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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENYUSUNAN NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH PAI 

BERSTANDAR  NASIONAL (USBN) TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Narasumber;
4. Peserta acara penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah PAI.

Hadirin yang kami hormati,

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas barkat rahmat 
dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di The Hayati Inn yang berlokasi 
Kota Bogor yang sejuk ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Bidang 
Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta yakni Penyusunan Naskah USBN PAI Tahun Anggaran 2016-2017.
Sholawat dan Salam semua agar terlimpah kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta  semoga kita 
semua dapat meneladani ajaran Rosul secara konsisten hingga akhir hayat.
 Peningkatan Kualitas Mutu Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 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 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 Pendidikan Keagamaan, serta 
PP Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarakan Pendidikan 
Agama yang dibebankan sebagai Tanggung Jawab Kementerian Agama.
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Hadirin Yang berbahagia,
 Kegiatan sekarang ini merupakan realisasi amanat Pemerintah  
tersebut, sehingga perlu dilaksanakan dengan benar dan Tanggung  Jawab 
guna menghasilkan produk Naskah Soal yang berkualitas dan pada akhirnya 
menghasilkan kompetensi peserta didik sesuai dengan  amanah undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional. Kami sangat  berharap kepada 
saudara-saudara, agar kita bersama berusaha membangun kualitas 
mutu yang baik dalam pemberian layanan  Pendidikan Agama Islam 
pada sekolah. Sehingga anak-anak peserta didik kita di semua jenjang 
mendapatkan pembelajaran agama sesuai kurikulum yang berlaku.
 Akhinya kami ucapkan selamat kepada Saudara-saudara baik tim dan 
penelaah Naskah Soal USBN PAI serta seluruh panitia dari Bidang  Pendidikan 
Agama dan Keagamaan Islam atas terlaksananya kegiatan ini, semoga semua 
menjadi catatan kesalahan pribadi di kesolehan Pribada di hadapan Tuhan 
Yang Maha Kuasa. 
 Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, semoga kegiatan 
Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah PAI Berstandar Nasional ini dapat 
berjalan lancar dan menghasilkan naskah soal yang berkualitas, maka dengan 
mengucapkan "Bismillahirrahmaanirrahim" maka kegiatan Penyusunan Naskah 
Soal Ujian Sekolah PAI Berstandar Nasional Bidang Pakis Kantor Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta,  secara resmi dinyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  03 Februari  2016
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 PENYUSUNAN KISI-KISI  SOAL UJIAN 

MADRASAH TINGKAT Ml, MTs DAN MA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1.  Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
2.  Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
3.  Para Peserta Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Madrasah Tingkat Ml, MTs 

dan MA;

Bapak/lbu Peserta 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 Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Madrasah Tingkat 
Ml, MTs dan MA yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan acara 
ini senantiasa mendapat Bimbingan dan Ridho dari Allah SWT. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh Syafaat-Nya di akhirat nanti.

Bapak/lbu Peserta yang berbahagia,
 Pelaksanaan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2015/2016 sudah 
di ambang pintu. Ujian Madrasah merupakan suatu kegiatan pengukuran 
pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan 
untuk memperoleh pengakuan atas prestasi  belajar dan  merupakan  salah  
satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan dan Hasil analisis ujian 
madrasah dipergunakan pendidik dan satuan pendidikan untuk perbaikan 
proses pembelajaran secara keseluruhan pada tahun pelajaran berikutnya. 
Dalam menghadapi pelaksanaan ujian tersebut, sudah barang tentu para 
guru/pendidik berharap anak didiknya dapat melaksanakan dan sukses 
dalam pelaksanaan ujian. Pendidik dituntut untuk dapat membekali 
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anak didiknya agar memiliki kepercayaan dan kemampuan diri dalam 
mengerjakan soal-soal ujian, untuk merealisasikan hal tersebut dan untuk 
menuntun anak didik agar tepat dalam mempelajari materi yang diujikan, 
diperlukan sebuah acuan bagi anak didik dalam bentuk kisi-kisi soal ujian. 
 Kisi-kisi Soal Ujian Madrasah adalah acuan dalam pengembangan 
dan perakitan soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian 
kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku, yang disusun 
dengan mempertimbangkan lingkup materi yang sama pada kurikulum 
2006 dan kurikulum 2013 serta menggambarkan kedalaman dan keluasan 
materi serta level kognitif yang diukur. Kisi-kisi merupakan panduan materi 
yang akan diujikan. Materi yang diajarkan di sekolah/madrasah tidak 
serta merta masuk semua dalam kisi-kisi. Bisa jadi hanya ada beberapa 
materi yang tidak dievaluasi sesuai dengan pertimbangan tertentu.

Bapak/lbu Peserta yang berbahagia,
 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dalam 
persiapan pelaksanaan ujian tahun 2016 ini, memiliki beberapa kebijakan 
antara lain:

1. Sedang disusun Peraturan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Ujian 
Sekolah/Madrasah Berstandar  Daerah SD/MI, Ujian Sekolah/Madrasah 
SD/MI,  SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;

2. Kisi - Kisi Soal Ujian Madrasah Ml, MTs dan MA dibuat oleh Bidang 
Pendidikan Madrasah untuk selanjutnya diserahkan ke Madrasah untuk 
dibuat  soal   oleh   Madrasah/Gabungan  Madrasah;

3. Penggandaan Naskah Soal Ujian Sekolah/Madrasah menjadi Tanggung 
Jawab Madrasah;

4. Agar membuat kisi-kisi dengan baik dan tidak mengarahkan kepada 
Pemahaman Radikal.

Bapak/lbu Peserta yang berbahagia,
 Saya berpesan kepada seluruh Peserta Penyusunan Kisi-
kisi Soal Ujian Madrasah, Agar dapat menjadikan Kisi-kisi Soal Ujian 
Madrasah ini sebagai cara atau metode yang memiliki fungsi ganda, yaitu 
sebagai panduan/kerangka dalam membuat soal ujian madrasah bagi 
para pembuat soal ujian, serta memberikan kemudahan bagi peserta 
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didik dalam mempelajari materi/tipe soal ujian yang akan diujikan.
Harapan Saya kiranya semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-
baiknya dengan keseriusan, sehingga ilmu  yang diperoleh dalam materi-
materi pada kegiatan ini, bermanfaat sebagai modal untuk mempermudah 
penyusunan kisi-kisi soal ujian madrasah tahun 2016 dan memiliki nilai 
kemaslahatan yang luas, khususnya bagi peserta didik madrasah yang akan 
mengikuti Ujian Madrasah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.
 Demikian Arahan yang dapat saya sampaikan, dengan selalu 
mengharap Ridho dan Keberkahan Allah SWT, dengan mengucap 
“Bismillaahirrohmannirrohiim”, Acara Kegiatan Penyusunan Kisi-Kisi 
Soal Ujian Madrasah Tahun 2016, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  05 Februari  2016
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 AKHIR MADRASAH 

BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN), TAHUN PELAJARAN 
2015/2016 TINGKAT MADRASAH ALIYAH 

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
2. Para Kepala Seksi Pada Bidang Pendidikan Madrasah
3. Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota dan Kepala Seksi Pendis 

Kab.Kepulauan Seribu
4. Para Peserta Sosialisasi UAMBN, dan UN Tahun Pelajaran 2015/2016 

Tingkat Madrasah Aliyah 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 Sosialisasi Ujian Akhir Madrasah Berstandar 
Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2015/2016 tingkat Madrasah Aliyah. 
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 selalu dalam keadaaan sehat 
wal’afiat dan selalu dalam lindungan-Nya.

Bapak/lbu 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 mempakan kegiatan yang tak kalah pentingnya dari proses 
pembelajaran. Evaluasi meliputi semua aspek pembelajaran, baik kemampuan 
intelektual (kognitif), kemampuan rasa dan sikap/perilaku (afektif) serta 
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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.
      Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah proses pendidikan 
yang dilakukan pendidik untuk membekali anak didik dengan pengetahuan, 
pemahaman, penghayatan pengamalan ajaran Islam. Dalam hal ini 
pembelajaran PAI harus menempatkan ajaran Islam sebagai suatu obyek kajian 
yang melihat Islam sebagai sebuah system nilai dan sistem moral yang tidak 
hanya diketahui dan dipahami, tapi juga dirasakan serta dijadikan sebuah aksi 
dalam kehidupan anak didik. Untuk mencapai idealitas di atas, maka hams 
dirumuskan sebuah sistem evaluasi pembelajaran PAI yang tidak hanya melihat 
Islam sebagai sebuah pengetahuan dan atau pemahaman, tapi lebih dari itu 
yaitu mengevaluasi dengan memandang Islam sebagai sebuah aksi moral.
      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 
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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 
Allah terhadap Nabi Adam yang telah diajarkan nama-nama sesuatu 
dan diperintahkannya kepada para malaikat.

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

Bapak/lbu yang berbahagia,
Tujuan dan Fungsi UAMBN adalah:
1. UAMBN bertujuan: mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik  
 pada akhir jenjang pada satuan pendidikan, sesuai dengan standar  
 kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional.

2. UAMBN berfungsi sebagai :
1. Bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah
2. Salah satu syarat ketentuan kelulusan
3. Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada 

Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah
4. Alat pengendali mutu pendidikan;
5. Pendorong peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah

3. Hasil Ujian Nasional sebagai dasar untuk :
1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
2. Pertimbangan   seleksi   masuk   jenjang pendidikan berikutnya;
3. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan 

dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

Bapak/lbu yang berbahagia
      Dengan Sosialisasi UAMBN ini diharapkan dapat meningkatkan 
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Kualitas pelaksanaan Ujian secara keseluruhan pada Madrasah Aliyah di 
wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan kualitas Madrasah 
secara 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 Bismilahirrahmanirrahim "Sosialisasi Ujian Akhir Madrasah 
Berstandar Nasional (UAMBN) Tingkat Madrasah Aliyah Provinsi DKI 
Jakarta”secara resmi dibuka.
               

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,    01 Maret  2016
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 TAHUN 2016

Hadirin yang kami hormati,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,

 Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita 
bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Pengasih atas limpahan kasihnya 
kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaaan sehat wal’afiat dan selalu 
dalam lindungan-Nya.

Bapak/ Ibu para peserta Bimtek Kurikulum 2013 yang berbahagia, 
 Saya menyambut baik kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 yang digagas 
dan diselenggarakan oleh Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI  Jakarta. Pada kesempatan ini adalah hal yang 
berharga bagi saya dimana hadir dan bertatap muka dimomen yang sangat 
bahagia dihadapan bapak / ibu Guru Pendidikan Agama Katolik Provinsi DKI 
Jakarta dalam kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Katolik.
Tidak dipungkiri pendidikan Agama mempunyai peran besar ketika 
memperhatikan dinamika kehidupan yang berlangsung 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, Kantor Wilayah  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, Kantor Wilayah  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 Misi  Kantor Wilayah  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 Kementerian 
Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
 
5 nilai budaya kerja tersebut yaitu :

1. Integritas ; Merupakan bentuk upaya keselarasan antara ucapan dan 
prilaku yang sesuai dengan nilai dan prinsip harus diterapkan dalam 
pola kerja Aparatur Sipil NegaraKementerian Agama. Hal ini dalam 
rangka mendatangkan kepercayaan masyarakat dalam menerima 
pelayanan dari Kementerian Agama.

2. Profesionalitas ; Kondisi pelayanan kepada masyarakat yang 
mendatangkan tantangan semakin kompleks menuntut adanya usaha 
kerja yang bersifat professional dalam pelaksanaannya yang tercermin 
dalam kinerja yang kompeten dan menampilkan keahlian kerja.

3. Inovasi ; Perlu adanya bentuk kerja yang bersifat kreatif dalam rangka 
mendatangkan     pembaharuan system kerja di Kementerian Agama.

4. Tanggung jawab ; Merupakan bentuk kerja yang menyuluruh dari 
proses sampai dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan akan 
mencegah adanya penyelewengan, sehingga melahirkan citra yang 
positif pada Kementerian Agama.

5. Keteladanan ; Menjadi figure contoh dalam tingkatan kinerja sampai 
dengan lingkungan masyarkat menjadikan Aparatur Sipil Negara 
Kementerian Agama menjadi teladan yang baik. 
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 Selanjutnya juga berperan aktif dalam penerapan upaya 
prefentif pemerintah dalam pencegahan tindak pidanan korupsi yaitu :

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi  
    (WBK) dan
2.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, dalam upaya mewujudkan 
reformasi birokrasi pemerintah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pelaksanaan program dan capaian kinerja Kementerian Agama.

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 guru untuk dapat melihat dan memahami perkembangan dunia 
pendidikan dan situasi masyarakat kita dalam landasan iman. Guru Agama 
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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 Kantor Wilayah  Kementerian Agama provinsi DKI 
Jakarta mengharapkan peran serta aktif dari Bapak/ibu dan saudara sekalian 
memanfaatkan 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.

Jakarta,  09 Maret 2016
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 MEKANISME AKREDITASI

 MADRASAH TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Para Narasumber;
4. Peserta acara Bimtek Mekanisme Akreditasi Madarasah.

Hadirin yang kami hormati,
 Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, 
berkat limpahan   Rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim dalam rangka Pembukaan Bimbingan Teknis Mekanisme 
Akreditasi Madrasah Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.  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 Bimtek yang berbahagia,
 Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (assessment) sekolah se-
cara sistematis dan  komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi 
eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah pada jalur 
pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik 
yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif 
dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar 
Nasional Pendidikan.
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 Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 
(3) dan (4), lingkup satuan pendidikan formal yang diakreditasi meliputi:

1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA);
2. Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (Ml);
3. Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)/Madrasah   Tsanawiyah (MTs);
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah   (MA);
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); 
6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar 

Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa  (SMLB).

Tujuan Akreditasi Sekolah/Madrasah untuk :
1. Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah/madrasah dalam 

menyelenggarakan layanan pendidikan dan
2. Memperoleh  gambaran tentang kinerja sekolah/madrasah.

Fungsi akreditasi sekolah/madrasah adalah :
1. Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana 

kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, 
mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan 
indikator-indikator amalan baik sekolah,

2. Untuk  akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat  mempertanggung 
jawabkan apakah layanan yang  diberikan memenuhi harapan atau 
keinginan  masyarakat,

3. Untuk  kepentingan  pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan 
peningkatan kualitas atau  pengembangan berdasarkan masukan dari 
hasil akreditasi

 Persyaratan Akreditasi Sekolah/Madrasah yang akan  diakreditasi  
harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki Surat Keputusan Pendirian/Operasional Sekolah/Madrasah;
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas; 
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan;
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
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5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku; dan 
6. Telah menamatkan peserta didik.

 

 
 Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kepada 
seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Dengan 
membaca Basmallah, Bimbingan Teknis ini yang bertema "Bimbingan 
Teknis Mekanisme Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan Mutu 
Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan", secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  14 Maret 2016
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 PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN 

DAN PENGHAPUSAN BMN TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kasubbag di lingkungan Kantor Wilayah  Kemenag Provinsi DKI  Jakarta
2. Para Peserta Orientasi yang berbahagia.

Saudara-saudara yang saya hormati,
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenanNya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini pada acara “Orientasi 
Pemanfaatan atau Penggunaan dan Penghapusan BMN” yang diselenggarakan 
oleh Sub Bagian Umum Kantor Wilayah 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,
 Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset, yang dalam Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat akan dilaporkan di neraca BMN berupa Persediaan 
mempakan aset yang dilaporkan sebagai kelompok Aset Lancar, Tanah, 
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi  dan Jaringan serta 
Aset Tetap Lainnya merupakan asset yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap.
 Dalam Pemanfaatan dan penggunaan BMN terdapat pula istilah 
Inventarisasi BMN, yaitu serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan dan pelaporan 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.
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 Petugas 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 penatausahaan BMN 
diperlukan SDM yang andal, selain itu harus 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 pengelolaan 
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 penggunaan.
 Permasalahan hukum yang ditemui terkait BMN yang berupa tanah 
adalah masalah terdapatnya tanah yang belum  bersertifikat, sertifikat tanah 
Kementerian Agama RI atas  nama pihak lain, dan tanah Kementerian Agama 
RI yang diklaim pihak lain. Usaha yang mesti ditempuh adalah pencarian 
terhadap dokumen sumber atau asli, atau melakukan MOU (Memorendum 
of Understaiiding) dengan pihak berwenang mengeluarkan dan pengumpulan 
sertifikat.
 Ada juga permasalahan BMN yang memiliki masa hidup (life cycle) 
sudah habis atau tidak layak pakai atau penggunaannya dinilai sudah tidak 
efisien lagi, untuk itu perlu dilakukan penghapusan BMN. Namun, prosedur 
penghapusan BMN sering kali dipandang rumit dan memakan waktu lama 
karena banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan 
suatu BMN.
 Selain itu terdapat sanksi hukum yang diberlakukan terhadap 
penggunaan aset BMN tanpa prosedur yang sesuai, penyalahgunaan, atau 
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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 administratif dan atau 
sanksi pidana sesuai dengan perundang-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 dipertanggung 
jawabkan,   baik   secara  fisik  maupun administrasi pelaporannya.
 

 

 Untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan SDM secara terus 
menerus terhadap seluruh petugas terkait pemanfaatan atau penggunaan dan 
penghapusan 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 Penertiban BMN.
 Dengan diselenggarakannya kegiatan pemanfaatan atau penggunaan 
dan penghapusan BMN oleh pusat pengelolaan BMN, diharapkan seluruh 
jajaran Kemenag dapat mengelola BMN secara tertib sesuai dengan UU Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
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 Kegiatan orientasi ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 15 sampai 
dengan Tanggal 17 Maret 2016 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.

Saudara-saudara yang saya hormati,
 Demikianlah pengarahan ini disampaikan, dengan mengucapkan 
“Bismillahhirrohmannirrohim”, Orientasi Pemanfaatan atau Penggunaan dan 
Penghapusan BMN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  15 Maret 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI PERBENDAHARAAN 

TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Para Narasumber;
2. Para Bendahara Pengeluaran;
3. Para Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. Para Staf Pengelola,

Hadirin yang kami hormati,

 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenanNya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini pada acara “Sosialisasi 
Perbendaharaan” 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.
      Di awal tahun ini adalah tepat dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran   tahun 2015 dan mematangkan rencana pelaksanaan kegiatan 
di tahun 2016 ini supaya pelaksanaan kegiatan dapat terkontrol baik.

Adapun untuk Evaluasi untuk tahun 2015 adalah:
1. Masih cukup sering revisi dilakukan sehingga menghambat percepatan 

pencairan. Untuk itu agar dihindari terlalu sering melakukan revisi, 
kecuali memang revisi tingkat nasional atau hal-hal yang sangat urgent. 
Proses revisi itu memerlukan waktu dan bukan merupakan proses yang 
berdiri sendiri. Sedikit saja ada perubahan dalam POK dikarenakan 
revisi maka banyak pos yang harus berubaOh dan disesuaikan   juga, 
diantaranya aplikasi SPP, SPM dan juga SAIBA nya.

2. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN masih sering terlambat dan 
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apabila melewati deadline yang telah ditentukan maka KPPN akan 
menurunkan sanksinya berupa blokir pencairan.Untuk menghindari 
keterlambatan, penyusunan LPJ jangan dilakukan setelah bulan yang 
bersangkutan berakhir, tapi pekerjaan penginputan dapat dicicil sesuai 
dengan terbitnya SP2D dan terbitnya dokumen lainnya.

3. Koordinasi Bendahara Pengeluaran dengan petugas   lain   yang   terkait   
dengan  pelaksanaan anggaran juga masih perlu ditingkatkan diantaranya 
koordinasi dengan PPK, Pelaksana Kegiatan, Staf Pengelola. Koordinasi   
yang   baik   memudahkan memperoleh dokumen yang diperlukan dalam    
rangka    penginputan    data penyusunan LPJ.

4. Masih terjadi  penumpukan  pencairan anggaran di akhir tahun. Penyakit 
tahunan  ini harus segera atau pencairan yang dilakukan terburu-buru  
selain merepotkan pihak lain, misalnya tim penguji SPP dan Pejabat 
Penandatangan SPM juga berpotensi error, bisa karena salah input atau 
salah alokasi anggaran yang disebabkan dikerjakan dengan terburu-
buru. Meskipun proses pencairan tidak   hanya tergantung   Bendahara 
Pengeluaran, tetapi juga dipengaruhi oleh KPA, PPK, Pelaksana Kegiatan, 
PPSPM dan pejabat perbendaharaan lain tetapi setidaknya Bendahara 
Pengeluaran dapat mengingatkan, mengusulkan dan membantu 
pimpinan agar pelaksanaan kegiatan dapat tersebar secara proporsional 
dalam satu tahun.
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 Selain  dapat  menyelesaikan  tugas  pokok  bendahara dalam 
membayarkan, menyimpan, membukukan dan menyusun  pertanggung 
jawaban. Bendahara perlu mempunyai pengetahuan lebih luas lagi, 
diantaranya tentang akun dan standar biaya. Paling tidak, dengan 
memahami dua hal tersebut, Bendahara dapat kritis dalam melaksanakan 
tugas pencairan. Bendahara yang pandai tidak akan begitu saja mencairkan 
anggaran yang di dalam POK diragukan penggunaan akun-nya atau alokasi 
mpiahnya tidak sesuai dengan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan. 
 Memang POK adalah produk tusi perencanaan, tetapi Bendahara 
yang pintar tidak akan menjawab "habis..di POK nya  tertuang begitu 
sih...saya tinggal mencairkan saja". Bendahara yang pintar mengingatkan 
dan memberi masukan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan aturan.
Bendahara juga harus menguasai ilmu memungut dan membayarkan 
pajak, baik cara pengisian formnya, akunnya, maupun waktu setornya. 
 Saat ini sedang disosialisakan membayar pajak secara online, 
artinya dalam membayar pajak wajib pajak tidak perlu ke bank tertentu 
dalam melakukan penyetoran, tetapi dapat dilakukan di ATM atau 
bahkan melalui telpon cellular. Kalau ada inovasi semacam ini, yang   
bertujuan   untuk   mempermudah, mempercepat, memperlancar dan  
harus  melaksanakan, jangan sampai masih saja memakai metoda yang 
sudah kadaluwarsa hanya gara-gara tidak mau belajar atau ketinggalan  
informasi. Terakhir, agar  seluruh  peserta  konsentrasi  dalam  menerima 
materi dari nara sumber yang  semuanya penting untuk tugas Bendahara.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  22 Maret 2016
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 PANDITA AGAMA BUDHA 

(PENYULUH NON PNS) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth :
1. Pembimas Budha Kemenag Provinsi DKI Jakarta
2. Penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Kota Jakarta Barat
3. Para Peserta Pandita Agama Buddha Tahun 2016 

Hadirin para undangan yang berbahagia, 
 Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat 
dan hidayah-Nya, Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka 
Pembukaan Orientasi Pandita Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) Tahun 2016, 
semoga kita semua mendapat limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah SWT. 

