dengan lebih 
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cermat untuk persiapan menjadi pagu alokasi anggaran atau pagu definitif.
Proses pengolanan dimulai dari penyebaran anggaran yang 

proporsional baik di Kanwil maupun di kota. Terkait hal tersebut beberapa saat 
yang lalu telah diadakan Rapat Pimpinan dengan agenda membahas  sebaran  
anggaran  Kanwil  dan Kota/Kabupaten. Sebaran   pagu   telah   diusahakan   
secara proporsional    dengan memperhatikan ketidaksamaan kebutuhan dan 
kekhususan masing- masing wilayah.

Pada kegiatan konsultasi ini adalah kesempatan meneliti dan mencermati 
penuangan anggaran ke dalam   aplikasi   RKAKL.   Agar  diperhatikan kebenaran 
penggunaan akunnya dengan merujuk pada Bagan Akun Standar dan juga 
kebenaran besaran alokasinya berdasar Standar Biaya Masukan (SBM).
Hal penting lain, agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi jenis-jenis kegiatan 
antara Kanwil dan Kota/Kabupaten   sehingga   tercipta   sebaran  anggaran dan 
kegiatan yang saling mendukung dan melengkapi, bukan saling overlap.

Yang tidak kalah penting pada penyusunan rencana anggaran adalah 
pembuatan TOR dan RAB yang apabila kedua dokumen ini tidak disiapkan 
dapat mengakibatkan anggaran diblokir atau dibintang. Idealnya TOR dan RAB 
dibuat sebelum pengajuan anggaran. Akan tetapi yang sering teriadi, anggaran 
yang diperoleh tidak sesuai dengan TOR dan RAB yang diajukan, sehingga 
perlu dibuat TOR dan RAB yang baru dengan menyesuaikan jatah anggaran 
yang diterima, TOR (Term Of Reference) yang benar adalah memuat jawaban 
untuk pertanyaan What, Why, Who When, Where, How, How much. Apa nama 
kegiatan itu?, mengapa periu dilakukan?, siapa pelakunya baik penyelenggara, 
peserta, narasumber maupun pihak terkait lainnya?, kapan dilaksanakan?, di 
mana dilaksanakan?, bagaimana cara pelaksanaannya? dan berapa anggaran 
yang diperlukan?. Untuk pertanyaan terakhir tentang berapa anggaran yang 
diperlukan harus dijabarkan secara detail yang dituangkan dalam RAB (Rencana 
Anggaran dan Belanja). Pada saat penuangan biaya secara rinci di RAB inilah 
perlu benar-benar berpedoman kepada Standar Biaya Masukan (SBM).
 Khusus untuk Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dan Jakarta 
Timur yang mendapat tugas dari Menteri Agama untuk menjadi pelopor 
sebagai Unit Kerja dengan Zona Integritas, agar memanfaatkan anggaran yang 
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ada untuk melaksanakan tugas dari Menteri tersebut.
 Terakhir yang perlu saya sampaikan yaitu tentang alur penyusunan 
anggaran yang harus disepakati bersama supaya pelaksanaan penyusunan 
anggaran dapat dilakukan dengan baik, yaitu sesuai dengan kebutuhan unit 
kerja yang bersangkutan dan disusun dengan teknis penyusunan RKAKL yang 
benar sesuai ketentuan. Langkah-langkah penyusunan sebagai berikut:

Setelah pagu turun dan telah dibagi ke satker/unit kerja, pimpinan pada 
Kanwil bertanggungjawab untuk menyelenggaran rapat koordinasi dengan 
unit   kerja dibawah koordinasinya dan juga pejabat Tata Usaha pada unit 
kerja tersebut dalam rangka menyampaikan   program   prioritas,   kebijakan 
pimpinan dan sinkronisasi kegiatan supaya program di kanwil dan di kota/
kabupaten/madrasah dapat saling melengkapi dan menguatkan.

Setelah memahami poin-poin penting yang harus dituangkan dalam 
rencana anggaran, Unit kerja teknis yang bersangkutan bertanggungjawab 
untuk menyusun rencana anggaran. Data yang diperlukan harus dipunyai oleh 
unit teknis tersebut sedangkan Tata Usaha mengawal penuangannya agar 
sesuai dengan   teknis   penyusunan   RKAKL   dan memfasilitasi proses formal 
sampai ditandatangani Kepala Satker/KPAnya.
Selamat mengikuti kegiatan. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,    Agustus 2015
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002