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, Pandita Agama Buddha 
yang mampu menjawab aneka tantangan yang muncul di berbagai lapisan 
masyarakat. 
 Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, 
Orientasi Pandita Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) tetap menjadi pilihan 
dalam mengeksplore berbagai informasi tekstual dalam konteks penyelesaian 
masalah-masalah yang muncul dan berkembang di masyarakat. 
 Berbagai program kegiata strategis guna meningkatkan kemampuan 
sumber daya manusia Pandita Agama Buddha telah, akan dan terus dilaksanakan 
agar mampu memainkan kiprahnya sebagai sosok manager, ulama dan mufti 
bahkan perluterus menerus dikembangkan. 
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Bapak ibu dan hadirin yang saya hormati, 
 Pandita Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) sebagai pengawal moral 
bangsa hendaknya mampu melakukan peran sebagai angin/udara yang mampu 
menyelusup memasuki berbagai lorong ruangan untuk menyebarluaskan rasa 
persaudaraan penuh kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat. 
 Pandita Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) yang membumi dan 
menyatu dengan masyarakat hendaknya mampu menjalankan peran sebagai 
bumi yang 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 Pandita Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) pun 
dituntut agar mampu menjalankan peran sebagai awan atau mendung yang 
memayungi serta mengayomi mahluk Allah yang dibawahnya dan pada saat 
yang sangat darurat pejabat Kementerian Agama harus melakukan peran 
sebagai halilintar untuk menetralisir dan menghilangkan permasalahan-
permasalahan yang muncul di masyarakat. 

Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, 
 Maka saya menyambut gembira pelaksanaan Orientasi Pandita 
Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) ini dan saya ucapkan selamat mengikuti 
Orientasi bagi para Pandita Agama Buddha (Penyuluh Non PNS) dan dengan 
mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Pembinaan Pandita Agama Buddha 
Tahun 2016 saya nyatakan dibuka secara resmi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,      Maret 2016
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 AKHIR MADRASAH 

BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN), TAHUN PELAJARAN 
2015/2016 TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
2. Para Kepala Seksi Pada Bidang Pendidikan Madrasah
3. Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota dan Kepala Seksi Pendis 

Kab. Kepulauan Seribu
4. Para Peserta Sosialisasi UAMBN, dan UN Tahun Pelajaran 2015/2016 

Tingkat Madrasah  Tsanawiyah yang berbahagia.

Hadirin yang kami hormati,

       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 Ujian Akhir  Madrasah Berstandar 
Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2015/2016 tingkat Madrasah Tsanawiyah. 
Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat bimbingan dan Ridoi dari 
Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh Safa’at-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 
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meliputi semua aspek pembelajaran, baik kemampuan intelektual (kognitif), 
kemampuan 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.
      Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah proses pendidikan 
yang dilakukan pendidik untuk membekali anak didik dengan pengetahuan, 
pemahaman, penghayatan pengamalan ajaran Islam. Dalam hal ini 
pembelajaran PAI harus menempatkan ajaran Islam sebagai suatu obyek kajian 
yang melihat Islam sebagai sebuah system nilai dan sistem moral yang tidak 
hanya diketahui dan dipahami, tapi juga dirasakan serta dijadikan sebuah aksi 
dalam kehidupan anak didik. Untuk mencapai idealitas di atas, maka harus 
dirumuskan sebuah sistem evaluasi pembelajaran PAI yang tidak hanya melihat 
Islam sebagai sebuah pengetahuan dan atau pemahaman, tapi lebih dari itu 
yaitu mengevaluasi dengan memandang Islam sebagai sebuah aksi moral.
      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:
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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 NabiI brahim untuk menyembelih putranya Ismail.

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

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

Hadirin yang berbahagia,
Tujuan dan Fungsi UAMBN

1. UAMBN bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik  
     pada  akhir jenjang pada satuan pendidikan, sesuai dengan standar  
     kompetensi lulusan yang ditetapkan secara  nasional.
2. UAMBN berfungsi sebagai :

  a. Bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah
  b. Salah satu syarat ketentuan kelulusan
  c. Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada 
      Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah  Aliyah
  d. Alat pengendali mutu pendidikan;
  e. Pendorong peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah

3. Hasil Ujian Nasional sebagai dasar untuk :
    a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
    b. Pertimbangan   seleksi   masuk   jenjang pendidikan berikutnya;
  c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidi  
     kan dalam upayanya untuk  meningkatkan mutu pendidikan.
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Bapak/lbu yang berbahagia,
  Dengan Sosialisasi UAMBN ini diharapkan dapat meningkatkan Kualitas 
pelaksanaan Ujian secara keseluruhan pada Madrasah Tsanawiyah di wilayah 
Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan kualitas Madrasah secara 
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 
Bismilahirrahmanirrahim "Sosialisasi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional 
(UAMBN) Tingkat Madrasah   Tsanawiyah   Provinsi   DKI Jakarta" secara resmi 
dibuka.
                

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  28 Maret 2016
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 PENGAWAS DAN  PEGAWAI 

BIMAS KATOLIK PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kepada Yth:
1. Pembimas Katolik
2. Para Pengawas Katolik
3. Hadirin yang kami hormati

Bapak / Ibu Hadirin yang saya hormati,
 Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan 
yang berbahagia ini, layak dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah 
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih-Nya kita dapat berkumpul di 
tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan-Nya.

Hadirin yang berbahagia, 
 Saya menyambut baik kegiatan ini yang diselenggarakan oleh 
Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta. Dengan momen yang sangat penting ini di depan 
bapak/ibu Pengawas pendidikan Agama Katolik dan Pokjawas lima 
wiayah Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Bimas Katolik diharapkan dapat 
menjalankan tugas sesuai dengan nilai nilai budaya kementerian Agama.
 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama elemen 
keagamaan lainnya dituntut agar semakin responsif dan cepat bertindak dalam 
merespon berbagai tantangan yang bisa menjadi ancaman. Sebagai bentuk  
kepedulian dan  kesungguhan dalam menanggapi berbagai permasalahan 
yang muncul di bidang moral keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta dengan sangat jelas merumuskan tugas dan tanggung jawab 
dalam Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok. Visi 
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KANTOR WILAYAH Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah terwujudnya 
masyarakat Jakarta yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, bermartabat dan 
partisipatif. Salah satu Misi KANTOR WILAYAH Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta  adalah   dengan meningkatkan mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Bapak / Ibu para peserta Rapat Koordinasi yang berbahagia,  
 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawas dan Pegawai bimas Katolik  
sangat penting karena sebagai sharing dan bisa mengidentifikasi dari  awal 
permasalahan yang terjadi di setiap wilayah,   menjadi satu pemenuhan 
kebutuhan bagi   para pengawas dan pegawai untuk dapat melihat dan 
memahami situasi masyarakat kita dalam landasan  iman. Pengawas 
dan Pegawai merupakan pokok pilar moral dan  iman oleh karenanya 
sangat dibutuhkan dalam pembentukan insan berkarakter. Pendidikan 
sebagai gerakan pencerdasan dan  penumbuhan gerakan berkarakter.

Bapak /Ibu dan Hadirin yang berbahagia,
 Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta  mengharapkan peran serta aktif dari Bapak/ibu dan saudara sekalian 
memanfaatkan waktu 2 (dua) hari ini untuk berkoordinasi tentang apa saja yang 
terkait dengan Pendidikan dan pekerjaan di kantor yang selaras kebutuhan 
peserta didik guna membangun dunia pendidikan yang akan membawa 
pengaruh positir bagi bangsa dan negara, dan siap dalam menghadapi tantangan 
zaman.  Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sedang membangun dan 
menggalakkan lima pilar budaya  kerja,  termasuk di dalamnya Pengawas dan 
Pegawai yaitu :
   1. Integritas
   2. Profesionalitas
   3. Inovasi
   4. Tanggung jawab
   5. Keteladanan
 Dari lima pilar budaya kerja disini jelas bahwa pengawas punya peran 
dan tanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan, melaksanakan 
pegawasan akademik yang meliputi  pembinaan,  pemantauan pelaksanaan 
Standar Nasional dan peran aktif serta koordinasi dengan pihak pihak terkait.
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Bapak / Ibu Hadirin yang saya hormati,
 Demikian yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya 
mohon maaf, selamat mengikuti Rapat Koordinasi sambil memohon 
Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka secara 
resmi "Rapat Koordinasi Pengawas dan Pegawai Bimas Katolik".

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  05 April 2016
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 KURIKULUM DUA RIBU TIGA BELAS 

TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi Kita semua,

Kepada Yth:
1. Pembimas Kristen
2. Peserta Kegiatan
3. Hadirin yang kami hormati

 Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengucap syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas limpahan kasih-Nya kita 
dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka Kegiatan 
Sosialisasi Kurikulum Tiga Belas bagi gum PAK di Provinsi DKI Jakarta

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal:
 Secara nisafati pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan 
untuk mentransformasi setiap peserta didik dalam mencapai hakikat 
penciptaannya untuk menjadi berdayaguna dan bermanfaat bagi dirinya, 
sesama, dan peradabannya. Dalam UU Sisdiknas beimanfaat itu dirumuskan 
dalam indikator strategi beriman-bertakwa kepada Tuhan, sehat, 
berakhlak mulia, cakap, serta memberikan manfaat- Dalam menghadapi 
kompetisi abad 21, maka UU Sisdiknas juga memberikan arahan tentang. 
memberlakukan dan penerapan kurikulum tiga belas jadi salah satu unsur 
untuk memiliki kompetensi. Kompetensi   lulusan   program pendidikan harus 
mencakup tiga kompetensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 
sehingga yang dihasilkan adalah manusia indonesia yang seutuhnya.
 Perencanaan Pembelajaran. Dalam usaha menciptakan proses pembelajaran 
tersebut dibutuhkan tahapan yang bersinergi sehingga upaya dan maksud 
pengajaran dapat berjalan dengan baik. Elemen yang diperlukan adalah 
penerapan kurikulum dua ribu tiga belas. Kurikulum ini menjadi acuan untuk 
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mengukur kieqa dan  mengajar. Guru juga didorong untuk terus mengembangkan 
kreasi dan karya yang inovatif untuk mencapai tujuan dari setia pembelajaran.
 Kompetensi lulusan jenjang pendidikan juga memerlukan proses dan 
tahapan yang panjang untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Melalui 
kompetensi inti sebagai anak tangga untuk mencapai kompetensi lulusan, maka 
guru harus mampu melewati anak tangga tersebut untuk mencapai kompetensi 
lulusan. Kompetensi inti bukan bahan untuk diajarkan melainkan sebagai 
bentuk untuk yang relevan dan kontekstual dengan kondisi yang dihadapi.
 Kurikulum Dua ribu tiga belas adalah kurikulum yang didasarkan pada 
basis kompetensi. Oleh karena  itu setiap guru yang mendapat tugas mengajar 
harus memiliki kompetensi yang baik sehingga output yang dihasilkan  
yaitu  anak  didik juga  memiliki kompetensi yang baik untuk memiliki ilmu 
sebagai bekal dalam melanjutkan jenjang satuan pendidikan lainnya.
  Kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta mengharapkan seluruh peserta  sosialisasi ini memanfaatkan waktu ini 
dengan sebaik-baiknya, guna menmgkatkan profesionalisme yang berbasis kin-
erja dan pelayanan.
  Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya 
membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kurikulum Dua Ribu Tiga Belas ini 
pada KANTOR WILAYAH Kementerian Agama Provinsi DKJ Jakarta. Akhir kata, saya 
mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  04 April  2016
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 DI BIDANG HUKUM  BAGI ASN 

TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kasubbag Hukum dan KUB
2. Para Panitia Kegiatan
3. Para Hadirin Peserta Pembinaan SDM  di bidang Hukum bagi ASN.

Hadirin yang kami hormati,
    Puji Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita masih 
diperkenankan hadir dalam acara ini dalam rangka Kegiatan Pembinaan SDM 
di bidang Hukum bagi ASN Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Subbagian 
Hukum dan KUB.
      Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan hal-hal yang 
penting untuk peserta sebagai berikut:
1. Dasar Hukum :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(ASN);
b.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian PNS;
c.Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Arsip di  Lingkungan  Kementerian Agama;
d.Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun  2013  tentang  Kamus Jabatan 
Fungsional umum; 

Untuk menuju Good Govermen perlu adanya 8 area perubahan diantaranya 
adalah :

1. Penguatan SDM;
2. Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set);
3. Penataan   peraturan   perundang- undangan;
4. Penataan dan penguatan organisasi,
5. Penguatan tata Laksana;
6. Penguatan sistem pengawasan;
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7.Peningkatan akuntabilitas kinerja;
8.Peningkatan kualitas pelayanan publik;

 Untuk penguatan SDM perlu adanya penilaian prestasi kerja PNS 
yang sudah  dimulai dari 1 Januari 2014 yaitu berdasarkan SKP (sasaran 
kerja Pegawai)   60%  dan  penilaian Regresi 40%, Apabila PNS/ASN telah di 
angkat dalam jabatan Fungsional umum (JFU) maka uraian pekerjaanya 
di Tuangkan dalam SKP sebagai kontrak Kerja dengan atasan langsungnya 
Terapkan Lima Budaya Kerja di unit kerja masing-masing yaitu 
Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggung jawab dan Keteladanan.

Hadirin yang kami hormati,
Kedepan di harapkan birokrasi kita diharapkan dapat memenuhi hal-hal:

1.   Tidak ada korupsi;
2.   Tidak ada Pelanggaran Disiplin PNS;
3.   Penyelenggaraan   anggaran   yang makin baik;
4.   Pelaksanaan program kerja yang baik;
5.   Penerapan reward dan punisment;
6.   Penggunaan waktu yang efektif dan efisien ;
7.   Pelayanan semakin memuaskan;
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 Kepada  peserta  Pembinaan  SDM  di bidang   Hukum  bagi  PNS   kami  
berpesan  untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh karena 
kepercayaan dari pimpinan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengikuti acara ini tentunya 
harus dengan berhasil guna dan bermanfaat terhadap kinerja di Lingkungan 
unit kerja. Demikian sambutan /pengarahan ini kami sampaikan dengan 
mengucapkan “Bismillahirohmanirrohim” Kegiatan ini secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  04 April  2016
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 SIMAN DAN CATATAN ATAS  LAPORAN 

BMN TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kasubbag di lingkungan KANTOR WILAYAH Kemenag Provinsi DKI Jakarta 
2. Para Peserta Sosialisasi SIMAN dan Catatan Atas Laporan BMN

Hadirin yang kami hormati,

 Para Peserta Sosialisasi yang berbahagia.
       Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenanNya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini pada acara “Sosialisasi 
Siman Dan Catatan Atas Laporan BMN” yang diselenggarakan oleh Sub 
Bagian Umum KANTOR WILAYAH 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,
        Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau yang biasa 
kita sebut dengan SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
pengelolaan bmn mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, 
penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN.  
SIMAN menggunakan database terpusat dan komunikasi  data berbasis 
internet yang dapat diakses oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
        Adapun tujuan dari adanya aplikasi SIMAN,antara . lain proses 
pengelolaan BMN menjadi lebih cepat efisien  dan dokumen secara 
digital, melengkapi data BMN untuk kebutuhan manajemen aset, dan 
pengelolaan BMN dapat dimonitor secara online baik oleh pengguna 
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maupun  pengelola. KPKNL untuk menyampaikan Arsip Data Komputer  
(ADK), melalui SIMAN setiap satker yang memiliki koneksi internet, dapat 
melakukan rekonsiliasi dan mencetak Berita  Acara Rekonsiliasi (BAR).
       Kehadiran SIMAN diharapkan mampu mengekspansi mngsi  seperti  
perencanaan aset,optimalisasi aset, optimalisasi  penerimaan,  efisiensi  
pengeluaran  dan optimalilsasi pengelolaan kekayaan Negara. Selain itu, 
kehadiran SIMAN juga diharapkan dapat menata aset secara lebih akurat 
dan akuntabel karena memang diperlukan komitmen yang tinggi dari selui-
uh jajaran, mulai dari tingkat satker sampai dengan tingkat pengguna barang 
eselon I agar seluruh BMN dapat dipertanggung jawabkan, baik secara fisik 
maupun administrasi pelaporannya.
       

 Untuk itu periu dilakukan usaha peningkatan SDM secara terus 
menerus terhadap seluruh petugas terkait pemanfaatan atau penggunaan 
SIMAN dan Catatan Atas Laporan BMN, serta mengintensifkan pembelajaran 
para petugas  BMN  di  tingkat   Satker.
   Selain itu, SIMAN juga bertujuan untuk mendorong transparasi dan 
meningkatkan akuntabilitas. Terutama mempercepat terjadinya reformasi 
kekayaan Negara. SIMAN   diharapkan   mampu   meningkatkan   fungsi 
penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), supaya tidak hanya terbatas pada 
kepentingan akuntansi dan pelaporan saja.
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      Melalui menu pemutakhiran data BMN, kita akan mampu mengupdate data 
SIMAN yang bersumber dari sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAN BMN), hal ini akan dapat digunakan dalam pelaksanaan 
rekonsiliasi BMN secara mandiri.
      Salah satu kelebihan rekonsiliasi BMN melalui Aplikasi SIMAN dapat 
memudahkan konsolidasai data yang sebelumnya dilakukan secara manual 
melalui pengiriman data pada akhir periode rekon antara server Kantor 
operasional ke server kantor pusat, melalui SIMAN konsolidasi data dilaksanakan 
secara real time. Selain itu petugas Rekonsiliasi BMN tidak hams langsung 
datang ke mengoptimalkan pemanfaatan SIMAN dan Catalan Atas  Laporan 
BMN, salah satunya dengan mengadakan  Sosialisasi SIMAN dan Catalan Atas 
Laporan BMN.
      Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan selama 3 hari  dari tanggal 06 sampai 
dengan Tanggal 08 April 2016  khusus membahas masalah SIMAN dan Catalan 
Atas Laporan 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 Sosialisasi yang berbahagia, demikianlah   pengarahan   
ini   disampaikan,dengan mengucapkan “Bismillahhirrohmannirrohim”, 
Sosialisasi SIMAN dan Catalan Atas Laporan BMN di Lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  06 April 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA DISTRIBUSI NASKAH SOAL UAMBN TINGKAT MTs

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur;
2. Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur;
3. Kepala Seksi Pendidkan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota 

Jakarta Timur;
4. Kepala MTs. Negeri dan Swasta Se-Kota Jakarta Timur.

Bapak dan Ibu 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 Distribusi Naskah Soal UAMBN Tingkat MTs Provinsi DKi Jakarta, 
Semoga 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 Syafaat-Nya di akhirat nanti.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,
 Beberapa Hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan 
UAMBN MTsTP. 2015/2016 :

1. Integritas
   - Panitia Penyelenggara tingkat Madrasah
   - Pengawas Ruang
   - Penyimpanan Naskah Soal

2. Hasil UAMBN sebagai Umpan Balik pelaksanaan Pembelajaran   
    utamanya Mapel PAI dan Bahasa Arab yang merupakan Mapel kekhasan   
 Madrasah.
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3.   Laksanakan UAMBN sesuai SOP
4.   Madrasah jangan sampai ketinggalan prestasinya dibandingkan 
    dengan sekolah Umum.
5.   Disiplin Profesi

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  07 April 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA LAUNCHING APLIKASI PPDB ONLINE 

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA 
SELATAN TAHUN 2016 

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1.Sekertaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2.Kepala Bidang TIK PINMAS Kementerian Agama
3.Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
4.Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian  
 Agama Provinsi DKI Jakarta
5.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kota Jakarta Selatan
6.Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Jakarta Selatan
7.Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah  Kantor Wilayah 
   Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Hadirin yang kami hormati,
  Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah- Nya kepada kita semua, sehingga 
pada hari ini kita dapat hadir dalam acara Launching Aplikasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) Online di lingkungan Kantor Kementerian agama Kota 
Jakarta Selatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita Nabi BesarMuhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang 
penuh ilmu pengetahuan yang dihiasi cahaya llahi.
      Dalam rangka implementasi dari pilot project zona integritas   dan   
peningkatan   pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN 
di lingkungan Kantor Kementerian Agama  Kota Jakarta  Selatan, maka 
diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara 
online.



47Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

Saudara - saudara yang saya hormati,
  Salah satu kegiatan rutin dan penting dilakukan dalam pembangunan 
dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Selatan adalah proses penerimaan peserta didik (PPDB) 
untuk menseleksi peserta didik yang berpotensi. Penyelenggaraan penerimaan 
peserta didik (PPDB) MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Selatan Tahun Pembelajaran 2016/2017 dilakukan secara 
online dan bertujuan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat/
generasi bangsa lulusan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, yang selektif, berkualitas dan 
akuntabel.
      Indikator yang digunakan dalam PPDB MIN, MTsN dan MAN di 
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yaitu :
     - potensi dasar peserta didik,
      - kemampuan verbal, kemampuan numerik,
      - kemampuan analitis, kemampuan menyerap informasi,
      - kemampuan adaptasi, dayajuang, dan
      - kepribadian yang baik  serta tes akademik yang meliputi tes bidang studi:
      - Bahasa Indonesia,
      - Matematika,
      - IPA/IPS,
      - Bahasa Inggris,
      - Pendidikan Agama Islam dan
     - Praktek ibadah.
      
 Kuota peserta didik MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor 
Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun Pembelajaran 2016/2017 
yang berjumlah 20 lembaga pendidikan. PPDB tahun ini adalah para peserta 
didik lulusan TK/ RA, SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.
      Untuk itu, kepada seluruh pelaksana PPDB MIN, MTsN dan MAN di 
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan agar memahami 
dan memperhatikan serta mempedomani Juknis dan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku.
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 Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan 
ini dan semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi usaha kita dan selalu memberikan 
petunjuk-Nya. Semoga apa yang kita upayakan bersama, senantiasa mendapat 
bimbingan dari Allah SWT dan semoga Aplikasi PPDB Online ini sukses dan dapat 
berjalan lancar. Akhirnya dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” 
Program Aplikasi PPDB Online Di Lingkungan Jakarta Selatan ini saya nyatakan 
dibuka. Madrasah Lebih Baik, Lebih Baik Madrasah.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  08 April 2016
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 PRODUK- PRODUK HUKUM 

KEMENTERIAN AGAMA RI MELALUI SUBBAG HUKUM DAN KUB 
TAHUN 2016   

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kasubbag Hukum dan KUB 
2. Para Panitia Kegiatan
3. Para Hadirin Peserta Sosialisasi Produk-Produk Hukum Kementerian  
 Agama RI melalui Subbag Hukum dan KUB.

Hadirin yang kami hormati,

 Puji Syukur rnari  kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita 
masih diberikan  nikmat Iman  dan  Hidayah sehingga   diberi   kesempatan   
dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka Sosialisasi     Produk-Produk     
Hukum Kementerian Agama RI melalui Subbag Hukum dan KUB Tahun 2016.
     Dalam   Sosialisasi   Produk-Produk Hukum Kementerian Agama RI melalui Subbag 
Hukum dan KUB Tahun 2016 perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 Kegiatan ini sangat kita perlukan dalam hal peningkatan pelayanan 
publik dan perbaikan  tertib administrasi  sesuai dengan peraturan perundang-
undangannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang   pembentukan   
peraturan perundang-undangan.

2. KMA Nomor 297 Tahun 2004 tentang Teknik     Penyusunan     Paraturan 
Perundang-undangan di LingkungaN  Departemen Agama.

 Para peserta Kegiatan yang berbahagia untuk Menuju Good 
Govermen pada Kementerian Agama Kita telah menerapkan Lima Budaya 
Kerja (Integritas,   Profesioanalitas, Inovasi, Keteladanan dan bertanggung 
jawab) dalam hal ini sangat senada dengan perundangan tentang ASN 
yaitu Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN).
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Kedepan diharapkan birokrasi kita akan  lebih baik lagi dalam hal :
• Tidak ada Korupsi;
• Tidak ada Pelanggran Disiplin;
• Penyelenggaraan Anggaran Yang Baik;
• Pelaksanaan Program Kerja yang baik;
• Penerapan Reward dan Panismen;
• Penggunaan waktu yang efektif dan efisien;
• Pelayanan semakin memuaskan.

 Kepada  peserta  kegiatan  Sosialisasi  Produk-Produk   Hukum   
Kementerian   Agama RI melalui Subbag Hukum dan KUB kami berpesan untuk 
menjadikan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh  karena   kepercayaan   dari   
pimpinan saudara  untuk mengikuti acara  ini tentunya harus dengan  hasil 
yang bermanfaat   terhadap unit kerja di lingkungan Bapak/Ibu/Sdr/i peserta.
 Dengan peraturan-peraturan atau produk- produk hukum yang terbaru 
seperti halnya.

1. PMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencabutan PMA Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan Departemen Agama;

2. KMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Jabatan Singkatan dan Akronim 
pada Kementerian Agama;

3. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman   Naskah   Dinas   pada  
Kementerian Agama.

 Hal baru seperti peraturan tersebut harus segera ditindaklanjuti untuk 
terciptanya komunikasi yang baik dan tertib administrasi pada Birokrasi kita. 
Demikian sambutan /pengarahan kami sampaikan dengan mengucapkan 
“Bismillahirrahmanirrahim” Kegiatan ini secara resmi saya tutup.
         

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  08 April 2016
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 PENANGANAN  KONFLIK GURU 

LINTAS AGAMA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Shaloom
Om Swastyastu
NammoBuddhaya
Wie De Dong Tian (WieTe Tong Tien)

Kepada Yth:
1. Kasubbag Hukum dan KUB 
2. Para Panitia Kegiatan.
3. Para Hadirin Peserta Workshop Penanganan Konflik Guru Lintas Agama.

Hadirin yang kami hormati,
      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 Kegiatan Workshop Penanganan Konflik Guru 
Lintas Agama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta tahun 2016, Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar 
Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya.
      Dalam rangka Kegiatan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai 
berikut:
 Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah  kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta  berperan dalam membina kerukunan dengan memberikan 
bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk DKI  dalam melaksanakan 
ajaran agamanya dapat berlangsung dengan damai rukun  lancar dan tertib, 
sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 28 e, ayat (1), setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan Peraturan bersama 
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menteri PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman  pelaksanaan tugas 
Kepala Daerah/Wakil  Kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat  
beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat   beragama dan pendirian 
rumah ibadat.
  Terkait dengan perkembangan dunia pendidikan dengan era 
komputerisasi berbasis   online   termasuk   dalam pemahaman  agama  yang  
dengan mudahnya   mendapatkan   informasi,  tukar informasi dan terkadang 
saling adu argumentasi lewat media social   yang terkadang sampai menimbulkan 
konflik dengan perang lewat media social sehingga kegiatan semacam ini 
sangat di perlukan untuk mengantisipasi perkembangan anak didik kita yang 
sudah    bergelut   dengan    dunia  intemet/dunia maya "Google" yang seolah  
semua jenis  permasalahan  agama telah ada dan mempakan tempat bertanya 
sedangkan belum tentu benar dari sumber yang nash berdasarkan  sumber 
otentik dari kitab-kitab agama.
 Sebagai antisipasi tantangan zaman ke depan perlunya Guru dibekali 
cara penanganan konflik terhadap:

1. Era globalisasi
2. Era Perubahan sosial yang sangat cepat
3. Era kemajuan tehnologi komunikasi dan informasi.

 Kami   berpesan sebagai Guru tentunya  "keteladanan/contoh" adalah 
sebagai pilar utama dalam memberikan pesan kepada peserta didik akan 
berhasilnya tujuan    pembelajaran, sebagaimana kutipan dari Tokoh pendidikan 
Ki Hajar dewantoro "ing ngarso sung tuiodho" artinya ketika kita di depan harus 
memberikan contoh.
 Harapan kami, Implementasikan hasil Workshop Penanganan 
Konflik Guru Lintas Agama ini di unit kerja Bpk/ibu/sdr untuk meningkatkan 
pemahaman tentang    Pendidikan Kerukunan Umat Beragama bagi anak didik.
Kepada  peserta  Workshop  Penanganan  Konflik  Guru  Lintas  Agama k ami  
berpesan dalam kegiatan ini untuk bisa melakukan kerjasama sosial, kerjasama 
pendidikan dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa melalui 
Sekolah/Madrasah.
 Demikian sambutan /pengarahan ini kami sampaikan dengan 
mengucapkan. “Bismillahirohmanirrohim” Workshop Penanganan Konflik 
Guru Lintas Agama ini secara resmi saya buka.
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 11 April  2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM ACARA PEMBUKAAN POSPEDA 

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1.Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta;
2.Para Pejabat di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta;
3.Para Pejabat di  lingkungan     Kantor     Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta;
4.Para Pimpinan Pondok Pesantren;
5.Para santri pondok pesantren yang saya sayangi;

Hadirin yang kami berbahagia,
 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir 
di GOR Ragunan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk sama-sama mengikuti 
“Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2016."

Hadirin dan peserta POSPEDA yang berbahagia,
  Lembaga pendidikan pondok pesantren tumbuh, berkembang dan 
selalu berbenah diri, dan siap menghadapi persaingan global. Santri Pondok 
Pesantren sebagai bagian    dari    masyarakat,    sudah seharusnya selalu 
mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Para santri diharapkan   
tidak   hanya   mampu menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga  memiliki    
kemampuan  dan keterampilan dalam berolahraga. Ajaran Islam ternyata begitu 
lengkap dan sempurna, bahkan olahraga disunnahkan oleh Nabi Muhammad 
SAW seperti berenang, memanah, berlari, berkuda dan sebagainya.
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Hadirin yang berbahagia,
 Tujuan dari pelaksanaan Pekan Olahragan dan Seni Pondok Pesantren 
Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 adalah: 

1. Sebagai ajang untuk menjalin silaturrahmi antar sesama santri pondok 
pesantren di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa. 

2. Membangun sumber daya manusia  yang  beriman  dan bertaqwa, sehat    
jasmani/rohani, berkualitas, unggul, sportif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan budaya berolahraga dan seni bernuansa Islami dalam   
rangka   membina   khasanah olahraga dan seni budaya bangsa.

4. Sebagai ajang seleksi santri untuk mempersiapkan atlit mewakili Provinsi 
DKI Jakarta menuju POSPENAS VII 2016 di Provinsi Banten.
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Hadirin dan peserta POSPEDA yang berbahagia,
 Pada bulan Oktober yang akan datang, kontingen Provinsi DKI 
Jakarta akan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat 
Nasional VII di Provinsi Banten. Untuk itu atas nama Pemerintah Daerah dan 
masyarakat Ibukota saya berharap kiranya Kontingen Provinsi DK Jakarta dapat 
mempersiapkan diri dengan baik agar dapat   meraih   medali   sebanyak- 
banyaknya.  Tentunya  dengan  cara berlatih sungguh-sungguh di  bawah 
bimbingan para pelatih profesional yang kita miliki. Saya berharap semoga 
semua cabang   yang   dipertandingkan   baik Olahraga maupun Seni dapat 
berjalan dengan lancar, aman, tertib, dalam suasana keakraban dan sportifitas 
yang tinggi sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh peserta dalam 
pengembangan potensi dan prestasi. 
 Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada  semua   pihak  yang  
telah memberikan dukungan untuk terselenggaranya Pekan Olahraga dan 
Seni Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 ini, kepada Panitia 
Penyelenggara saya ucapkan selamat bekerja, dan kepada seluruh peserta saya 
ucapkan selamat bertanding, semoga mencapai  sukses yang diharapkan.
 Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim "Pekan 
Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016", secara 
resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.Selamat Bertanding!!!

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  12 April 2016
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  KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI 

JAKARTA TAHUN 2016
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Haji;
2. Para Kasi Bidang Haji;
3. Hadirin yang kami hormati

Para Peserta Rakernis Yang berbahagia,
         Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kasi Pada Bidang 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah Kab/Kota, Forum KBIH, Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah   Haji   Khusus   
(AMPHURI,   HIMPUH, ASPHURINDO, KESTHURI) 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 
bersilahturahmi dan bertemu bersama dalam Rakernis Bidang Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah Tahun 2016.
         Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada Saudara semua di acara 
pembukaan Rapat Kerja ini, dengan harapan Rakernis ini dapat membahas 
sejumlah agenda penting dalam upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi 
dan tatakelola di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 
WilayahKementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Para Peserta Rakernis 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. 
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 Pertama, yang berkaitan dengan evaluasi kinerja, setelah selesai 
DIPA Tahun 2015, kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 
Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sudah barang tentu, 
selain banyak keberhasilan yang telah kita capai bersama pada tahun 2015, 
tidak dipungkuri juga bahwa kita menghadapi sejumlah sejumlah kendala 
dan hambatan, sehingga beberapa kegiatan mencapai yang kurang optimal, 
bahkan mungkin tidak mencapai hasil keberhasilan yang kita capai pada 
tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya hendaknya menjadi modal dasar dan 
energy positif untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja se-optimal 
mungkin, memperteguh komitmen, dedikasi dan profesionalitas terhadap 
tugas, sekaligus memupuk kesasaran 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.
          Sementara itu, berbagai kendala dan hambatan, kiranya dapat dijadikan 
sebagai cambuk untuk memacu semangat dalam meningkatkan kinerja, 
sehingga kedepan kita sendini mungkin dapat mengantisipasinya. Terkait 
dangan hal tersebut, kegiatan ini saya harapkan dapat menghasilkan sejumlah 
catatan catatan penting hasil evaluasi kinerja dan peta permasalahan yang 
terjadi pada tahun 2015.

Para Peserta Rakernis yang berbahagia,
       Kedua yang berkaitan dengan target dan sasaran tahun 2016. Setelah 
menerima DIPA Tahun 2016, 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 diperlukan. Untuk itu pula, saya juga dapat berharap 
melalui Rakernis ini dapat didentifikasi peluang dan tantangan yang akan 
dihadapi di sepanjang tahun 2016, sekaligus langkah-langkah antisipasinya. 
Dengan demikian, kita berharap, kedepan kineria Bidane Penyelenggaraan Haji 
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dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dana Haji meliputi Laporan Keuangan 
Dana Haji, Identifikasi Aset Haji. 
 Peningkatkan kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis lainnya melalui Rencana Kerja dan Anggaran, Sinkronisasi Rencana Kerja 
dan Anggaran, Tim Operasional Siskohat, Penyelenggaraan Operasional dan 
Pemeliharaan Perkantoran. Dimana anggarannya semakin meningkat. Oleh 
karena itu, saya meminta    kepada    seluruh   jajaran Bidang Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
agar mampu melaksanakan amanat ini sesuai dengan aturan yang berlaku 
dan dapat mencapai sasaran peningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan 
dan perlindungan kepada jamaah haji yang kita harapkan bersama. Sehingga 
Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta semakin 
meningkatkan dari tahun-tahun sebelumnya.
 Pada tahun 2016 ini, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
memfokuskan pada upaya peningkatkan kualitas Pelayanan Haji Dalam 
Negeri melalui Rapat Koordinasi dangan Imigrasi tentang Dokumen Haji, Tim 
Pengurusan Paspor Haji, peningkatkan kualitas Pembinaan Haji dan Umrah yang 
meliputi Vertikasi Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, 
Rakernis Bidang Penyelenggaraan  Haji dan  Umrah,  Monitoring Perjalanan 
Ibadah Umrah di Bandara Soetta, PPIH Embarkasi Masa Pemberangkatan 
dan Pemulangan, Requitmen Petugas, Pelatihan Petugas, Evaluasi Petugas 
Kloter, Sertifikasi Pembimbing dan Penyuluh peran kita meningkatkan mutu 
penyelenggaraan ibadah haji semakin nyata dan mantap.

Para Peserta Rakernis 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 
peningkatkan kinerja, setidaknya ada lima hal pokok yang menjadi fokus Bidang 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu :

1. Peningkatkan kualitas pendaftaran dan Dokumen Haji
2. Peningkatkan kualitas Pembinaan Haji dan Umrah
3. Peningkatkan Kualitas Keuangan Dana Haji
4. Peningkatan kualitas Akomodasi, Transfortasi danPerlengkapan Haji   
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5. Penigkatan Kualitas Sistem Informasi Haji.

 Saya menegaskan dalam Rakernis ini, bahwa  Kantor  Wilayah 
Kementerian Agama DKI Jakarta tidak akan mentolerir dan melindungi siapapun 
yang terbukti melakukan tindakan korupsi, dalam berbagai jenis bentuk dan 
jenisnya. Khususnya dalam memperoleh opini terhadap laporan 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 
Kantor WilayahKemeterian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ini 
dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal- hal yang bermamfaat 
bagi peningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta dimasa depan. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat 
mengikuti Rakernis Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah 
Kementerian Agma Provinsi DKI Jakarta. Dengan membaca Bismillah 
Rakernis Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  12 April 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBEKALAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Para Kepaia Kan Kemenag Kota/Kabupaten;
3. Para Peserta Pembekalan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat  

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.

Hadirin yang kami hormati,
 Dalam rangka mengimplementasikan Permen PAN-RB Nomor 
16 Tahun 2009 pada BAB VIII Pasal 22 (1), (2) tentang Pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit, pada Pasal 24 Nomor (6) angka 3 dan 
4 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai Angka Kredit.
 Untuk memberikan Penilaian dan Penetapan angka kredit sebagaimana 
dimaksud Permen PAN-RB tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama telah 
membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit 
bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas untuk kenaikan pangkat yang 
akan dipertimbangkan naik pangkat paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, 
yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat (periode April dan Oktober).
 Sebelum menjalankan tugas Tim Penilai Angka Kredit dan 
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dipandang perlu diberikan 
Pembekalan dalammenjalankan tugas penilaian terhadap guru dan 
pengawas yang akan naikpangkat secara obyektif dan transparan.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Juklak Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
Kreditnya pada BAB III Pasal 11 angka (3), (4) menjelaskan bahwa:
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Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta:
a. Membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI  
Jakarta dalam menetapkan angka kredit bagi guru untuk pengangkatan 
pertama kali dalam jabatan dan Kenaikan Jabatan  /Pangkat Guru Muda 
pangkat/golongan ruang Penata (III/c) sampai dengan pangkat/golongan 
ruang Penata Tk.I (III/d).
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang beri-iubungan dengan penetapan 
angka kredit sebagaimana dimaksud angka 1.

 
Tugas Tim Penilai Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten :

1. Membantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dalam  
menetapkan angka kredit bagi guru pertama Pangkat Penata Muda 
Gol. Ruang (III/a) dan Pangkat Penata Muda Tk. I Gol. Ruang (III/b).

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan 
angka kredit sebagaimana dimaksud angka 1.

 Dalam  hal  Tim  Penilai  Kantor  Kementerian  Agama Kota/Kabupaten   
belum terbentuk, penilaian angka kredit guru dapat dimintakan atau 
dilimpahkan kepada Tim Penilai Angka Kredit Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta.
Hadirin yang berbahagia
 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 
ini akan melaksanakan penilaian terhadap guru dengan membentuk tim 
sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan 
di tingkat Kota/Kabupaten belum semua terbentuk, kecuali Kementerian 
Agama Kota Jakarta Selatan yang telah memiliki tim penilai sebanyak 7 orang.
Untuk mengantisipasi pelaksanaan penilaian terhadap guru yang akan naik 
pangkat, maka bagi Kementerian Agama Kota/Kabupaten yang belum memiliki 
Tim Penilai akan dilakukan Penilaian di Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta, sedangkan rincian tugas tim penilai adalah;

Tugas Tim Penilai:
1. Melakukan penilaian terhadap usulan berkas kenaikan pangkat;
2. Menetapkan angka kredit Guru Pertama (gol III/a) s.d. Guru Muda (Gol. 

III/d);
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3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan 
angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a. dan b;

4. Melaporkan kegiatan ini kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi DKI Jakarta;

Tugas Sekretariat Tim Penilai:
1. Melakukan persiapan, pengadministrasian surat-surat dinas yang 

dibu  tuhkan dalam rangka pelaksanaan Penilain Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Guru;

2. Melakukan Koordinasi dengan tim  yang terkait dalam penyiapan 
tempat penilaian, bahan penilaian (dokumen-dokumen DUPAK), 
jadwal pelaksanaan sampai dengan bahan hasil Penilaian Angka Kredit 
Jabatan Fungsional Guru;

3. Melaksanakan rapat dan sidang Tim Penilai dan menyiapkan Berita 
Acara Hasil Penilaian;

4. Menyiapkan Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 
guru;

5. Melaporkan kegiatan ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta.
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 Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, semoga Allah 
Swt senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Dan 
marilah kita buka Pembekalan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 
dan Pengawas secara resmi dengan membaca "Bismillahirrahmaanirrahiim".

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  02 Mei 2016
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 NAZHIR WAKAF TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

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

Hadirin yang kami hormati,
       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 Pembinaan Nazhir Wakaf   Bidang Penais, 
Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
       Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan 
secara fangsional 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

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

1. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang wakaf;
2. Mengembangkan dan memberdayakan wakaf;
3. Pembinaan organisasi nazhir wakaf dalani 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.
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Peran Kementerian Agama, pada dasarnya adalah :
A. Regulator
      Kementerian Agama selama ini telah memberikan landasan hukum 
dalam mengamankan harta benda wakaf dalam bentuk PP. 28 Tahun 1977, 
Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-Undang Wakaf Nomor 
41 Tahun 2004 serta PP Nomor 42 Tahun 2006 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 Tahun 2002 yang telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  Kementerian Agama, disebutkan 
bahwa Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf mempunyai tugas 
pokok dan fungsi antara lain adalah memberikan Pelayanan, Bimbingan dan 
Pembinaan. Tugas Bidang tersebut di Realisasikan oleh salah satu seksi , yaitu 
seksi Pemberdayaan Wakaf.
B. Fasilitator
     Selama ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
telah memberikan fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan wakaf yang 
berupa pembinaan/Orientasi dan  juga tidak sedikit bantuan sertifikasi 
tanah wakaf di Provinsi DKI Jakarta sehingga lokasi tanah wakaf yang sudah  
bersertifikat telah mencapai 69,38 %, adapun sisanya adalah tanah wakaf yang 
sedang diproses pensertifikatannya, tanah-  tanah wakaf baru atau wakaf-
wakaf yang belum diproses karena dokumen persyaratan kurang lengkap;
C. Motivator
     Dalam penggalangan potensi wakaf dan membangkitkan partisipasi 
umat untuk memberdayakan potensi wakaf dengan adanya Wakaf Produktif, 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah melakukan 
Monitoring Wakaf Produktif, pada 10 lokasi wakaf produktif di DKI Jakarta. 
meratakan kesejahteraan dalam arti standar hidup setiap individu lebih 
terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang 
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menderita sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan 
kemewahan. 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 terus 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.
       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.

   Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. 
Harapan kami semoga Pembinaan   ini bias meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan Nazhir untuk menjalankan tugasnya dalam rangka ikut berperan 
serta mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional, Akhimya 
dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim”. Pembinaan Nazhir Wakaf 
saya nyatakan resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  03 Mei 2016
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 MODEL PEMBELAJARAN PAI 

TINGKAT DASAR BIDANG PAKIS TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pakis;
2. Kepala Seksi pada Bidang Pakis;
3. Para Peserta Kegiatan Penguatan Model Pembelajaran PAI Tk. Dasar;

Hadirin yang kami hormati,
           Dalam kesempatan  yang  berbahagia ini, marilah kita panjatkan 
puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT,karena dengan izin dan 
pertolongan-Nya juga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat 
ini dalam rangka mengikuti Kegiatan Penguatan Model Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.
 Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada  Junjungan 
kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkanjalan bagi 
manusia menuju kebahagian di dunia dan akhirat. Amin Ya Robbal a'alamin.
           Saya menyambut baik Kegiatan ini, karena selain menindaklanjuti  amanat 
Bapak Menteri  Agama terkait  implementasi kurikulum nasional PAI juga 
merupakan upaya  peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah.
Para Peserta yang berbahagia,
 Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah mengacu 
kepada Peraturan  Pemerintah   Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) sekaligus  mengimplementasikan amanat Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan  
Keagamaan. 
 Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah yang sedang berlangsung 
saat mi belum semuanya memenuhi harapan kita sebagai umat Islam. Contoh 
Peserta didik yang mendapatkan  nilai kognitif baik belum bisa dikatakan telah 
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berhasil jika nilai sikap dan keterampilannya tidak baik, begitu pula  sebaliknya.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan 
Nasional. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuan 
memberikan bekal kemampuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik 
tentang suatu agama yang dianut oleh peserta didik. 
 Orientasi model pembelajaran pendidikan agama 
Islam perlu memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

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 tidak hanya 
memikirkan tuntutan kewajiban formal mengajar di sekolah, tetapi 
harus didasari olehjiwa dan semangat sebagai seorang muslim untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sebagai hamba Allah.

4. Ketersediaan alat peraga Pendidikan Agama Islam juga merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan karenanya peran serta pemerintah dalam 
hal pemberian bantuan kepada lembaga pendidik secara umum dan 
guru agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya 
sehingga tidak ada kesan pengajaran Pendidikan Agama Islam secara 
monoton.
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 Akhirya dengan mengucapkan "Bismillahirrohmaannirrohim” saya 
buka secara resmi Kegiatan Penguatan Model Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam Tingkat Dasar Bidang PAKIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2016, semoga Allah menyertai kita semua. 

     
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  09 Mei  2016
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 

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf;
2. Kepala Seksi Jajaran Bidang Penais Zawa;
3. Para Kasi Bimas Islam jajaran Kemenag Kota/Kab;
4. Para Peserta Penyuluh Agama Islam;

Hadirin yang kami hormati,
 Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT 
atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita dapat nadir pada acara Kegiatan 
Pembinaan SDM Penyuluh Agama Islam Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. 
Selanjutnya shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Baginda Nabi 
Muhammad Rasulullah SAW.
 Dinamika kehidupan umat beragama khususnya umat Islam di era 
globalisasi sa'at ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan tehnologi, perkembangan itu telah membawa dampak 
positif dan negatif dalam  kehidupan masyarakat khususnya bagi umat Islam 
yang berada di Provinsi DKI Jakarta.
 Visi dan Misi Kantor WilayahKementerian 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 negative yang ditimbulkan 
dari kemajuan iptek tersebut.

Hadirin yang kami hormati,
     Penyuluh Agama Islam adalah Penyuluh Agama yang mempunyai 



73Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

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 penyuluh 
yang berdedikasi, 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 tehnologis, 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 ikhlas melalui pendekatan 
hikmah, mauidhah hasanah dan mujadalah biliati hiya ahsan. Terciptanya 
ukhuwwah Islamiyah.



74 Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

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. 
  Disamping itu kepada penyuluh diharapkan dapat  menyerap dan 
menyikapi terhadap berbagai issue-issue actual dalam masyarakat seperti 
aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, sepak terjang ISIS, LGBT 
(Lesbian, Gay, Bi seksual dan Transgender ) dengan berbagai propaganda yang 
disuguhkan. Sungguh ini merupakan dekadensi moral format baru. Penyuluh 
diaharapkan peka terhadap hal-hal seperti itu.
 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 2016 saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  09 Mei 2016
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 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf;
2. Kepala Seksi Jajaran Bidang Penais Zawa;
3. Para Peserta Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Zakat;

Hadirin yang kami hormati,
 Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat 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. 
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 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 Rl 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. 

Hadirin yang kami hormati,
 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

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.
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  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 2016  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 2016  dengan ini dinyatakan dibuka.
               

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  10 Mei 2016
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 PILOTING APLIKASI 

RENCANA PENARIKAN DANA (RDN) TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kasubbag di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi DKI Jakarta 
2. Hadirin yang kami hormati

Hadirin yang kami hormati,
 RDP dan RPnD adalah rencana penarikan  dan rencana penerimaan 
dana per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan  jadwal  pelaksanaan 
kegiatan/kalender kegiatan, dengan tujuan:

      a.  Memperbaiki  informasi Rencana Penarikan Dana (RDP) yang tercantum    
 dalam DIPA
     b.  Memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung   
 pencapaian  target kinerja
     c.  Memberikan  informasi  kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/ 
 Kuasa BUN   dalam   rangka pengelolaan likuiditas
     d.  Memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan dan  
 peningkatan   kepastian  atas  tercapainya  target penerimaan tersebut.

Fungsi Rencana Penarikan Dana Bulanan adalah:
1. Untuk Kementerian Keuangan selaku BUN:
2. Untuk   memastikan   penyerapan anggaran dapat diketahui secara  
 pasti yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
3. Untuk memastikan fungsi APBN sebagai  alokasi,  distribusi  dan  stabi 
 lisasi berjalan dengan baik
4. Untuk Kementerian Lembaga/Satker:
5. Sebagai alat analisis pencapaian kinerja
6. Sebagai alat monitoring dan evaluasi
7. Sebagai instrument yang dapat memberikan rekomendasi dan solusi  
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 dalam pengendalian pengawasan penyerapan  anggaran  sehingga  
 dapat   mendorong   percepatan penyerapan anggaran

Hadirin yang kami hormati,
 Dengan demikian, pada intinya bahwa perencanaan jadual kegiatan 
untuk saat ini  dan seterusnya harus dilakukan dengan cermat dan benar-benar 
menjadi acuan  pelaksanaannya. Saya minta kepada seluruh KPA dan PPK untuk 
bertanggung jawab   atas penjadualan kegiatan dan tidak hanya menyerahkan 
kepada stafnya. Rencana Penarikan Dana harus disusun secara sistematis 
dengan  unsur-unsur sebagai berikut:

   a. Ada target pencairan dana yang harus dicapai
   b. Terdapat proses menganalisa rencana yang disusun
   c. Terdapat proses montoring dan evaluasi

 
 Yang perlu diingat lagi, perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan unit 
kerja yang lain sehingga tidak terjadi pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang 
sama apalagi  apabila ada  irisan  peserta  ataupun  pengarah dan nara sumber. 
 Terakhir, saya pesan kepada seluruh KPA dan Kepala Unit Kerja 
agar menghindari penumpukan pekerjaan dan pencairan di akhir tahun 
kecuali untuk kegiatankegiatann yang memang terikat oleh waktu tertentu 
dalam pelaksanaannya. Dan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan 
agar segera  disusun pertanggung jawabannya karena hasil analisis 
proses pemeriksaan yang baru berlalu masih ada unit kerja yang lambat 
dalam menyerahkan dokumen pertanggung jawaban. Hal tersebut 
dikarenakan belum siap dan rapinya dokumen yang diminta oleh pemeriksa.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   Mei  2016
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 SARATHI BANTEN 

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Om Swastyastu
salam sejahtera untuk kita semua

Kepada Yth:
1. Pembimas Hindu Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Nara Sumber, Moderator dan Panitia;
3. Undangan dan peserta Workshop sarathi  banten yang berbahagia.

Hadirin yang kami hormati,
 Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan 
Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-
Nya kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat 
bersama-sama hadir dalam acara Workshop Sarathi banten di tempat yang 
sangat refresentatif ini.

Bapak /Ibu dan hadirin yang kami hormati,
 Kami sangat berbahagia sekali dapat hadir pada acara pembukaan 
Workshop ini, dapat bertemu dengan Ibu-lbu Sarathi Banten (tukang membuat 
sesaji) di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta. secara peribadi dan atas nama 
keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
mengucapkan selamat datang di Hotel Ibis ini. kami memberi apresiasi dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimas Hindu yang merancang 
kegiatan ini dengan tepat, dimana umat Hindu yang ada dijakarta ini sangat 
membutuhkan bimbingan didalam pembuatan sarana upakara.
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Bapak/ibu hadirin peserta workshop yang  berbahagia,
  Tugas yang diemban oleh sarathi banten adalah  merupakan tugas 
yang sangat mulia, sebagai perwujudan rasa bhakti kepada Hyang Widhi 
dan pengabdian kepada umat, maka Sarathi Bante  dituntut untuk memiliki 
pengetahuan dan kemampuan mengakomidasikan kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan Sarathi banten, adanya kesiapan untuk mengabdi secara 
tulus  dan ikias kepada masyarakat menguasai ilmu dibidang sarathi banten, 
dapat menjaga kesucian  diri dan etika sebagai sarathi banten. Adapun tugas 
yang diemban oleh sarathi banten adalah sebagai berikut: 

1. Melayani umat dalam pelaksanaan upacara keagamaan dalam upaya 
meningkatkan srada dan bhakti sesuai kitab suci Weda;

2. Mendampingi  Sang  Pemuput  Karya  (Pandita,Pinandita) pada saat 
pelaksanaan upacara Yajna;

3. Meningkatkan pengabdian dan peran serta sebagai umat Hindu; dalam 
kehidupan masyarakat membina umat di bidang sarathi  banten;

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang  dimiliki kepada umat 
khususnya Sarathi banten, sehingga memahami struktur banten dan 
maknanya, merancang sampai dengan merangkai sesuai bentuk-bentuk 
yang diinginkan dan penataannya dalam pelaksanaan upacara Yajna;  

5. Mengembangkan  dan memelihara hubungan   baik   dengan   Lembaga 
Dan organisasi  bergerak    dibidang keagamaan;

6. Mengembangkan sikap kegotongroyongan yang berkaitan dengan tugas 
sarathi beserta serta menghindari konflik dan tidak mengembangkan 
sikap tidak terpuji, yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga 
menimbulkan perpecahan dikalangan umat.

Bapak /ibu hadirin yang kami hormati,
  Sarathi banten disamping mempunyai  tugas yang telah diamanatkan 
pada dirinya oleh umat dimana ia mengabdi atau berada, juga mempunyai 
fungsi yang sangat berat dan tidak mudah, maka  perlu  adanya    kesiapan secara 
lahir dan bathin.kalau pengabdian yang  dilaksanakan sebagai tugas mulia, 
dilandasi unsur paksaan, akan menjadi sia-sia, bahkan akan menimbulkan 
permasalahan baru terhadap diri dan keluarganya. Dan yang perlu disadari 
oleh sarathi banten tugas atau pekerjaan ini bukanlah suatu usaha bisnis, 
sehingga dijadikan tumpuan hidup dan persaingan tidak sehat dikalangan 
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sarathi banten yang juga bias menimbulkan perselisihan dikalangan umat. 
Maka sarathi banten harus memahami dan menyadari fungsinya    sebagai 
bentuk pengabdian kepada Hyang Widhi dan Umat.
 

 Yang   tidak   kalah   pentingnya   dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya juga harus mendapat dukungan dari keluarga, sehingga nilai-nilai 
kesucian diri dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya.
Adapun fungsi sarathi banten adalah sebagai berikut:

1. Mengajarkan atau mempraktekkan konsep struktur banten kepada  
 ibu-ibu atau umat sesuai jenis yajna dalam pelaksanaan upacara 
keagamaan Hindu;

2. Memasyarakatkan, membudayakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan  
 dengan sarathi banten;

3. Membina dan meningkatkan peran serta  ibu-ibu  dalam  kegiatan   
 pelaksanaan upacara keagamaan;

4. Mengembangkan pola sarathi banten selaras dengan doktrin Iksa, 
Sakti, Desa, Kala dan Tattwa;

5. Secara terus menerus mengembangkan seni merangkai janur dikaitkan 
dengan pelaksanaan upacara yajna ( panca yajna).

6. Mengembangkan sikap professional pembinaan serta memasyarakatkan 
pola hidup sederhana dalam masyarakat;
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7.  Memadukan  ilmu   pengetahuan  dan teknologi tepat guna dalam  
 pembinaan  sarathi banten, serta mampu memadukan aspek teknologi 
modern dengan yang tradisional;

 Sebelum saya akhiri sambutan ini saya yakin kegiatan   ini   akan   
dapat   meningkatkan Kompetensi   para   Sarathi   banten   yaitu Kompetensi    
keperibadian,    Kompetensi professional, dan Kompetensi sosial sebelum ikut 
kegiatan workshop ini.
 Akhirnya kami sampaikan selamat bekerja kepada panitia, kepada 
peserta kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan semoga sukses dan selalu 
dalam keadaan sehat. dan mohon maaf atas segala kekurangan sambutan kami 
dengan doa dan harapan  semoga semua bahagia,semuanya memperoleh suka 
cita kesempurnaan dan keberuntungan atas kehendak Hyang Widhi

Om Santih Santih Santih, Om
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  13 Mei 2016
Kepala

ttd

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



84 Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN 

BUDAYA KERJA PENGHULU
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Rl;
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Seksi pada Bidang Urais dan Binsyar;
4. Para Nara Sumber dan Hadirin peserta Peningkatan Kompetensi dan 

Budaya Kerja  Penghulu yang dirahmati oleh Allah SWT;

Hadirin yang kami hormati,
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat, taufiq  
dan hidayah-Nya, saat ini kita dapat hadir di tempat ini dalam acara Peningkatan 
Kompetensi dan Budaya Kerja Penghulu Tahun 2016, semoga kegiatan ini 
besar manfaatnya bagi para P enghulu  khususnya dan masyarakat DKI Jakarta 
umumnya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita 
Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat dan 
segenap pengikutnya hingga akhir zaman.
 Visi Seksi Kepenghuluan adalah terwujudnya pelayanan prima di  
KUA dengan cepat, tepat dan bertanggung jawab. Untuk merealisasikan visi 
tersebut diatas maka, misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas Penghulu dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.

2. Meningkatkan kompetensi / kemampuan Penghulu, Kepala KUA dan 
jajarannya.
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 Berdasarkan visi dan misi seperti tersebut diatas, dan karena masih 
kurangnya pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan Penghulu dan Kepala 
KUA, maka saya menyambut baik dan member apresiasi kepada Bidang Urais 
dan Binsyar yang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Budaya 
Kerja Penghulu seperti hari ini, mudah-mudahan :

1. Penghulu   sebagai   pejabat   fungsional   dapat   terus mengembangkan 
kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan 
memuaskan masyarakat.

2. Keluhan dan aduan masyarakat terkait pelayanan nikah dan rujuk 
khususnya, dan pelayanan Urusan Agama islam dan Pembinaan Syariah 
pada umumnya dapat dimanage, diminimalisir dan dicarikan jawaban/
solusinya.

3. Penghulu dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dan 
mengembangkan perannya dalam bidang Pembangunan Agama di 
masyarakat Kecamatannya.

4. Penghulu selalu peduli terhadap perubahan dan dinamika kehidupan 
masyarakatn dan senantiasa berupaya meningkatkan profesionalisme 
dalam tugas, wewenang, tanggung jawab dan haknya agar selalu 
siap dan mampu mengisi struktur kemasyarakatan disegala bidang, 
khususnya yang menyangkut masalah-masalah Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syariah.

Bapak-Bapak Ibu-lbu para Peserta yang saya hormati,
 Di era reformasi seperti sekarang ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, 
para Penghulu dituntut untuk memiliki tingkat keilmuan, pengetahuan, 
wawasan dan kemampuan di bidang Agama Islam yang memadai tapi jangan 
mengabaikan ilmu-ilmu praktis yang lain yang berkaitan dengan operasionalisasi 
tugas dan fungsi Penghulu sehari-hari, seperti llmu Komunikasi, Psikologi 
Agama, llmu Pendidikan serta llmu Sosiologi karena masyarakat Jakarta sangat 
kompiek, baik pendidikannya, ekonominya dan lain sebagainya.
 Maka sekali lagi saya menyambut gembira, dengan diadakannya 
Peningkatan Kompetensi dan Budaya Kerja Penghulu oleh Bidang Urais dan 
Binsyar kali ini, karena kegiatan ini sangat mungkin untuk menelorkan ide-ide 
baru dan gagasan baru yang besar manfaatnya bagi para Penghulu dan bagi 
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masyarakat DKI Jakarta.
Bapak-Bapak Ibu-lbu para Peserta yang saya hormati,
 Mudah-mudahan melalui kegiatan ini Penghulu sebagai pejabat 
karier dapat lebih meningkatkan kompetensinya, budaya kerjanya dan 
profesionalismenya.Sehingga dimasa yang akan datang mudah-mudahan acara 
ini membawa dampak yang positif bagi para Penghulu di Provinsi DKI Jakarta 
sehingga :

1. Kualitas pelayanan pernikahan meningkat, dan komplain masyarakat 
menurun atau tidak ada sama sekali.

2. enghulu harus mampu berperan sebagai tokoh/pemuka agama Islam 
diwilayahnya.

3. Penghulu harus bisa jadi panutan masyarakat.
4. Penghulu harus mampu menyelesaikan secara profesional kasus-  kasus 

seperti pemalsuan kutipan akta nikah, perkawinan dibawah tangan, 
poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan lain sebagainya.

  
 Dan akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti acara Peningkatan 
Kompetensi dan Budaya Kerja Penghulu dan dengan senantiasa mengaharapkan 
bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah SWT, Peningkatan Kompetensi dan 
Budaya Kerja Penghulu Tahun 2016, saya nyatakan dibuka secara resmi dengan 
sama-sama membaca "Bismillahirrahmanirrahim".

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  17 Mei 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PELEPASAN KONTINGEN PERKEMAHAN 

PRAMUKA MADRASAH NASIONAL TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1.     Kepala Bagian Tata Usaha KANTOR WILAYAH;
2.     Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
3.     Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
4.     Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kota/Kab.;
5.     Para Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri;
6.     Panitia Pelaksana Kegiatan Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional;
7.     Para Peserta, Pinkonda dan Binkonda Perkemahan Pramuka Madrasah 

Nasional;
8.     Para Orang Tua dan hadirin sekalian

Hadirin yang kami hormati,
 Puji Syukur 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/Ibu para hadirin, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan,
 Alhamdulillah pada siang ini kita ini kita semua dapat berkumpul di 
Aula MTSN 24 dalam rangka pelepasan kontingen Provinsi DKI Jakarta pada 
Kegiatan Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional Tahun 2016 yang akan 
dilaksanakan di Pantai Liang, Maluku Tengah. Sebagaimana telah diketahui 
bersama bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 Mei 2016 ini, 
PPMN II nantinya akan diikuti oleh sekitar 858 siswa madrasah yang berasal dari 
33 Provinsi se-Indonesia dimana Kontingen Provinsi DKI Jakarta mengirimkan 
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16 Siswa Madrasah Tsanawiyah. Para siswa yang akan berkompetisi pada ajang 
bergengsi ini adalah mereka para siswa terbaik madrasah tsanawiyah dari 
masing-masing Provinsi.

Bapak/lbu para hadirin, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan,
         Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa 
agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, 
dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.
        Dalam kerangka pembinaan Gerakan Pramuka Madrasah yang  
disiapkan untuk menjadi kader pemimpin pembangunan, baik dilingkungan 
Gerakan Pramuka, Madrasah maupun di lingkungan masyarakat untuk kedua 
kalinya pada tahun 2016 akan dilaksanakan Perkemahan Pramuka Madrasah 
Nasional (PPMN). Pada saat pelaksanaan PPMN I Tahun 2015 peserta kegiatan 
adalah Pramuka Penegak dari gugusdepan yanq  berpangkalan di Madrasah 
Aliyah.Untuk PPMN II 2016, pesertanya adalah Pramuka Golongan Penggalang 
dari gugus depan yang berpangkalan di Madrasah Tsanawiyah.
        PPMN II 2016 adalah kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka 
dalam bentuk perkemahan besar bagi Pramuka Penggalang sebagai sarana 
pembinaan Pramuka Penggalang yang menitikberatkan pada pengembangan 
diri peserta yang terdiri atas bidang mental fisik  intelektual, spiritual dan sosial 
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dilakukan dengan 
membekali anggota pramuka dengan pengetahuan dan keterampilan potensial 
dan selaras dengan kebutuhan generasi muda saat ini.
        Untuk para peserta, saya berpesan, dengan semangat Kebangkitan 
Nasional yang sedang kita rayakan, manfaatkanlah keikutsertaan kalian pada 
event ini untuk lebih meningkatkan keberanian dan kemandirian dalam 
menumbuhkan bakat dan minat sekaligus mengembangkan kreativitas 
dan prestasi kalian sehingga mampu menjadi alumni madrasah tsanawiyah 
yang membanggakan yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan berkarakter. Jaga kondisi kesehatan dan nama 
baik kontingen Provinsi DKI Jakarta selama kegiatan ini berlangsung. Selain itu, 
jadikanlah kegiatan PPMN ini sebagai ajang silaturahim antar siswa madrasah 
tsanawiyah se-Indonesia sehingga mampu meningkatkan pemahaman, 
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penghayatan keimanan, dan ketakwaan kalian kepada Allah SWT. Oleh karena 
itu selalu jaga 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, Amiinn.
        

Demikianlah, pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan, terima  kasih atas 
perhatian dan mohon maaf jika ada yang kurang. Dengan mengucapkan 
“Bismillahirrahmanirrahim” secara resmi kami melepas keberangkatan 
kontingen Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan Perkemahan Pramuka Madrasah 
Nasional Tahun 2016. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  20 Mei 2016
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 PENINGKATAN MUTU AKREDITASI 

MADRASAH TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
         1. Kabid Pendidikan Madrasah;
         2. Kasi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
         3. Peserta Sosialisasi yang berbahagia;
 
Hadirin yang kami hormati,
    Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah  SWT, 
berkat limpahan Rahmat, Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Bidang 
Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2016. Mudah- mudahan acara ini senantiasa mendapat Bimbingan, 
Ridho dan Maghfiroh Allah SWT.  Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga 
kita semua memperoleh Sayafaat-Nya.

Peserta Sosialisasi yang berbahagia,
 Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok 
pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan 
menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif.
 Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) dan disesuaikan dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. Standar 
Nasional pendidikan adalah kriteria minimal Tentang sistem pendidikan di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi 
sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan 
pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional 
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yang bermutu.
 Akreditasi merupakan salah satu alat ukur untuk mengevaluasi 
penjaminan mutu sebuah satuan Pendidikan. yang mana setiap tahun sekali 
tiap lembaga pendidikan formal harus siap mengikuti akreditasi. Madrasah 
sebagai sebuah lembaga pendidikan formal juga harus mengikuti proses 
akreditasi. Tujuan dari akreditasi bagi madrasah adalah untuk:

1. Memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang 
dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan
3. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada 

program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Sedangkan hasil akreditasi bagi madrasah bermanfaat sebagai:
1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu madrasah dan rencana 

pengembangan madrasah;
2. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja 

warga madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, 
strategi, dan program madrasah;

3. Motivator agar madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara 
bertahap, terencana, dan  internasional;

4. Bahan informasi bagi madrasah sebagai masyarakat belajar untuk 
meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor 
swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta 
kewenangan madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.

Peserta Sosialisasi yang berbahagia,
      Bagi kepala madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan 
bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan madrasah, kinerja 
warga madrasah, termasuk kinerja kepala madrasah selama periode 
kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala 
madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran 
pendapatan dan belanja madrasah.
      Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan 
diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi  peserta didiknya 
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guna  mempertahankan  dan meningkatkan mutu madrasah. Secara moral, 
guru senang bekerja di madrasah yang diakui sebagai madrasah bermutu.
        Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi 
diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan  pendidikan yang 
ditawarkan oleh setiap madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung 
jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan 
dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan anaknya sesuai 
kebutuhan dan kemampuannya.
        Bagi peserta didik, hasil akreditasi akan menumbuhkan rasa  percaya diri 
bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat 
dari madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima 
pendidikan bermutu.
        Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, semoga Sosialisasi 
Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Bidang Pendidikan Madrasah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ini dapat berjalan 
dengan lancar dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan 
kualitas mutu pendidikankhususnya pada madrasah di wilayah Provinsi DKI 
Jakarta. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini.
      Dengan  membaca Basmallah “ Bismillahirrahmanirrahim”,  kegiatan  
"Sosialisasi Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah", secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  23 Mei  2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA KEGIATAN KARAKTER BUILDING 

SUBBAGIAN HUKUM DAN KUB TAHUN 2016

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

Kepada Yth:
1. Kasubbag di lingkungan KANTOR WILAYAH Kemenag Provinsi DKI Jakarta 
2. Hadirin yang kami hormati

Hadirin yang kami hormati,
       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 dalama cara pembukaan Karakter 
Buillding Sub Bagian Hukum dan KUB di Hotel Bahtera Jl. Raya Puncak - 
Cipayung No.256, Cipayung, Megamendung, Bogor, Jawa Bara.

Para hadirin yang berbahagia,
       Saya menyambut baik kegiatan ini yang di gagas dan diselenggarakan 
oleh Sub Bagian Hukum dan KUB mengingat betapa pentingnya kegiatan 
Karakter Buillding Sub Bagian Hukum dan KUB ini bagi staf Sub bagian 
Hukum dan KUB yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi  DKI Jakarta  dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif dan 
system kinerja yang kooperatif dan kolaboratif di lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Para peserta yang berbahagia,
   Tim  merupakan  peleburan  berbagai pribadi yang menjadi satu 
pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan 
pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling 
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populer di tim. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk 
saling bergandeng-tangan menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi satu orang tidak 
menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam suatu pekerjaan, namun dapat 
dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kerja 
tim, beban dibagi untuk satu tujuan bersama.
     Tim yang baik dibangun karena masing-masing anggota dapat memenuhi 
karakter berikut:

1. Mengenal setiap personil tim,
2. Menemukan kesamaan antar anggota,
3. Menghargai kesempatan orang lain bicara,
4. Bersikap ramah,
5. Memelihara komitmen,
6. Terbuka dan jujur,
7. Mengendalikan emosi, dan
8. Selalu menawarkan solusi.

Pastikan anggota tim memahami tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai 
tujuan tersebut anggota tim harus mampu membangun tim yang efektif yaitu 
dengan:

1. Antusiasme yang tinggi:  antusiasme  tinggi bisa dibangkitkan jika kondisi 
kerja  menyenangkan, anggota tim tidak merasa  takut menyatakan 
pendapat, mereka juga diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian 
mereka dengan menjadi diri sendiri, sehingga kontribusi yang mereka  
berikan bisa optimal.

2. Peran dan tanggung jawab yang jelas: setiap anggota tim harus 
mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. 
Tujuannya agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan 
untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

3. Komunikasi yang efektif: Dalam proses meraih tujuan, harus ada 
komunikasi yang    efektif    antar-anggota    tim. Strateginya      Jangan      
berasumsi. Komunikasi juga perlu dilakukan secara periodic untuk tujuan 
monitoring   dan  correcting.

4. Resolusi Konflik: dalam mencapai tujuan  mungkin ada konflik, tetapi 
konflik ini tidak harus menjadi sumber kehancuran tim. Sebaliknya, 
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konflik ini yang dapat dikelola dengan baik bisa dijadikan  senjata ampuh  
untuk melihat satu masalah dari  berbagai aspek yang berbeda sehingga 
bisa diperoleh cara barn, inovasi barn, atau pun perubahan yang memang 
diperlukan untuk melaju  lebih cepat kearah tujuan.

5. Shared power : tiap anggota tim perlu diberikan kesempatan untuk 
menjadi "pemimpin",  menunjukkan "kekuasaannya" di bidang yang 
menjadi keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sehingga 
mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan  tercapainya 
tujuan bersama.

6. Keahlian; Tim yang terdiri dari anggota- anggota dengan berbagai 
keahlian yang saling  menunjangakan  lebih  mudah menyampaikan 
pendapat dalam rapat atau    saat     brainstorming    dan pertimbangkan 
setiap saran mereka.

7. Bersabar:   Bila   tim   anda   terlihat bermasalah dan tidak menunjukkan 
hasil apa pun, bersabarlah. Beri waktu dan amati perkembangannya.

8. Dukungan: Mereka periu merasa nyaman dalam melakukan tugas supaya 
dapat  menemukan potensi unik dalam diri mereka sendiri.

9. Tunjukan Antusiasme: Antusiasme mudah menular, bersikap positif dan 
penuh harap. Fokuslah juga pada hal-hal yang dikerjakan dengan benar, 
dan tidak selalu melihat kesalahan orang lain saja.

10. Have Fun: Bangun semangat yang ada di dalam tim agar bias selalu 
memberikan energi yang tinggidan 5/w-/7-persatuan.

11. Delegasi: Jelaskan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya 
(bila  diperlukan), lalu biarkan. Biarkan tim Anda  mengembangkan  cara  
mereka sendiri   untuk   menyelesaikan   tugas tersebut  sesuai  waktu  
yang  telah ditetapkan.

 Berikan Penghargaan: Rayakan keberhasilan bersama-sama dan 
berikan  penghargaan kepada anggota tim tapi tidak secara individual.
     Selain hal-hal tersebut di atas, faktor tujuan juga menjadi pengikat yang 
penting. Tim yang efektif dalam pembentukannya memerlukan    lebih    dari    
sekadar mengumpulkan orang-orang yang tepat. Sebab, Tujuan utama dari 
leadership sebenamya adalah menciptakan lingkungan dimana setiap individu 
mau bekerja secara kooperatif dan kolaboratif. Cara membangun kerjasama 
tim yang efektif, adalah :
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1. Fokus: orang-orang sering kali terlalu  fokus  pada  masalah  hari  ini  dan  
pekerjaan rutinnya, sehingga kehilangan gambaran dari tujuan utama   
secara keseluruhan. 

2. Definisikan Peran: Garis bawahi dengan jelas tanggung jawab dan peran 
setiap individu dalam suatu tim.

3. Tetapkan Tujuan: Anggota tim perlu memperhatikan tujuan individu 
maupun   tujuan tim. Dengan tujuan yang jelas dan kode etik atau aturan 
tertentu, tim akan mulai bias mengatur dirinya sendiri untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut.

4. Bagikan Informasi
5. Kepercayaan: Jadilah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. 

Hargailah kata- kata Anda sendiri.
6. Dengarkan: Bersikaplah terbuka terhadap ide-ide dari anggota tim lain. 

Berikan mereka     kesempatan       untuk bekerjasama  mencapai tujuan.  
Tiap anggota yang telah berhasil melakukan apa yang menjadi tanggung 
jawabnya dengan baik, atau telah memberikan kontribusi positif bagi 
keuntungan tim/ pantas mendapat apresiasi. Apresiasi bias menambah 
semangat anggota tim yang bersangkutan untuk terus berprestasi.

 Terakhir kami sampaikan bahwa sub bagian  hukum  dan  kerukunan  
umat beragama yang selalu bersentuhan dengan umat beragama (Islam, 
Kristen, katolik, Hindu, budhha dan konghucu) dilingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk selalu menjaga Kerukunandan 
kedamaian dalam melayani kebutuhan seluruh umat beragama di Jakarta.
 Demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan 
ini dansemoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita dan selalu diberikan 
petunjuk- Nya. Dengan mengucap "Bismillahirrohmaanirrohim". Acara karakter 
building pada sub Bagian hukum dan KUB dengan ini resmi saya buka.
          

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 30 Mei 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PENUTUPAN PEMBEKALAN PELATIHAN 
TERINTEGRASI PETUGAS HAJI TAHUN 1437 H/2016M 

EMBARKASI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI;
2. Kepala Biro Pendidikan Mental & Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Provinsi DKI Jakarta, 

Provinsi Banten dan Provinsi Lampung;
5. Para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan 

dan Pemda Provinsi DKI Jakarta
6. Master Of Training (MOT) dan Para Fasilitator;
7. Peserta pelatihan dan hadirin yang berbahagia.

Hadirin yang kami hormati,

 Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam kepada junjungan 
Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan Para Sahabat. Penghargaan   yang   
setinggi-setingginya   kepada Kementerian Kesehatan, Biro Pendidikan  dan  
Mental Spiritual Pemda Provinsi DKI Jakarta atas kerjasamanya Pembekalan/ 
pelatihan terintegrasi ini tetap berjalan dengan baik, tertib dan penuh 
kebersamaan.
 Kegiatan ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Kunjungan 
Komisi Pemantau Haji Indonesia, Pejabat Eselon Pusat maupun Media Cetak 
yang berkenan hadir pada pelatihan tahun ini untuk melihat persiapan dan 
mencermati komitmen saudara dalam upaya memberikan pelayanan prima.
Pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kualitas Petugas Haji, membentuk 
petugas haji profesional, berakhlaqul karimah dan bertanggung jawab, 
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diharapkan mampu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan 
kepada Jamaah Haji yang semakin kritis. 
Saudara-saudara sekalian,
  Salah satu faktor pendukung atas keberhasilan penyelenggaraan 
ibadah haji, antara lain tergantung pada kemampuan petugas haji : Tugas yang 
akan saudara emban adalah tugas suci, berbeda dengan tugas-tugas lain. Di 
samping tugas pokok sebagai pelayan tamu- tamu Allah, saudara juga diberi 
kesempatan melaksanakan ibadah haji.

Saudara-saudara sekalian,
 Pemahaman standar operasional prosedur (SOP) hendaklah menjadi 
acuan pelayanan. Ibarat rel kereta, saudara bekerja sesuai dengan jalur dan 
hendaklah selalu memperhatikan sinyal dan tanda larangan yang ada. Jika 
SOP sudah dikuasai maka dapat meminimalisir permasalahan yang ada.
Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 jelas menghendaki Pemerintah 
dimana Kementerian Agama    sebagai   leading   sector  agar   selalu   berupaya 
menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji. Saya minta setelah pelatihan 
ini dalam pelaksanaan bimbingan   manasik   haji   pada   tingkat   Kantor 
Kementerian Agama Kab/Kota dan pada KUA Kecamatan bisa ikut serta 
membantu sekaligus perkenalan kepada jamaah sesuai wilayah saudara-saudara.
 Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan 
ini, dan senantiasa memohon hidayah dan ma'unah Allah SWT 
dengan ucapan "Alhamdulillahirobbilalamin" maka pembekalan/ 
pelatihan petugas haji yang menyertai Jamaah tahun 1437 H / 2016 
M Embarkasi Jakarta Pondok Gede ini saya nyatakan resmi di tutup.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  Mei  2016
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 RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG 

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1.Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
2.Para Pejabat Eselon IV dilingkungan Bidang Pakis;
3.Para Peserta Rapat Kerja Teknis Bidang Pakis;

Hadirin yang kami hormati,
      Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas 
izin-Nya, kita dapat berkumpul dalam rangka Rapat Kerja Teknis Bidang Pakis 
Tahun 2016. Semoga pelaksanaan Rapat Kerja ini dapat berjalan dengan baik 
dan menghasilkan rumusan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang 
telah  menunjukkan  jalan  bagi  manusia  menuju kebahagiaan di dunia dan 
akherat. Amin Ya Rabbal "Alamin.

Peserta Rapat Kerja Nasional yang berbahagia,
      Rapat Kerja Teknis Bidang Pakis 2016 ini, adalah yang kedua kali 
selama saya memimpin Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  DKI  
Jakarta.  Karena dilaksanakan di pertengahan tahun, maka Rapat Kerja ini saya 
pandang strategis, dalam rangka mengevaluasi kinerja tahun 2015, sekaligus 
memantapkan dan mensosialisasikan instruksi Presiden tanggal 16 Mei 2016 
serta pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Islam Tahun 2016, merencanakan program prioritas Tahun 2017 
tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Dari hasil evaluasi kinerja 
seluruh program dan kegiatan Bidang Pakis Tahun 2015, belum sepenuhnya 
memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil target fisik yang diharapkan dan 
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capaian realisasi anggaran tahun 2015 hanya mencapai 86,48 %.
      Untuk itu, Saya berharap Rapat Kerja Teknis Bidang Pendidikan Agama 
dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta 
kali ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan nyata dalam 
rangka mewujudkan program-program strategis Bidang Pendidikan Agama 
dan Keagamaan Islam, serta program-program pendukung lainnya, yang 
dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, dalam kaitan pelayanan 
Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam yang menjadi tugas pokok dan fungsi 
Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
 Berkaitan dengan arahan saya tersebut di atas, saya instruksikan 
kepada seluruh peserta Rapat Kerja Teknis Bidang Pakis, agar: "Merumuskan 
strategi pelayanan dan pelaksanaan seluruh program Bidang Pakis, agar 
diperoleh capaian kinerja yang maksimal baik dalam pendidikan agama dan 
kagamaan".

Peserta Rapat Kerja Nasional yang berbahagia,
 Akhirnya, dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" Rapat 
Kerja Teknis Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, saya nyatakan dibuka. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,   Mei 2016
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 MTQ TINGKAT NASIONAL XXVI

TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Bapak Menteri Agama RI;
2. Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Bapak Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Para pejabat di lingkungan Kementerian Agama RI;
5. Para Kepala Kawil Kementerian Agama RI seluruh Indonesia;
6. Para pejabat Kementerian/Lembaga Instansi terkait;
7. Para Pejabat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Provinsi 

seluruh Indonesia;
8. Para Pimpinan LPTQ Se- Indonesia.

Hadirin Tamu Undangan yang berbahagia,
 
 Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 
SWT, karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional 
Musabaqah Tilawatil Qur'an sekaligus Launching MTQ Tingkat Nasional ke-26 
Tahun 2016 yang akan diselenggarakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak Menteri Agama yang berkenan hadir dalam kesempatan 
kali ini, dan juga Gubernur Nusa Tenggara Barat yang bersedia menjadi tuan 
rumah penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional ke-26 Tahun 2016 di Kota 
Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 Acara Rapat Koordinasi Nasional Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-
26 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk publikasi kesiapan Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan even tersebut. Penyelenggaraan 
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MTQ Tingkat Nasional memang membutuhkan kesiapan-siagaan dari semua, 
khususnya Pemerintah Daerah yang menjadai tuan rumah. Hal ini disebabkan 
karena kegiatan tersebut cukup   kompleks,   sehingga   membutuhkan   
perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi secara intensif.

Hadirin Tamu Undangan yang berbahagia,
 Perlu kami sampaikan kepada bapak Menteri bahwa kami telah 
melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, seperti jajaran Pemerintah 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Terkait, dan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi NTB termasuk pelaksanaan kegiatan hari ini. 
Secara umum, koordinasi selama ini berjalan dengan baik dan akan terus kami 
tingkatkan agar penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional di Mataram nanti 
dapat berjalan dengan mulus, lancar dan sukses.
 Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, penyelenggaraan 
MTQ Tingkat Nasional kadang terkendala faktor koordinasi antara beberapa 
pihak, khususnya antara Kementerian tersebut menjadi pembelajaran bagi 
kita semua agar kendala- kendala teknis dan psikologis di lapangan dapat 
diminimalisir. Meskipun pada batas-batas tertentu faktor tersebut dapat 
dimaklumi, namun jika tidak diantisipasi akan dapat mengganggu pelaksanaan 
kegiatan secara umum.
 Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada semua pihak agar 
penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional ke-26 di Kota Mataram nanti dapat 
berjalan dengan baik. Terlebih lagi lokasi penyelenggaraan di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dengan julukan Negeri 1000 Masjid menjadi salah satu bentuk 
syiar Agama Islam.
 Layaknya sebuah momen penyelenggaraan bertaraf nasional memang 
membutuhkan komitmen bersama agar para pihak dapat bekerja secara 
profesional, membuka secara lebih lebar untuk bekerja sama, dan saling 
mendukung agar menghasilkan out-put yang lebih optimal. Kami yakin, apa 
yang kita harapkan tersebut  dapat dijalankan dengan baik, khususnya pihak 
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajarannya, Pihak 
Kementerian Agama, baik pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Kementerian terkait.
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 Akhirnya, kami mohon perkenan Bapak Menteri kiranya dapat 
memberikan arahan, sekaligus me-launching MTQ Nasional ke-26 Tahun 2016 
di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian, kurang lebihnya 
kami mohon maaf, dan terima kasih.

                                Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
     Jakarta, 31 Mei 2016
                                         Dirjen Bimas Islam selaku
                                         Ketua Umum LPTQ Nasional

      Prof. Dr. H. Machasin, MA
      NJP. 19561013 198103 1 003
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BASE 

KEPEGAWAIAN SUBBAG ORTALA DAN KEPEGAWAIAN 
TAHUN 2016 

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kasubbag di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi DKI Jakarta 
2. Para Peserta yang berbahagia.

Hadirin yang kami hormati,

      Puji Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, berkat ridho-Nya kita 
dapat berkumpul di tempat ini dalam Kegiatan Verifikasi dan validasi data base 
Kepegawaian Subbag Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.
 Verifikasi dan validasi data base Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan 
crosscheck daftar riwayat hidup masing-masing  pegawai, yang sampai sampai 
saat ini berdasarkan data sementara e-PUPNS berjumlah kurang lebih ASN 
dengan jumlah guru sebanyak 5.941, selebihnya non guru. Verifikasi dan 
validasi data base Kepegawaian mengunakan parameter check list point untuk 
masing-masing item yang ada di DRH.
 Kegiatan ini agar dilakukan secermat dan seteliti mungkin, dengan 
harapan mendapatkan data  yang valid; Kedepan diharapkan kesadaran dari 
seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  DKI  
Jakarta  untuk  mengirimkan   setiap perubahan data kepegawaian maupun 
data pribadinya apabila terjadi perubahan/mutasi data kepegawaian;
Perlunya konsistensi para administrator/pengelola SIMPEG untuk selalu 
melakukan  konsolidasi, monitoring dan updating data pegawai pada satkernya 
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masing-masing secara  rutin serta melakukan singkronisasi dengan data 
SIMPEG yang ada di Kementerian Agama Pusat.
 Sebagai pengelola data kepegawaian kita harus menerapkan paradigma 
baru (a new paradigma) dan Perubahan Manajemen (a change management)
yang   diantaranya   melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dengan  cara   
senantiasa   meningkatkan wawasan keilmuan dan keterampilan teknis, terkait 
dengan pengelolaan SIMPEG dan layanan Kepegawaian lainnya.
 Dengan pemahaman yang baik tentang perlunya akurasi data SIMPEG 
tersebut, diharapkan data  yang ada di aplikasi SIMPEG pada masing- masing 
satker dapat valid dan sinkron dengan "data SIMPEG yang ada di Kementerian 
Agama Pusat sehingga dapat dijadikan sebagai sumber  data dan informasi 
kepegawaian yang akurat  dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di 
bidang kepegawaian.
 Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga para peserta  
Verifikasi dan Validasi   Data Base Kepegawaian dapat memahami  dan 
mengimplementasikannya sebagai tolak ukur untuk rnencapai hasil kerja yang 
lebih baik.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  09 Juni 2016
Kepala

ttd

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



107Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBUKAAN ORIENTASI GURU PASRAMAN 

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Om Swastyastu,

Kepada Yth:
1. Pembimas Hindu KANTOR WILAYAH Kemenag Provinsi DKI Jakarta,
2. Para Narasumber,
3. Para Panitia dan Moderator,
4. Para Undangan dan peserta Orientasi Guru Pasraman. 

Hadirin yang herbahagia,
 Pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puji syukur 
kehadapan Ida Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat 
dan karunia-Nya kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita 
dapat bersama-sama hadir dalam acara Orientasi Guru Pasraman di hotel yang 
indah ini.
 Dalam kehidupan Bangsa Indonesia agama memiiki kedudukan dan 
peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan 
hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga 
bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan 
pembangunan nasional.
 Dari segi Pendidikan, Pendidikan Agama adalah pendidikan yang 
memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan 
keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua 
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan 
yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang 
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi 
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ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Selain memiliki posisi 
yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Hadirin yang berbahagia,
 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 BAB III Pendidikan 
Keagamaan Pasal 8 menyebutkan :  Pendidikan agama berfungsi membentuk 
manusia  Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa serta berakhlak mulia dan mampu  menjaga kedamaian dan kerukunan 
hubungan inter dan antar umat beragama. 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.
 
Bapak/lbu Peserta Orientasi dan hadirin yang terkasih,
  Mari kita kaitkan Pendidikan Agama dengan Visi dan Misi Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Visi: "Terwujudnya 
Masyarakat Jakarta yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, bermartabat 
dan partisipatif",  dengan  salah  satu  Misi-nya: "Meningkatkan   Mutu   
Pendidikan   Agama   dan Keagamaan". Berangkat dari Visi dan Misi tersebut 
maka peran guru agama sangatlah penting bagi peserta didiknya sebagai calon-
calon penerus tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadirin yang mulia,
 Orientasi Guru Pasraman ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat 
bagi  Bapak/lbu, untuk meningkatkan kompetensi diri dan meningkatkan 
penguasaan terhadap materi pembelajaran yang akan ditransformasikan 
kepada peserta didik, sesuai dengan perkembangan arus era globalisasi, 
meliputi berbagai metode dan media serta kreatifitas para Tenaga Pendidik 
yang dalam hal ini adalah Guru Pasraman. Guru Pasraman adalah guru Agama 
Hindu yang disamping tugasnya mengajar juga mendidik siswa dan siswinya 
(peserta didik) menjadi manusia lebih berbudaya dengan berpedoman pada 
norma kehidupan yaitu agama dan moral. Membentuk pribadi yang tangguh 
dalam Sraddha dan Bhakti, sehingga peserta didik tidak mudah terjerumus 
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dalam gaya hidup materialistis, mampu membentengi diri dari berbagai 
pergaulan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Bapak /Ibu peserta orientasi, para Undangan dan hadirin yang kami hormati,
 Kami menyambut baik kegiatan Orientasi ini. Semoga kegiatan ini 
dapat meningkatkan pemahaman Guru Pasraman tentang  Kurikulum 2013 
sesuai dengan Thema dari kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan,   
Kepada bapak/ibu peserta kami mohon untuk mengikuti kegiatan Orientasi, 
dengan sebaik-baiknya, dan kepada panitia kami mengucapkan selamat 
bekerja, semoga sukses, dan kepada hadirin secara keseluruhan, semoga 
selalu dalam keadaan sehat dan dengan doa harapan semoga semua bahagia, 
semuanya memperoleh suka cita kesempurnaan dan keberuntungan atas 
kehendak Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang maha Esa. Mohon  maaf atas  
segala  kekurangan  dalam penyampaian kami,   dan terimakasih atas segala 
perhatiannya. Dengan Mengucapkan puji Syukur Kehadapan Tuhan Yang Maha 
Esa (Hyang Widhi Wasa) maka kegiatan Orientasi Guru Pasraman Provinsi DKI 
Jakarta Tahun Anggaran 2016 kami buka secara resmi.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  10 Juni 2016
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 SISTEM INFORMASI PENDIDIK DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Penmad
2. Peserta 

Hadirin yang kami hormati,

A. Pendahuluan
 SIMPATIKA  merupakan Layanan sistem informasi berbasis online 
untuk mengelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan   di   lingkungan   
Kementerian   Agama, sedangkan tujuannya untuk meningkatkan tata kelola 
data Pendidik dan Tenaga  Kependidikan dalam  rangka menunjang program 
kerja yang berkaitan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 
Kemenag (beasiswa, sertifikasi, tunjangan, diklat, pemetaan mutu, dll). Data 
PTK tidak dapat dipisahkan dari data satuan pendidikan (sekolah/madrasah) 
dan data peserta didik. SIMPATIKA dikembangkan oleh Sub. Direktorat PTK 
Direktorat Madrasah khusus untuk pengelolaan data Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PTK) berbasis Teknologi Informasi terkini yang lebih cepat, 
mudah, akurat dan akuntabel. SIMPATIKA   dipersiapkan dan digunakan   untuk      
pengelolaan,   pemetaan   dan pengembangan mutu PTK Kementerian Agama 
skala nasional mencakup Nomor Induk PTK Kemenag (NIPTK),  Sertifikasi 
Guru – NR &, PKB P5-K5-6URU, PK (Penilaian  Kinerja) P5-KS-GURU hingga 
Aneka Beasiswa dan  Tunjangan PTK" SIMPATIKA merupakan wujud dari pada 
instruksi Dirjen Pendis dan menindak lanjuti hasil temuan Inspektorat  Jenderal 
yang direkomendasikan untuk Membenahi system sertifikasi guru dengan 
menetapkan peraturan, SOP, standarisasi yang seragam, sehingga proses 
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sertifikasi berjalan secara Transparan, cepat, dan tepat sasaran.  Meningkatkan 
Kontrol dan Sistem Pengendalian Internal yang  memadai  atas  Validitas  
Sertifikasi  Guru. Mengupayakan  peningkatan  jumlah  formasi  untuk sertifikasi 
guru. Meningkatakan pembinaan kompetensi guru, baik yang sudah memiliki 
sertifikasi maupun yang belum. Menindak tegas oknum pimpinan maupun 
guru yang memanfaatkan program sertifikasi untuk kepentingan sendiri atau 
pihak tertentu, yang tidak sesuai dengan peraturan.

B. Pengertian SIMPATIKA
 Secara umum SIMPATIKA dapat diartikan sebagai system pengelolaan 
data Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis 5IAP online. Pengelolaan 
data PTK Kemenag yang terpadu dan berkesinambungan memberdayakan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini. Melanjutkan hasil program 
Padamu Negeri yang dirintis oleh BPSDMP Kemdikbud periode Mei 2013 - 
Juni 2015.   Pengembangan program-program kerja PTK Kemenag berbasis 
Sistem Transaksi "Real Time" Online dan berbasis  Self  Services  Technology, 
Membangun kebijakan/regulasi berbasis data yang akurat, uptodate dan 
akuntabel (bata Driven Policy).

C. Tujuan
 Salah satu tujuan diadakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai upaya meningkatkan 
semangat para Operator SIMPATIKA pada masing-masing Satker, sehingga 
mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, dan juga mampu memberikan laporan data yang cepat, akurat 
dan tepat. Hasil pemutakhiran melalui layanan SIMPATIKA akan digunakan 
sebagai dasar dalam melaksanakan program-program pengembangan kualitas 
PTK yang meliputi pemberian tunjangan profesi, pendidikan dan pelatihan, 
penilaian kinerja guru dan verval Nomor Registrasi Guru (NRG). Implementasi 
SIMPATIKA akan diintegrasikan dalam program EMIS dan DAPODIK pada Dirjen 
Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dalam program Sertifikasi Guru dan Penerbitan NRG.
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D. Penutup
 Sosialisasi Sistem Imformasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 
terhadap para Operator diharapkan mampu mengoperasikan dan memberikan 
pelayanan yang maksimal  terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
Sosialisasi ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi disamping sebagai 
pengelola data yang handal dan juga mampu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi sebagai operator di tingkat Satker Madrasah 
maupun di tingkat Kemenag Kota/Kabupaten.
     Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, semoga Allah 
Swt senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Dan 
marilah kita buka Kegiatan Sosialisasi sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan (SIMPATIKA) ini dengan membaca "Bismillahirrahmaanirrahiim".

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  27 Juni 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA VERIFIKASI KUA KECAMATAN TELADAN 

TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili;
2. im Penilai KUA Kecamatan Teladan Tingkat Nasional;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta;
4. Walikota Administrasi Kota Jakarta Utara Pemda Provinsi DKI Jakarta 

atau yang mewakili;
5. Kepala Kantor Kemenag Kota/ Kab. se Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan  Syariah;
7. Kepala Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam dan  Pembinaan Syariah 

Jakarta;
8. Jajaran Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta;
9. Jajaran Pejabat di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta (Camat, Lurah 

se-Kota Jakarta Utara)
10. Kepala KUA se-Provinsi DKI Jakarta;
11. Ketua Pokjahulu Provinsi DKI Jakarta;
12. Ketua Pokjahulu Kota/ Kab se-Provinsi DKI Jakarta;
13. Bapak/ Ibu Tamu Undangan yang kami hormati.

  
 Hadirin yang kami hormati,
    Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Besar Muhammad SAW.
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     KUA Kecamatan sebagai unit teknis terdepan memiliki posisi dan kedudukan 
yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara 
menyeluruh di mata masyarakat. KUA merupakan unit pelaksana teknis 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan 
yang memiliki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas. Mengingat besarnya 
tugas dan fungsinya KUA, KUA seProvinsi DKI Jakarta terus meningkatkan 
profesionalismenya dalam melayani masyarakat, untuk itu melalui verifikasi 
KUA Kecamatan Teladan perlu mendapat perhatian dalam pembinaan, evaluasi 
dan penilaian kinerja seluruh unsure yang ada di dalamnya. Dalam memberikan 
gambaran KUA Teladan secara umum tentang kondisi objektif Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tanjung Priok yang meliputi standar pelayanan Kantor 
Urusan Agama (KUA) terdiri dari pelayanan nikah, keluarga sakinah, manasik haji 
dan konsultasi syariah, KUA Kecamatan Tanjung Priok senantiasa Berintegritas 
wujudkan Pelayanan yang Profesional, Inovasi, Tanggung Jawab dan menjadi 
Teladan.
       DKI Jakarta menjadi barometer Ibukota Negara, terus meningkatkan sarana 
prasarana pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti Rehabilitasi 
KUA, Pengadaan Sarana Prasarana KUA dan pengembangan Sistem Informasi 
Teknologi. Penerapan Sistem Informasi yang sudah dilaksanakan di KUA 
Kecamatan Tanjung Priok dan KUA se Provinsi DKI Jakarta antara lain : SIMKAH, 
SIMPONI, SIMAS, SIWAK, SIMZAT, SIMPENAIS dan sistem informasi lainnya 
yang terintegrasi dalam satu Sistem Informasi Bimas Islam (SIMBI). Melalui 
Sistem Informasi PNBP NR Online (SIMPONI), KUA Kecamatan se Provinsi DKI 
Jakarta menjadi pilot project penerapan pembayaran biaya nikah di luar KUA 
Kecamatan secara online (tidak ada gratifikasi biaya nikah sebagai wujud DKI 
Jakarta mendukung Zona Integritas Bebas Korupsi).
      Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta mengapresiasi dan seluruh elemen baik Pemda DKI Jakarta dan 
masyarakat khususnya di lingkungan Kecamatan Tanjung Priok mendukung 
sepenuhnya KUA Kecamatan Tanjung Priok menjadi utusan terbaik Provinsi DKI 
Jakarta dalam Pemilihan KUA Kecamatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016, 
semoga Provinsi DKI Jakarta dapat meraih Juara I KUA Kecamatan Teladan 
Tingkat Nasional Tahun 2016.
      Akhir kata. saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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membantu suksesnya verifikasi KUA Kecamatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 
2016, dan kepada Tim Verifikasi saya ucapkan Selamat Datang dan terima kasih, 
semoga dapat memberikan penilaian seobjektif mungkin dalam verifikasi KUA 
Kecamatan Teladan Tingkat Nasional pada KUA Kec. Tanjung Priok sehingga 
menjadi teladan dari yang paling teladan. Amiin ya robbal alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  01 Agustus 2016
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 PENYULUH AGAMA KRISTEN NON
PNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DKI JAKARTA

TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera untu kita semua,

Kepada Yth:
1. Pembimas Kristen
2. Peserta Kegiatan

Hadirin yang kami hormati,
 Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia 
ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas 
limpahan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat 
dalam rangka Kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Kristen Non PNS di 
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Pada 
kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal:
 Sesuai dengan tema yang diangkat pada kegiatan pembinaan ini 
"Membangun Sinergitas Pelayanari, terhadap Umat Kristen di Provinsi DKI 
Jakarta", maka diharapkan setiap penyuluh agama mampu menjaga  sikap dan 
segala tindak tanduknya sehingga mencenninkan perbuatan sebagai suluh. 
Suluh menjadi simbol terang yang dapat menyinari setiap kegelapan. Maka 
penyuluh harus menampilkan diri sebagai suluh yang membawa cahaya bagi 
kegelapan.
 Tujuan Pembinaan. Penyuluh adalah ujung tombak pelayanan bagi 
Kementerian Agama. Oleh karena itu penyuluh harus  memiliki bekal yang 
mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Fungsi 
tersebut meliputi menyampaikan bahasa agama yang mengandung kebaikan, 
kebenaran dari setiap ajaran yang diyakini masing-masing pemeluk. Fungsi 
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lain adalah menghidupi keberagaman dan  menyampaikan bahwa nilai sebuah 
keberagaman itu adalah aset bangsa yang harus dipelihara dengan   baik. Maka 
melalui pembinaan ini setiap penyuluh agama Kristen harus mampu tampil 
dengan pemahaman yang benar, pengetahuan yang tepat, serta mampu 
membangun relasi yang positif dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan 
tersebut.
 Peranan Penyuluh Agama Pemahaman dan penerapan nilai-nilai 
agama  memiliki peranan yang sentral dalam pembentukan  karakter, akhlak, 
dan watak setiap orang yang beragama. Hal ini penting untuk menghindari diri 
dari perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar norma dan juga nilai agama, 
seperti: pergaulan bebas, penggunaan narkoba, judi, gaya hidup konsumtif, dan 
hedonis, maka sangat dibutuhka peran penyuluh agama dalam menyampaikan 
nilai- nilai agama dengan baik dan benar untuk  membimbing umat supaya 
kokoh pada prinsip dan nilai-nilai agama yang diyakininya.  

 

 Diharapkan kepada penyuluh untuk melibatkan diri dalam kegiatan 
sosial dalam berbagai bentuk, serta mampu membangun relasi dengan baik di 
kalangan internal pemehik maupun ekstemal dengan pemeluk agama lainnya 
sehingga dapat melaksanankan tugas-tugas penyuluhan dengan baik. Penyuluh 
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juga harus memeperlengkapi diri dengan komunikasi yang baik sehingga dapat 
mengkomunikasikan banyak hal guna   kelancaran   tugas-tugas   penyuluhan. 
Kompleksitas penyuluhan dapat dihadapi dan dijalankan dengan baik jika 
masing-masing penyuluh membenahi diri dengan baik. Sekali lagi pembinaan 
ini menjadi wadah yang baik untuk bisa saling bertukar inibnnasi dan sharing 
pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan.
 Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
mengharapkan seluruh Penyuluh Agama Kristen Non PNS memanfaatkan 
waktu ini dengan  sebaik-baiknya,guna meningkatkan pelayanan yang lebih 
baik Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya 
membuka secara resmi kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Kristen Non PNS 
pada  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Akhir kata, saya 
mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat. Terima 
kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,        Agustus 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PELEPASAN KONTINGEN KOMPETISI SAINS 
MADRASAH (KSM) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth.
1.  Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah;
2.  Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
3.  Para Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah;
4.  Para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kota/Kab;
5.  Para Kepala Madrasah;
6.  Panitia Pelaksana Kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM)  Tingkat  

Nasional;
7.  Para Peserta dan Pendamping KSM Tingkat Nasional dari Ml, MTs dan  

MA;
8.  Para hadirin sekaliandan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Guru.

Hadirin yang kami hormati,
        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. 
        Alhamdulillan kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam 
rangka Pelepasan Kontingen Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2016. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kegiatan 
ini dilaksanakan pada tanggal 23 - 27 Agustus 2016 ini, KSM Tingkat Nasional 
ini diikuti oleh 11 siswa madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta yang telah diseleksi melalui KSM Tingkat Provinsi yang telah 
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dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016. Para siswa yang akan berkompetisi 
pada ajang bergengsi ini adalah mereka para siswa terbaik madrasah pada 
bidangnya di Provinsi DKI Jakarta, 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.
        Kegiatan KSM Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada 23 – 27 
Agustus 2016 di Pontianak yang akan diikuti oleh sekitar 363 siswa madrasah 
dari 34 Provinsi di Indonesia. Keikutsertaan kita pada Kompetisi Sains Madrasah 
(KSM) tingkat nasional ini tidak lain berharap penuh dapat meningkatkan mutu 
pendidikan madrasah di Provinsi 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 
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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 Indonesia 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, Amiinn.
      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 2017 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 
“Bismillahhirrohmannirrohiim” secara resmi kami melepas Kontingen Kompetisi 
Sains Madrasah (KSM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. Semoga Allah meridhoi 
perjuangan kita semua, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  22 Agustus 2016
Kepala

ttd

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



123Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA REKONSILIASI I SIMAK BMN

TAHUN ANGGARAN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Para Narasumber;
2. Para Kasubbag di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi DKI 

Jakarta;
3. Para Peserta Rekonsiliasi yang berbahagia.

Hadirin yang kami hormati,
       Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas  Perkenan-Nya 
kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini pada acara REKONSILIASI I 
SIMAK BMN yang diselenggarakan  oleh  Sub Bagian  Umum Kantor Wilayah 
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.
        Berdasarkan PMK 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi 
Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan, diamanatkan 
pentingnya dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN). Rekonsiliasi 
BMN merupakan proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit 
pemroses atau lebih terhadap sumber dokumen yang sama. Rekonsiliasi BMN 
dilakukan dalam rangka menghasilkan data dan nilai BMN yang disepakati 
bersama berdasarkan data Kementerian/Lembaga, data Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) dan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).
       Dengan  adanya rekonsiliasi  BMN diharapkan terjadinya perbedaan 
pencatatan yang berdampak pada akurasi dan validitas data yang disajikan 
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dalam laporan BMN dan laporan keuangan dapat diminimalisir. 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 terutama dalam Rekonsiliasi SIMAK BMN.
       Permasalahan-permasalahan yang biasa ditemui dalam Rekonsiliasi 
SIMAK BMN adalah SDM yang ada saat ini masih sedikit yang tau tentang 
Rekonsiliasi SIMAK BMN. Selain itu, Aplikasi SIMAN yang digunakan dalam 
melakukan Rekonsiliasi SIMAK BMN adalah aplikasi baru yang belum begitu 
dikenal satker. Sehingga masih banyak yang bingung untuk melakukan 
rekonsiliasi SIMAK BMN dengan aplikasi SIMAN, terlebih jika perbahaman 
(update) aplikasi tersebut mendadak mendekati waktu rekonsiliasi. Jaringan 
internet juga salah satu kendala yang sering dihadapi oleh para satker. Kendala 
lain, satker harus menunggu SP2D dari KPPN setempat sehingga untuk 
penginputan di SIMAK harus menunggu dokumen tsb.
 Ada juga permasalahan Rekonsiliasi I SIMAK BMN yaitu masih sering 
terjadinya perbedaan SIMAK & SAIBA pada aplikasi masing-masing satker 
sehingga mengakibatkan Rekonsiliasi I SIMAK BMN belum dapat dilakukan. 
Selain itu, adanya pembaruan aplikasi & install SIMAK yang belum bisa 
dilakukan sendiri dan harus meminta bantuan petugas KPKNL
       Dalam interaksi Rekonsiliasi I SIMAK BMN selain melibatkan pihak 
internal yang dihai-uskan berkolerasi dengan pihak luar, antara lain dengan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN), sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens.
       Usaha Rekonsiliasi SIMAK BMN secara akurat dan akuntabel memang 
memerlukan komitmen yang tingai dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat satker 
sampai dengan tingkat pengguna barang eselon I agar selnruh Rekonsiliasi 
SIMAK BMN dapat dipertanggung jawabkan administrasi pelaporannya. Untuk 
itu perlu dilakukan usaha peningkatan SDM secara terus menerus terhadap 
seluruh petugas terkait Rekonsiliasi SIMAK BMN di tingkat Satker dalam rangka 
mengoptimalkan proses Rekonsiliasi SIMAK BMN.
       Dengan diselenggarakannya kegiatan Rekonsiliasi SIMAK BMN, 
diharapkan selunih jajaran Kemenag dapat meminimalisir perbedaan 
pencatatan yang bisa berdampak pada akurasi dan validitas data yang disajikan 
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dalam laporan BMN dan laporan Keuangan.
       Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 08 
September 2016 khusus membahas masalah Rekonsiliasi I SIMAK 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 Rekonsiliasi yang berbahagia, 
demikianlah pengarahan ini disampaikan, dengan mengucapkan 
“Bismillahhirrohmannirrohiim”, Rekonsiliasi I SIMAK BMN di Lingkungan kanwil 
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  08 September 2016
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 MANAJEMEN ROHIS PADA

TINGKAT MENENGAH (SMA/SMK) BIDANG PAKIS TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepada Yth:
1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Para Kepaia Kan Kemenag Kota/Kabupaten;
3. Para Peserta Pembekalan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim 

Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.

Hadirin yang kami hormati,

      Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang berkenan  
memberkahi kita sehingga dapat hadir dalam acara "Pembinaan Rohis  Pada 
Pendidikan Menengah " pada hari ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah 
SWT curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW risalah bagi 
keselamatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.
   
Anak-anakku skalian yang bapak cintai,
 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dai 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka   
mencerdaskan   kehidupan   bangsa,   bertujuan   untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 Rohis merupakan kependekan dari Rohani dan Islam yang berarti  
sebuah lembaga dengan tujuan memperkuat sendi-sendi ajaran dakwah dan 
Ruliani atau spirit Islam, dikalangan para pelajar (peserta didilk mulai jenjang 
dasar dan menengah Rohis dikemas dalam bentuk  ekstrakulikuler (eskul) yang 
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berfungsi sebagai forum mentoring dakwah dan ukhuwah, susunan organisasi 
dalam Rohis layaknya OSIS,  di dalamnya terdiri dari ketua, wakil, bendahara, 
sekretaris dan divisi-divisi dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 Fungsi utama rohis adalah untuk mendidik siswa menjadi lebih Islami 
dan mengenal dengan baik dunia ke Islaman serta belajar berorganisasi.
Dalam pelaksanaannya anggota rohis memiliki kelebihan dalam penyampaian 
dakwah, bemyanyi lagu-lagu Islam atau bemasyid, serta berorganisasi hal itu 
karena dalam kegiatannya rohis juga mengajarkan hal tersebut. Disamping itu 
dapat terjalin kebersamaan (ukhuwah) antar anggota dengan rapat kegiatan 
serta kegiatan-kegiatan diluar ruangan.;
 Para peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan agamanya untuk meningkatkan 
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Serta  belajar berorganisasi, 
ini Setegai bermanfaat untuk melatih peserta didik agar memiliki budi pekerti 
serta karakter yang mulia dan Islami yang akan menjadi bekal dalam menempuh 
perjalanan hidupnya dimasa-masa mendatang.
 Para peserta Penguatan Manajemen Rohis Tingkat Menengah (SMA/
SMK) kali ini diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan baik  ini untuk 
menambah wawasan ke Islaman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, 
serta meningkatkan persaudaraan antar satu anggota Rohis dengan anggota 
Rohis lainnya. Ingatlah maju mundumya suatu bangsa terletak pada generasi 
muda seperti kalian:  Inna Fi Yadikum Amrol Ummah Wafi Takdumikum 
Hayataha  (Pujangga)
 Masa depan kalian sebagai pelajar sangat ditentukan oleh usaha 
kalian pada saat sekarang. Oleh karena itu kalian perlu bekerja keras dengan 
belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang setinggi- tingginya. 
Manfaatkan organisasi Rohis dalam rangka belajar mendewasakan diri, 
menerima banyak mformasi seria melatih keterampilan mengorganisasi 
kegiatan. Tanpa kerja keras dari modal keterampilan dan ilmu pengetahuan 
pada saat sekarang, tidak mungkin masa depan akan dapat diraih dengan baik.
Harapan saya kepada kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengansebaik-baiknya, 
sehingga kalian akan mendapatkan wawasan danpengetahuan keagamaan 
serta pembinaan organisasi yang bermanfaat bagi kalian.
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Para peserta yang berbahagia!
   Demikianlah, pokok-pokok piktran yang saya sampaikan pada 
kesempatan ini dengan harapan dapat dilengkapi, dikembangkan dan 
dipergunakan, dipersiapkan untuk melaksanakan tugas dengan optimal dan 
sepenuh hati terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang 
kurang berkenan. Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” kegiatan 
"Penguatan Manajenien rohis Pada Pendidikan Menengah (SMA/SMK)" secara 
resmi saya nyatakan dibuka Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua, 
Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  14 September 2016
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 KTSP DOKUMEN 1

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum WrWb.
Yth:

1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
2. Para Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Para Peserta Penyusunan KTSP Dokumen 1 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 Penyusunan KTSP Dokumen 1, 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.

Hadirin yang berbahagia,
 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dokumen 1 adalah 
kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 
satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma  berupa  pengembangan   
kurikulum,   yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan 
pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar 
di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan madrasah 
memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber data, sumber 
belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap 
terhadap kebutuhan setempat.
 Dokumen 1 berisi tentang acuan pengembangan KTSP yang memuat 
latar belakang, tujuan dan prinsip pengembangan, tujuan pendidikan, struktur 
dan muatan kurikulum, kalender pendidikan dan Silabus. Penyusunan KTSP 
Dokumen 1 harus mengacu pada Standar Isi (Sl) dan Standar Kompetensi 



130 Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

Lulusan (SKL) sebagaimana yang terdapat Permendikbud Nomor 54 Tahun 
2013, dan Nomor 64 Tahun 2013,  serta  Panduan  Pengembangan  KTSP yang 
dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP merupakan 
strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, 
produktif, dan berprestasi. Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan 
oleh guru, kepala sekolah, serta Komite sekolah dan Dewan Pendidikan.

Hadirin yang berbahagia,
 Dalam  penyiapan  Kurikulum pada tahun pelajaran 2016/2017, 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan 
Penyusunan KTSP Dokumen 1 Tingkat Ml, MTs, dan MA. Dengan diadakannya 
kegiatan ini diharapkan Madrasah dapat menyusun KTSP Dokumen 1 dengan 
baik dan benar sehingga  dapat  digunakan   sebagai   acuan  dalam menjalankan 
proses pembelajaran di Madrasah masing- masing, bukan disusun (dibuat dan 
disiapkan) hanya karena alasan kelengkapan dokumen administratif untuk 
akreditasi.
 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 Bismillahirrohmanirrohim  "Penyusunan  KTSP Dokumen 1 Tingkat 
Ml, MTs dan MA" secara resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 15 September 2016
Kepala

ttd

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



131Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA DIALOG TOKOH AGAMA TAHUN 2016

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

1.  Direktur Intel Polda Metro Jaya
2.  Kepala Badan Intelejen Negara Daerah  (BINDA)  Provinsi  DKI Jakarta
3.  Kasubbag Hukum dan KUB
4.  Para Panitia Kegiatan.
5.  Para Hadirin Peserta

     
 Puji Syukur mohon kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita masih 
diberikan  nikmat  Iman  dan  Hidayah  dapat berkumpul di ruangan ini dalam 
rangka Dialog Tokoh Agama tahun 2016.
     Dalam hal ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai Pembuka Dialog Tokoh  
Agama antara lain:
 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, Khusus di DKI Jakarta 
lebih di di titik beratkan lag! dengan :

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2009 Tentang 
Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja FKUB;

2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur 
Pemberian, Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat;

 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam 
Negari RI Nomor   3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 
Tahun 2008 tentang Peringatan  dan  Perintah  Kepada  Penganut, Anggota, 
dan /atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga 
Masyarakat.
 Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung RI, dan Menteri 
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Dalam Negari RI Nomor 93 Tahun  2016, Nomor Kep-043/A/JA/02/2016, 
Nomor 223-865 Tahun 2016 tentang Perintah  dan  Peringatan  kepada 
Mantan Pengurus Mantan Anggota Pengikut dan / atau Simpatisan Organisasi 
Kemasyarakatan Gerakan Faj'ar Nusantara atau dalam bentuk lainnya     untuk     
Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang Menyimpang dari Ajaran 
Pokok Agama Islam.
 Implementasi dari peraturan peraturan tersebut pada kegiatan Dialog 
Tokoh Agama tahun 2016 ini diharapkan dapat Menjadikan momen yang 
tepat guna   menyuburkan   dan mengembangkan budaya harmonis, seperti 
saling mendengar dan berbagi  informasi disamping membawa berkah juga 
mendatangkan manfaat dalam upaya memajukan kehidupan bangsa.  Selain hal 
itu sebagaimana surat edaran seketaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jaksa 
Agung RI, Intelkam dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan  Umum  
Kementerian Dalam Negeri RI Nomor SE/SJ106/2016; Nomor SE/B-264/D/
Dsp.2/03/2016; Nomor 410/921/POLPUM Tentang    Pedoman    Pelaksanaan 
Keputusan bersama (tersebut diatas) sebagai tindak lanjut SKB Perlu adanya

1. Sosialisasi;
2. Pembinaan;
3. Pengamanan;
4. Pengawasan;
5. Koordinasi; dan
6. Pelaporan.

 Kepada peserta Dialog Tokoh Agama kami berpesan dalam kegiatan 
ini untuk bisa mempersamakan persepsi  di tengah umat beragama sehingga 
berbagai peristiwa yang terjadi dapat  disikapi dengan hati dan pikiran yang 
jernih yang mengacu pada nilai-nilai agama yang benar.
 Dengan demikian kami harapkan pada acara ini 2 narasumber yang 
kopeten dan Kapabel yaitu :

1. Direktur Intel Polda Metro Jaya dengan Materi "Langkah Prefentif 
Kepolisian untuk Mencegah Konflik dalam Keberagaman Agama dan 
Aliran /Paham di DKI Jakarta".

2. Kepala BINDA Provinsi DKI Jakarta dengan Materi "Penanganan Konflik  
Sosial dan Pengaruh Aliran-aliran Sempalan yang berkembang di DKI 
Jakarta menjelang Pilkada danPerkembangannnya".
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     Perlu kami sampaikan kepada Narasumber bahwa peserta kegiatan 
ini adalah Para Tokoh Agama yang selalu bersinggungan dengan masyarakat 
dengan demikian perlu dibekali dengan aturan- aturan dan sistem penanganan 
konflik terhadap masyarakat dalam menjelang menjelang Pilkada DKI Jakarta 
Tahun 2017 perlu merapatkan barisan demi mewujudkan kerukunan umat 
beragama di DKI Jakarta dengan persatuan dan kesatuan, sebagai bahan 
tambahan bahwa di DKI Jakarta ada 22 (dua puluh dua) Organisasi Penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ada 6 (enam) aliran 
sempalan Agama (sumber direktori aliran-aliran kepercayaan yang dikeluarkan 
Kementerian Dalam Negeri tahun 2011).
    Sebagai kajian kita terakhir bahwa Menteri Agama RI Lukman Hakim 
Saefuddin mengatakankan bahwa Syiah adalah bagian dari Islam (dikutip pada 
viva.co.id tahun 2015)

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  15 September 2016
Kepala

ttd

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

PROVINSI DKI JAKARTA
PADA ACARA PEMBEKALAN SATGAS ANTI NARKOBA MADRASAH

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth : 

1. Narasumber dari Badan Narkotika Nasional RI;
2. Narasumber dari Badan Narkotika Nasional Propinsi;
3. Para Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta; 
4. Para Kepala Madrasah Negeri di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta;
5. Guru pembimbing pada Satgas Anti Narkoba MTs Negeri dan  MAN ;
6. Anak-anaku sekalian Satgas Anti Narkoba Pada  Madrasah Tsanawiyah 

Negeri & Madrasah Aliyah Negeri
 
 Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, 
berkat limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat 
bersilaturrahim dalam rangka Pembekalan Satgas Anti Narkoba Madrasah di 
Lingkungan Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.  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. 
Hadirin yang berbahagia, 
 Permasalahan narkoba di Indonesia pada saat ini sudah memasuki 
tahap yang memprihatinkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 
penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Universitas 
Indonesia (UI) tahun 2014 menunjukkan bahwa angka kematian  mencapai 
12.044 orang meninggal per tahun, atau 37 orang meninggal per hari akibat 
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dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh 
berbagai lapisan masyarakat, termasuk artis, PNS, polisi, tentara, dan termasuk 
penyalahgunaan narkoba di dalam Rutan dan Lapas
 Bahaya narkoba dan virus radikalisme terus mengancam sendi-sendi 
kehidupan bernegara, terutama masa depan generasi bangsa. Untuk itu, 
Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Penanggulangan Narkoba dan 
Radikalisme. Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam bergerak cepat 
dengan membentuk Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme. Tim ini bertugas  
mengkampanyekan dan menginformasikan bahaya narkoba dan paham-paham 
radikal melalui pendekatan agama di dunia maya. 
 Maka, sebagai peran serta aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta tindak lanjut 
keberadaan Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme,Kantor Wilayah 
Kementerian Agama DKI Jakarta menginstruksikan untuk membentuk Satgas 
Anti Narkoba Pada Madrasah.

Hadirin yang berbahagia, 
 Kenapa perlu dibentuk Satgas Anti Narkoba Pada Madrasah ? Pada 
periode tahun 2012 sampai 2035 bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan 
Yang Maha Kuasa potensi sumber daya manusia berupa bonus demografi 
populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa. Bonus demografi adalah 
kondisi populasi masyarakat dimana jumlah penduduk usia muda lebih 
bayak dibandingkan dengan penduduk usia tua. Kondisi yang disebut sebagai 
Bonus Demografi ini akan berlangsung antara tahun 2012 – 2035. Dari data 
yang diperoleh Badan Pusat Statistik 2011 bahwa jumlah anak usia 0-9 tahun 
mencapai 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta 
jiwa. Mereka inilah anak-anak kader Generasi Emas 2045, karena nantinya 
pada 2045 mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun dan yang 
berusia 10-19 tahun akan berusia 45-54 tahun. 
 Pada periode tersebut generasi penerus bangsa berada pada titik 
yang sangat produktif, sangat berharga dan sangat bernilai, sehingga perlu 
dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang 
berkarakter, insan yang cerdas, dan insan yang kompetitif, serta menjadi bonus 
demografi yang sangat berharga, tetapi jika bonus demografi ini tidak dapat 
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dikelola dengan baik tentunya bisa menjadi bencana besar bagi pembagunan 
bangsa indonesia. 
 Salah satu ancaman terbesar bagi generasi emas bangsa ini adalah 
narkoba. Maka penting untuk melakukan proteksi bagi generasi ini dari bahaya 
narkoba. Salah satunya dengan melakukan  pencegahan masuknya ancaman 
narkoba di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah dan madrasah.  Oleh 
karena itu, Saya berharap dengan keberadaan Satgas Anti Narkoba Pada 
Madrasah, kita dapat  bersama-sama menciptakan lingkungan madrasah yang 
lebih kondusif.
 Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kepada seluruh 
peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Dengan membaca ... 
Basmallah, Pembekalan Satgas Anti Narkoba Madrasah DKI Jakarta”, secara 
resmi saya buka.
 Ini saatnya beraksi, TIME TO ACT!! Madrasah menegakkan agama demi 
indonesia bebas narkoba. Madrasah bergerak tolak narkoba !!

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  20 September 2016
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 REKOLEKSI SISWA AGAMA KATOLIK

TAHUN 2016

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

Kepada Yth : 
1. Dirjen Bimas Katolik
2. Pembimas Katolik
3. Para Nara Sumber
4. Peserta Rekoleksi Siswa Agama Katolik yang berbahagia
5. Panitia Rekoleksi Siswa Agama Katolik

 Pada kesempatan yang berbahagia ini, pantaslah kita mengucap 
syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih, karena atas limpahan kasih-Nya kita 
dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka upacara 
pembukaan Rekoleksi remaja Agama Katolik Provinsi DKI Jakarta
       Kementerian Agama sebagai kementerian yang membidangi urusan 
agama, sangat memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan beragama. 
Sebagai keluarga besar Kementerian Agama, dalam mengemban tugas di 
bidang Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi DKI Jakarta 
mempunyai Visi terwujudnya masyarakat Jakarta yang taat beragama, rukun, 
cerdas, mandiri, bermartabat dan partisipatif. Kantor Wilayah Kementerian 
Agama   Provinsi DKI Jakarta 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.
       Kita sadari kehidupan remaja dari tahun ke tahun semakin berkembang 
dan berubah dengan cepat sehingga semua peristiwa berlalu terkadang tanpa 
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memaknai dalam hidup kita. Dewasa ini atas dasar keterbukaan informasi 
remaja disuguhkan dengan berbagai info yang dapat berdampak merendahkan 
nilai dan norma, hal ini mengakibatkan remaja banyak memperoleh tantangan 
dalam kesehariannya, terutama dimasa remaja masih berupaya mencari dan 
membentuk jati diri remaja, kemajuan teknologi yang tidak terbatas dapat 
berdampak renggangnya hubungan dalam keluarga dimana sejatinya keluarga 
merupakan pintu pertama remaja dalam membentuk karekter dirinya. 
 Pencarian jati diri remaja yang menyulitkan remaja ini semakin 
membuat remaja tidak mampu mengenali dirinya secara utuh sebagai satu  
kesatuan dalam keluarga maupun lingkungannya. Figur yang menjadi acuan 
remaja saat ini dipengaruhi oleh informasi dan berita  yang dapat bersifat 
negative, remaja lebih senang bercermin keluar dari keluarga da nilai-nilai 
positif yang sudah tertanam dalam keluarga. Kemudian lahir pemikiran 
yang mencoba mencegah segala faktor negatif. Hal yang menjadi sarana 
tersebut berupa kembali mereguk sumber spiritulitas yaitu Allah sendiri yang 
bersemayam dalam lubuk hati kita yang terdalam.
       Kegiatan Rekoleksi remaja Agama Katolik hendaknya menjadi suatu  
pemenuhan kebutuhan bagi remaja untuk dapat melihat dan memahami 
tantangan dan perkembangan kehidupan dalam landasan iman. Rekoleksi 
menjadi saat bagi remaja untuk berhenti sejenak dari aktivitas rutin dan 
merefieksikan hidupnya untuk  menemukan kehendak Tuhan. Sehingga 
membentuk sikap dan sifat remaja yang semakin beriman kepada Allah dalam 
Yesus, dengan landasan iman remaja yang kuat akan mempermudah remaja 
dalam membentuk jati dirinya. Rekoleksi dalam upaya membentuk remaja 
yang beriman dan berkualitas dalam pendidikan dan kehidupan remaja baik 
dalam keluarga maupun lingkungan pergaulannya.
 
Hadirin yang saya hormati,
       Dalam kehidupannya remaja masih berfokus pada usaha pencarian jati 
diri, Pada masa ini seseorang akan menegaskan identitas, kepribadian dan 
keunikannya. Maka tidaklah mengherankan, pada masa ini muncul aneka 
macam pikiran ataupun tindakan yang senngkali membuat orang lain terkaget-
kaget. Pembentukan identitas tersebut diharapkan berlandaskan iman yang 
nantinya membentuk karakter bangsa kearah bangsa yang kuat dan mandiri. 
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Tetapi menjadikan manusia bermoral iman selalu menghadapi tantangan 
dari perkembangan ilmu dan tehnologi yang membawa dampak negatif, yang 
mengakibatkan tidak ada lagi norma dan moral hidup yang menjadi pegangan. 
Remaja bisa terobsesi pada pola hidup hedonis, konsumtif, materialistis, 
kecanduan tehnologi sehingga mengesampingkan nilai moral, kebersamaan 
dan nilai agama.
 Penanaman nilai moralitas tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan, 
karenanya kedua hal tersebut mempunyai peran penting dalam hal memajukan 
kehidupan sebuah bangsa. Pemerintah dan rakyat Indonesia bercita-cita 
memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan peningkatan proyeksi 
anggaran pendidikan, penyesuaian kurikulum pendidikan agar setara dengan 
perkembangan pendidikan di  dunia, pemerataan perolehan pendidikan 
melalui program pendidikan 12 tahun, hal-hal tersebut merupakan suatu 
upaya kearah penciptaan manusia Indonesia kearah martabat, kesejahteraan 
dan kemandirian.
         

 Remaja dimasa datang merupakan tokoh utama bagi kemajuan 
sebuah bangsa melalui pendidikan, yang bermuara pada SDM yang handal 
dan menguasai IPTEK dan juga SDM yang handal dalam hal iman dan taqwa. 
Sehubungan dengan keseimbangan IPTEK dan Moralitas, kehidupan keagamaan 
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pada umumnya, pendidikan agama memainkan peran yang sangat sentral 
dalam membentuk pribadi yang dewasa dalam hal IPTEK , Iman dan susila.
      Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan sangat 
jelas merumuskan tugas dan tanggung jawabnya dalam visi dan misinya yang 
menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Visi dimaksud adalah 
"Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang taat Beragama, rukun, cerdas, mandiri, 
bermartabat dan partisipatif dengan salah satu misinya adalah "Meningkatkan 
Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan”.
      Agar pelaksanaan kegiatan Rekoleksi Remaja Agama Katolik dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan 
sistematis. Rekoleksi Remaja Agama Katolik harus dilakukan secara periodik 
guna menjaga kualitas iman dan moral siswa agama katlik di provinsi DKI 
Jakarta
       Kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta mengharapkan peran aktif dari para siswa Katolik untuk bersama-sama 
bergandengan tangan dan memanfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh 
informasi yang sebanyak banyaknya, sehingga kita dapat menjadi remaja yang
bermoral, cerdas dan mandiri. Sambil memohon berkat dan rahmat Tuhan 
yang Maha Kuasa, saya membuka secara resmi kegiatan Rekoleksi Siswa Katolik 
Provinsi DKI Jakarta.
                                  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  23 September 2016
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 KUA DILINGKUNGAN KANTOR 
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

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

Kepada Yth : 

1. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
DKI Jakarta

2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi DKI Jakarta;

3. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kota/ Kab se-
Provinsi DKI Jakarta;

4. Kepala Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
Kantor Wilayah Kemenag Provinsi DKI Jakarta;

5. Kepala KUA Kecamatan se Provinsi DKI Jakarta.

 Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Besar Muhammad SAW
 KUA Kecamatan sebagai unit pelaksana teknis terdepan Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan yang memili-
ki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas, memiliki posisi dan kedudukan 
yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara 
menyeluruh di mata masyarakat. 
 DKI Jakarta menjadi barometer Ibukota Negara, terus meningkatkan 
kualitas dan kuntitas sarana prasarana pelayanan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan seperti Rehabilitasi KUA, Pengadaan Sarana Prasarana KUA dan 
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pengembangan Sistem Informasi Teknologi. Penerapan Sistem Informasi 
yang sudah dilaksanakan di KUA se Provinsi DKI Jakarta antara lain: SIMKAH, 
SIMPONI, SIMAS dan sistem informasi lainnya yang terintegrasi dalam satu 
Sistem Informasi Bimas Islam (SIMBI). Melalui Sistem Informasi PNBP NR 
Online (SIMPONI), KUA Kecamatan se Provinsi DKI Jakarta menjadi pilot project 
penerapan pembayaran biaya nikah di luar KUA Kecamatan secara online 
(tidak ada gratifikasi biaya nikah sebagai wujud DKI Jakarta mendukung Zona 
Integritas Bebas Korupsi).
 Berkaitan dengan Zona Integritas Bebas Korupsi tersebut, berdasarkan 
hasil Rapat Pembahasan Itjen Kementerian Agama RI dengan Ditjen Bimas 
Islam Kemenag RI tentang Hasil Review Pembayaran Tunggakan PNBP NR dan 
Kasus-Kasus Nikah dan Rujuk di Hotel Grand Cemara Menteng Jakarta Pusat, 
yang menghasilkan beberapa catatan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan 
Temuan antara lain: 

1. Peristiwa Pencatatan Nikah di Luar Kantor dan atau di Luar Jam Kerja 
Pencatatannya di dalam Kantor pada hari kerja;

2. Masyarakat sudah membayar Biaya Nikah (di luar kantor dan atau di 
luar jam kerja) Rp. 600 ribu, tetapi masih mengkondisikan untuk minta 
tambahan;

3. Penyetoran Biaya Nikah Rujuk Rp 600 ribu dilakukan setelah proses 
Pencatatan Nikah;

4. Masih ditemukan Gratifikasi/ Pungli  dalam Pelayanan KUA seperti: 
Rekomendasi Nikah, Duplikat Akta Nikah, Keterangan Status, dan 
Legalisir.

5. Pelayanan Pencatatan Nikah dilakukan dengan mewakili P3N, Tokoh 
Agama/ Tokoh Masyarakat dan Penyuluh Agama;

6. Ada beberapa Penghulu yang melakukan Pencatatan Pernikahan dengan 
jumlah yang tidak wajar;

7. Disiplin Petugas dalam menghadiri, mengawasi dan mencatat pernikahan 
juga masih menjadi perhatian publik.

 Dari hasil Dumas dan Temuan Itjen Bimas Islam Kemenag RI, maka 
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam akan membentuk Tim Supervisi yang 
melibatkan unsur-unsur:
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1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI;
3. Kementerian Keuangan RI;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi cq. Bidang Urusan Agama 

Islam dan Pembinaan Syariah yang mewilayahi provinsi).
 
 Karena masih adanya temuan-temuan lama yang belum ditindaklanjuti 
oleh Bimas Islam Kementerian Agama RI, sehubungan dengan hal tersebut, 
agar Kepala KUA Kecamatan di DKI Jakarta mempersiapkan diri terkait dengan 
Manajemen Pelayanan KUA yang meliputi: kerapihan dan kelengkapan 
administrasi, keuangan dll.
 Dalam rangka meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan 
masyarakat Islam telah terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerka Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
adapun point-pointnya antara lain :

1. KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian 
Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Bimas Islam Kemenag RI;

2. Jabatan Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas 
tambahan sebagai Kepala KUA, dan merupakan jabatan fungsional;

3. Masa jabatan Kepala KUA Kecamatan dibatasi paling lama 4 tahun, 
ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag 
RI (Per Dirjen Bimas Islam Kemenag RI);

4. Penyuluh Agama berada di bawah KUA Kecamatan.

 Terkait dengan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
atas Biaya Nikah atau Rujuk (NR) di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, agar 
dapat berjalan sesuai dengan sistem APBN dan ketentuan yang berlaku  serta 
kaidah pengelolaan keuangan Negara, maka melalui PMA Nomor 37 tahun 
2016 tentang Pengelolaan PNBP NR di Luar KUA Kecamatan sudah mengatur 
Penggunaan PNBP untuk Belanja Modal dan perjalanan dinas dalam kota.
 Diakhir pembinaan ini saya berpesan agar-agar Saudara-saudara tetap 
konsisten motto KUA “Bersih dan Melayani” menuju Zona Integritas Bebas 
Korupsi”. Demikian sambutan sekaligus pengarahan ini saya sampaikan, atas 
perhatiannya diucapkan terima kasih. 
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta,  September 2016
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI 
DKI JAKARTA DALAM ACARA PEMUSATAN DAN PELEPASAN 

KONTINGEN POSPENAS PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth : 
1. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, 
2. Para Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga dan Seni;
4.  Para santri kontingen POSPENAS VII yang saya sayangi.
5.  Serta hadirin yang berbahagia. 

 
 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir 
di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk sama-sama mengikuti 
acara Pemusatan dan Pelepasan Kontingen POSPENAS (Pekan Olahraga dan 
Seni Antar Pondok  Pesantren Tingkat Nasional) VII Provinsi DKI Jakarta tahun 
2016."

Hadirin yang berbahagia,
 Santri Pondok Pesantren sebagai bagian dari masyarakat, sudah 
seharusnya selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Para santri 
diharapkan tidak hanya mampu menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi  juga  
memiliki  kemampuan  dan keterampilan dalam berolahraga. Aktivitas olahraga 
jika dilakukan secara rutin dapat membentuk tubuh menjadi sehat, baik dari 
dalam maupun dari luar atau biasa kita sebut sehat jasmani dan rohani.
Hadirin yang saya hormati,
 Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan POSPENAS tahun ini 
dapat saya sampaikan sebagai berikut, yang Pertama : Sebagai ajang untuk 
menjalin tali silaturrahmi antar sesama santri pondok pesantren dalam 
rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua: Membangun 
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sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, 
berkualitas, unggul, Sportif dan berdaya saing. Ketiga: Meningkatkan budaya 
berolahraga dan seni bernuansa Islami dalam rangka pembinaan khasanah 
olahraga dan seni budaya bangsa.
 Oleh sebab itu atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Ibukota 
saya berharap kiranya Kontingen Provinsi DKI Jakarta dapat berprestasi dan 
berhasil meraih medali sebanyak-banyaknya, dengan berbekal latihan yang 
sungguh-sungguh selama ini melalui bimbingan para pelatih profesional 
yang kita miliki. Saya berharap semoga semua cabang yang dipertandingkan 
baik olahraga maupun seni dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, 
dalam suasana keakraban dan sportifitas yang tinggi sehingga benar-benar 
bermanfaat bagi seluruh peserta dalam pengembangan potensi dan prestasi.
 Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang 
sebesar- besarnya kepada semua pihak khususnya para pelatih yang telah 
memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para santri dalam menghadapi 
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional VII tahun 
ini.
 Selanjutnya kepada para Official dan Panitia Pelaksana Pemusatan, 
saya ucapkan selamat bekerja, dan kepada seluruh peserta saya ucapkan   
selamat   bertanding,   semoga mencapai sukses yang diharapkan.
 Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrobim " Kontingen 
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2016 ", secara resmi saya lepas. Semoga Allah SWT senantiasa   memberikan   
petunjuk   dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tanggal, 20 Oktober 2016
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI 
JAKARTA DALAM ACARA PEMBINAAN KARAKTER DAN MENTAL 

PEGAWAI BIDANG PENAIS, ZAKAT DAN WAKAF DAN BIMAS 
ISLAM KOTA/KABUPATEN TAHUN 2016

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth : 

1. Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf
2. Para Kepala Seksi Pada Bidang Penais, Zakat dan Wakaf
3. Para Kepala Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah Kabupaten/

Kota;

Hadirin undangan yang berbahagia,
 Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 
dengan izinnya pada hari ini kita dapat Bersilaturrahim dalam acara Pembinaan 
Karakter dan Mental Pegawai Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan 
Wakaf dan Bimas Islam Kota/Kabupaten. 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,
 Manajemen modern mengemukakan bahwa  Human Resources 
(Sumber Daya Manusia) merupakan sumber daya yang sangat mahal nilainya, 
dan sudah seharusnya selalu dikelola dengan baik untuk kemajuan suatu 
organisasi. Hal inilah yang direspon positif oleh Bidang Penais, Zakat dan Wakaf 
bahwa pada tahun ini mengadakan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas 
pegawai, melalui peningkatan kemampuan dan kualitas SDM berupa trainning 
maupun Character Building.
 Aset yang paling penting sesungguhnya adalah Sumber Daya Manusia 
(Human Resources). Modal yang sangat besar, kekayaan yang melimpah tak 
akan ada gunanya jika tidak didukung dengan SDM yang bagus. Oleh karena 
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Human Resources merupakan sumber daya yang sangat mahal nilainya, maka 
harus selalu di bina dan dikelola dengan baik.
 Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 328 ayat (1) huruf f mempunyai 
tugas melaksanakan pelayanan,  bimbingan,  dan  pembinaan  di  bidang 
penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf serta pengelolaan sistem informasi 
penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Untuk itu harus 
ada soliditas yang lebih dari unit kerja yang lain.

Saya berpesan kepada seluruh peserta;
1. Bersungguh-sungguh  mengikuti  kegiatan  Peningkatan Kualitas SDM 

(Character Building) ini, ambil manfaat positifnya.
2. Pemimpin yang sekarang harus memberikan contoh teladan yang 

nyata, dengan tindakan dan perilaku kerja yang lebih baik dan disiplin. 
Pendekatan peningkatan disiplin bukan berbentuk  reward and 
pusnishment,  namun lebih pendekatan kesadaran masing-masing 
individu.

3. Inovasi dibutuhkan dari seluruh pegawai dalam membangun Bidang 
Penais, Zakat dan Wakaf serta jajarannya menjadi lebih baik.

4. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Harus berusaha lebih baik 
hari demi hari. Seperti halnya Character Building sangat dibutuhkan 
untuk memberikan kontribusi kemajuan kualitas SDM.

5. Tingkatkan kemampuan masing-masing pegawai, karena kita lah yang 
nanti berkewajiban membangun Bidang Penais, Zakat dan Wakaf.

6. Persoalan kapasitas SDM bukan hanya persoalan jumlah, namun juga 
persoalan kualitas. Banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 
lagi untuk dapat lebih meningkatkan performa Bidang Penais, Zakat dan 
Wakaf serta Jajarannya kedepan.

7. Kita memiliki kelemahan, namun bagaimana cara kita menutupi 
dan mengurangi kelemahan kita dengan selalu mengembangkan 
dan memperbaiki diri. Tim yang kuat bukan ditandai oleh kuatnya 
kepemimpinan, namun sebuah tim yang memiliki solidaritas dan 
kesadaran saling mendukung satu dengan yang lainnya.
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Saudara-saudara yang Saya Hormati;
 Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan    
Bismillahirrahmanirrahim    "Kegiatan Pembinaan Karakter dan Mental Pegawai 
Bidang Penerangan Agama Islam,  Zakat dan Wakaf dan Bimas Islam Kota/
Kabupaten KANTOR WILAYAH Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta" secara 
resmi Saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tanggal, 31 Oktober 2016
Kepala

ttd

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

JAKARTA DALAM ACARA LAPORAN PENYUSUNAN LAPORAN 
KEUANGAN PAOH DAN S-BPIH TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth : 

1. Sdr Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Para Pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama di Provinsi DKI 

Jakarta
3. Hadirin para peserta Laporan Keuangan Haji yang berbahagia.

 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada kegiatan 
Penyusunan Laporan Keuangan PAOH dan S-BPIH Tingkat Kabupaten/Kota 
Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;
 Mengawali kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih pada 
panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ditempat 
yg akomodatif, semoga peserta dapat menyerap ilmu, berinteraksi dan 
memberikan kontribusi pemikiran selama kegiatan berlangsung.
 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menyarankan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna   Anggaran/
Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan 
keuangan Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
 Kantor WilayahKemenag Provinsi DKI Jakarta sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran/Penguna Barang berkewajiban menyelenggarakan akutansi dan 
laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN dilingkungan kerja yang 
dipimpinnya.
 



151Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016



152 Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

 Untuk Tertib Administrasi Keuangan diminta agar laksanakan tugas dan 
fungsi sesuai ketentuan yang ada.
Bendahara pengeluaran bertugas :

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat   
berharga   dalam pengelolaannya.

2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
3. Menolak perintah pembayaran apa bila tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan.
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaaan Negara dari 

pembayaran yang dilakukan.
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke 

Kas Negara.
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
7. Menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban kepada Kepala KPPN 

selaku Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara).
 
 Akhirnya saya berharap agar seluruh yang terlibat dalam Laporan 
Keuangan untuk disiplin dan taat azas sehingga Kementerian Agama 
memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dan dengan mengucap 
“Bismillahirrohmanirrohim” secara resmi kegiatan Penyusunan Laporan 
Keuangan PAOH dan S-BPIH Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2016 dengan resmi saya buka. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tanggal,      2016
Kepala

ttd

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

DHARMAGITA TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA 

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Om Swastyastu,

Kepada Yth : 
1. Para Pandita dan Pinandita
2. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikinental) Setda Prov DKI 

Jakarta;
3. Ketua Parisada Hindu Dhanna Indonesia ProvinsiDKI Jakarta dan 

Kabupaten;
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Nusaiitara Jakarta;
5. Ketua Yayasan Mandira Widayaka Jakarta;
6. Ketua Suka Duka Hindu Dharma (SDHD) DKI Jakarta
7. Ketua Suka Duka Hindu Dharma lima wilayah Banjar;
8. Pimpinan Pasraman ( Sekolah Minggu) Se DKI Jakarta;
9. Pimpinan Yayasan Abhilasa Pertiwi Jakarta Timur ;
10. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi DKI Jakarta;
11. Jajaran Pengurus Lembaga Pengembangan Dhanna Gita (LPDG) Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 
 Yang kami hormati para Panitia, Pendamping Para peserta Seleksi, 
yang kami cintai undangan yang berbahagia;
 Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang 
Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita diberi 
kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir 
dalam acara pembukaan seleksi Utsawa Dhannagita di tempat yang sangat 
representatif ini
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Bapak/Ibu saudara-saudara yang kami muliakan,
 Sebagai Pribadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan kepada Panitia Seleksi UDG Tingkat 
Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kesempatan kepada kami bisa hadir 
memberikan sambutan pada acara ini, yang merupakan kegiatan pertaman 
bagi kami dalam Seleksi Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi DKI Jakarta 
selama kami menjadi Ka.Kantor Wilayah Kemenag Provinsi DKI Jakarta selama 
2 Tahun ini.
 Kegiatan Seleksi Utsawa Dharmagita ini, merupakan tindak lanjut dari 
hasil Audensi Dirjen Bimas Hindu dengan Gubemur Kepala Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan yang telah berkenan Kota Palembang ditetapkan sebagai 
Penyelenggaraan Utsawa Dharmagita Tingkat Nasional XIII Tahun 2017.
 Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Agama dalam mengemban 
tugas di bidang Agama mempunyai Visi : Terwujudnya Masyarakat Indonesia 
Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin" Dan 
mempunyai Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia 
yaitu : Integritas, ProfesionaIitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan keteladanan.
 Kegiatan seleksi Utsawa Dharmagita sebagai perwujudan peningkatan 
kualitas kehidupan beragama. Yang paling utama adalah Dharmagita berfungsi 
membentuk dan menumbuhkan budi pekerti luhur. Dalam Geguritan 
Purwasanghara dijelaskan bahwa untuk dapat mengarungi samudra zaman 
Kali (era keributan) yang penuh badai itu dapat ditempuh melalui kesusilaan 
budi, yakni keseimbangan antara akal budi dan kepekaan hati nurani.
 Dalam menyikapi berbagai situasi dan problema kehidupan, baik 
sebagai individu maupun masyarakat sosial, penggunaan akal budi harus 
diimbangi dengan kepekaan hati nurani. Salah satu cara untuk mengasah 
kepekaan rasa dan hati nurani adalah dengan membaca, menghayati, dan 
kemudian mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam dhannagita. 
Mengapa dhannagita Karena dharmagita merupakan nyanyian suci keagamaan 
yang diciptakan berdasarkan rasa. Di dalam rasa terjadi sublimasi emosi dari 
tataran psikologis ke tataran estetik. Dalam proses sublimasi emosi itu, emosi 
individual ditransformasikan menjadi rasa, yakni pengalaman estetik non-
individual, universal, mengatasai ruang dan waktu. Di situ pengalaman estetik 
menjadi identik dengan pengalaman religius. Dengan demikian dhannagita 
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merupakan perpaduan antara nilai seni (estetik) dan nilai moral. Sehingga Nilai 
luhur ajaran Veda mampu dimasyarakatkan juga membedakan masyarakat 
Hindu secara luas.
Bapak/Ibu dan saudara yang kami muliakan,
 

  
 Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kami atas nama Pemerintah 
menyambut baik dan mendukung kegiatan Seleksi Utsawa Dharmagita" 
Tingkat Provinsi yang diikuti oleh perwakilan wilayah Kota dalam rangka 
mempersiapkan peserta yang unggul untuk ikut serta dalam keikutsertaan Duta 
Kontingen Utsawa Dharmagita Provinsi DKI Jakarta pada Utsawa Dharmagita 
Tingkat Nasional Ke- XIII di Palembang Sumatera Selatan tahun 2017.
 Kami percaya Kepada segenap jajaran Panitia Seleksi Utsawa Dharmagita 
dapat mengemban tanggung jawab dan melaksanakan swadharma (tugasnya) 
dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menyeleksi peserta yang terbaik 
dibidangnya masing-masing, dengan menjadi peserta yang terbaik nantinya dan 
akan di bina lagi oleh Tim Pembina Khusus, sehingga Kotingen Utsawa Dharma 
Gita (UDG) Provinsi DKI Jakarta betul-betui Siap untuk mewakili Provinsi DKI 
Jakarta pada bulan Juni tahun 2017 di Palembang Sumatera Selatan.
 Akhirnya kami mengucapkan selamat berlomba kepada seluruh 
peserta kontingen Wilayah Kota Se-Provinsi DKI Jakarta, dan saya yakin seyakin-
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yakinnya bahwa seluruh peserta sudah siap untuk berlomba. Sekali lagi saya 
sampaikan selamat berlomba dan menjadi pemenang.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
OmSantih Samih Samih Om
Tanggal, 2 Oktober 2016
Kepala

ttd

Dr. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002
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POINTER
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI 
DKI JAKARTA DALAM ACARA  RAKOR POKJA PAI  PROGRAM 

PENDIDIKAN ISLAM BIDANG  PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN 
ISLAM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth : 

1. Kepala Bidang Pakis;
2. Kepala Seksi Pada Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Peserta Rakor Pokja PAI yang berbahagia.

 Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat ALLah SWT., 
karena atas izin dan karuniaNya, kita bisa berkumpul di Hotel Grand Whiz 
Jakarta, dalam rangka Rapat koordinasi Pokja PAI Program Pendidikan Islam 
Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2016. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi 
besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat serta kita yang hadir 
pada kegiatan Rakor Pokja PAI pada hari ini. Selanjutnya atas nama Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, saya sampaikan apresiasi 
yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara peserta Rakor Pokja PAI ini 
yang telah hadir tepat waktu serta, menunjukkan komitmennya untuk duduk 
bersama membicarakan serta mengevaluasi program-program, baik yang akan 
datang maupun yang on going  tak lain demi kebaikan bersama.
 Unit organisasi di samping perlu menetapkan visi dan misi yang jelas, 
mengurai visi dan misi ke dalam program serta merealisasikannya ke dalam 
bentuk kegiatan-kegiatan, perlu kiranya menjadi perhatian kita adalah usaha 
merumuskan program tersebut secara sungguh-sungguh, agar program 
tersebut benar-benar terukur, memiliki tujuan, output dan outcame yang jelas 
serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh stekeholder;
 Dalam merencanakan program, kita perlu menentukan skala prioritas, 
agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai misi dan 
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visi lembaga; Kita perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan 
peluang kita. Selanjutnya kita perlu terus mengevaluasi setiap program yang 
telah kita laksanakan guna peningkatan kualitas  pelaksanaan program pada 
tahun-tahun berikutnya;
 Hari ini, saya harapkan, menjadi bagian dari usaha-usaha dimaksud; 
yakni melakukan evaluasi program baik yang on going maupun program yang 
sudah direncanakan di tahun mendatang. Kita menyadari, beberapa hambatan 
program kita saat ini antara lain; kita belum memiliki data base guru PAI yang 
memadai, meskipun asumsi :

1. Kekurangan Guru Agama pada sekolah umum tiap jenjangnya
2. Kekurangan tenaga pengawas PAI sangat bisa dipahami sebagai realitas.
3. Kekurangan Tunjangan TPG dan Pengawas yang terus berulang.
4. Problem kenaikan pangkat guru dan pengawas,serta yang aktual adalah 

persoalan akses input simpatika oleh para Guru PAI kita.
 

 Inilah problem-problem kita, yang saya harap pada saat rakor ini bisa  
terurai masalahnya, serta dicari solusi bersama. Saya sarankan,  saudara-
saudara bisa membuat rekomendasi hasil rakor ini yang bisa disampaikan 
kepada pihak- pihak terkait terkait khususnya kepada Direktorat PAIS. Saya juga 
ingin dalam rakor ini dibicarakan terkait pentas PAI Tahun 2017, serta  problem-
problem  lain nya, dengan memanfaatkan waktu yang terbatas ini.
 Untuk mengatasi problem kekurangan guru Pendidikan Agama Islam 
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dan TPG terhutang, kita perlu memiliki data yang kuat dan akurat; saya 
harapkan para ketua pokjawas, ketua MGMP dasar dan menengah, para kasi 
PAIS kab/kota memberikan dukungan agar data emis kita dipastikan diinput 
dengan baik dan dilakukan dengan serius. Sekali lagi terkait dengan Simpatika, 
hari ini saya berharap sudah bisa terurai masalahnya serta sudah bisa diambil 
solusi untuk mengatasinya.
 Akhirnya saya sampaikan selamat melaksanakan dan mengikuti rakor 
Pokja PAI, semoga kiranya acara ini mendapat ridho Allah SWT, dan dengan 
mengharap rahmat karuniaNya, saya buka acara ini secara resmi dengan   
membaca  “Bismillaahiirohmaanirrohiim”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tanggal, 07 November 2016
Kepala

ttd

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

JAKARTA DALAM ACARA PENUTUPAN REKONSILIASI II SIMAK 
BMN TAHUN ANGGARAN 2016 

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth : 

1. Para Narasumber
2. Kasubbag Urnum, Bodhi Atarva Thamaswara, ST Kanwil Kemenag Prov. 

DKI Jakarta
3. Para Panitia dan Peserta Rekonsiliasi yang bersemangat mencari Ilmu.

 Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti kegiatan 
REKONSILIASI II SIMAK BMN TAHUN 2016 yang diselenggarakan oleh Sub 
Bagian Umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan baik 
dan penuh tanggungjawab.
       SIMAK BMN merupakan sistem terpadu yang merupakan gabungan 
prosedur manual dan komputensasi dalam rangka menghasilkan data 
transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Selain itu, Laporan Keuangan 
bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah 
saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin 
dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Sehingga, 
penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, 
melainkan telah menjadi sebuah tuntutan untuk dipenuhi sesuai dengan 
target dari Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
        Dalam pelaksanaan rekonsiliasi SIMAK BMN di Lingkungan Kanwil DKI 
Jakarta sering ditemukan berbagai permasalahan seperti Operator SIMAK BMN 
tidak menguasai aplikasi dan belum memahami alur dari proses rekonsiliasi, 
satker tidak memenuhi panggilan rekonsiliasi, sanksi kepada satker yang tidak 
melakukan rekonsiliasi tepat waktu tidak diterapkan dengan menyeluruh. 
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Sehingga hal tersebut perlu dicarikan solusinya yakni dengan:
1. Menyempumakan metode pencatatan dan sistem akuntansi dalam 

rangka pelaporan keuangan;
2. Penertiban  pengelompokan jenis  belanja  dalam penganggaran;
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan;
4. Penyelesaian temuan TLHP BPK RJ dan Audit lainnya;
5. Menyajikan pengungkapan secara memadai dalam Catalan Atas Laporan 

Keuangan (CALK);
6. Melakukan penatausahaan BMN yang lebih baik.

    
   Dengan mencermati paparan para narasumber tentang Rekonsiliasi 
II SIMAK BMN ini yang berlangsung pada tanggal 16 November 2016 ini 
memberikan pengetahuan, pemahaman   dalam   tata   cara administrasi  
dan ketatalaksanaan yang baik dalam pelaksanaan Rekonsiliasi SIMAK BMN, 
sehingga dapat tercapai peningkatan SDM yang terampil dalam pengelolaannya, 
serta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja.
      Karena itu, diharapkan hasil Rekonsiliasi ini dapat diimplementasikan 
kedalam pekerjaan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan SIMAK BMN 
yang rapi & akuntabel di Lingkungan Kementerian Agama terutama Kanwil 
Provinsi DKI Jakarta.
 Hadirin,para peserta Rekonsiliasi yang berbahagia. Demikianlah   
pengarahan ini disampaikan, dengan mengucapkan Alhamdullahirobbil ‘alamin, 
Rekonsiliasi II SIMAK BMN secara resmi saya  buka“Bismillaahiirohmaanirrohiim”.
Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tanggal, 16 November 2016
Kepala

ttd

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

AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA ACARA BIMTEK MEKANISME 
PEMBERDAYAAN PENGELOLA APLIKASI DATA INFORMASI 

BIDANG PAKIS 

Bismillahirahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth : 

1. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS);
2. Kasi pada Bidang PAKIS;
3. Operator EMIS Kemenag Tingkat Kota/Kabupaten;
4. Utusan dari KKG PAI SD, MGMP SMP, MGMP SMA, MGMP SMK, FKPP, 

FKDT, LPPTKA, POKJA TPQ,
5. Perwakilan Guru PAI, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan TPQ 

serta Peserta Kegiatan Bimtek Mekanisme Pemberdayaan Pengelola 
Aplikasi 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 Bimtek Mekanisme 
Pemberdayaan Pengelola Aplikasi Bidang PAKIS Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Semoga acara ini dan semua yang hadir di sini 
mendapat limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT.
      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,
      Saya menyambut baik kegiatan ini yang di gagas dan diselenggarakan 
oleh Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, mengingat betapa 
pentingnya kegiatan bimtek ini bersama para Operator/PIC Satuan Kerja 
ataupun mitra kerja yang ada di bawah lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Prov. DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan informasi data Guru 
PAI, Pengawas dan Pondok Pesantren dengan penggunaan aplikasi online 



163Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

SIMPAKIS.
      Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi terus berkembang di masyarakat, kondisi ini tentunya 
akan berdampak pada tingginya harapan masyarakat kepada pemerintah 
untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembanganjaman saat ini.
       Pentingnya  peranan informasi dalam suatu Kementerian atau 
organisasi telah kita ketahui bersama, tanpa adanya informasi akan membuat 
Kementerian tersebut tidak berjalan dengan baik. Apabila seorang konseptor 
merencanakan sebuah anggaran, namun kekurangan informasi terkait data 
sebagai dasar dalam sebuah penganggaran maka informasi yang dimiliki 
tidaklah memadai atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan informasi, yang 
akan terjadi adalah penganggaran tersebut tidak maksimal dan tidak sesuai 
dengan kebutuhan.
      Seringkali kita mendengar istilah data informasi atau informasi data 
dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebagian orang masih belum mengetahui 
dan memahami betui arti dari data informasi tersebut. Data merupakan 
sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan 
adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, 
huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita 
gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun 
suatu konsep. Informasi merupakan dari suatu hasil pengolahan ataupun 
suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa 
digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam 
hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subyek 
yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil 
pengolahan ataupun pemrosesan data.
      Aplikasi online SIMPAKIS ini menjadi salah satu media data informasi 
yang dimiliki oleh Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta yang mempunyai peran sangat 
penting dalam hal sisi positif untuk pengguna (Guru PAI, Pengawas dan 
Pondok Pesantren) dan sebagai sumber data dasar sebuah penganggaran yang 
dilakukan oleh TIM EMIS Kementerian Agama Rl.
      Dengan acara yang bertemakan Bimtek Mekanisme Pengelola Aplikasi 
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Data Informasi Bidang PAKIS ini bertujuan agar:
1. Agar menghasilkan sebuah data yang valid dan realible;
2. Tercapainya penyelesaian input Data Guru, Pengawas dan Lembaga 

sebagai dasar kebijakan suatu perencanaan;
3. Agar terselesainya input dan updating data melalui Sinkronisasi dan 

pemutakhiran data semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017;
4. Tindak lanjut validasi data PAI (peyelesaian hutang data) hasil rakor EMIS 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016;
5. Tidak menjadi lemahnya suatu data EMIS dan Simpatika yang berakibat 

pada mutu lembaga baik dari sisi dukungan anggaran maupun 
peningkatan fasilitas guru, pengawas dan lembaga.

 Aplikasi pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam ini 
harus digunakan secara Optimal untuk dapat bersama-sama mendukung 
upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta dalam merubah 
"Mind Set" dan "Culture Set" aparatur dengan pencanangan 5 budaya kerja 
di Kementerian Agama Rl yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung 
Jawab dan Keteladanan.



165Buku Pointer Ka. Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta Tahun 2016

      Saya berharap, operator / PIC yang hadir pada saat ini dapat 
mengoptimalkan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di 
Satuan Kerja / Unit Kerjanya masing-masing dalam memberikan data informasi 
yang akurat, lengkap dan sesuai kebutuhan melalui Aplikasi SIMPAKIS dan 
SIMPONTREN Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
      Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan 
ini dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita dan selalu diberikan 
petunjuk-Nya. Dengan mengucap“Bismillaahiirohmaanirrohiim” acara Kegiatan 
Bimtek Pemberdayaan Pengelola Aplikasi Data Informasi Bidang Pakis dengan 
ini resmi saya buka.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Tanggal, 23 November 2016
Kepala

ttd

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