
RENSTRA BIMAS KATOLIK  
PROPINSI DKI JAKARTA 2019-2024 

 1.Pedahuluan 
 Pembangunan agama merupakan bagian dari 

sistem pembangunan nasional. Pembangunan di 
bidang agama dan keagamaan merupakan upaya 
untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, 
yaitu hak untuk memeluk agama dan beribadat 
menurut keyakinannya masing-masing.  Dalam 
UUD 1945, Psl. 29 ayat (1) dan (2) ditegaskan 
bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.  
 



Pendahuluan 
 Berbicara  tentang pembangunan nasional secara 

keseluruhan, maka pembangunan bidang agama dan 
keagamaan memiliki posisi dan peran strategis sebagai 
landasan moral, spiritual, dan etik dalam pembangunan 
nasional. Pembangunan agama merupakan upaya untuk 
mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat 
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman 
agama serta kehidupan beragama. Salah satu bidang 
pelayanan bidang keagamaan Bimbingan Masyarakat 
Katolik  dalam masyarakat Indonesia yang pluralis adalah: 
pelayanan peningkatan kerukunan hidup umat beragama. 
Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka 
membangun masyarakat yang memiliki kesadaran 
multikulturalisme, menghormati perbedaan, memahami 
makna kemajemukan sosial sehingga tercipta kehidupan 
masyarakat yang harmonis. 
 



LANJUTAN 
 Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran 

agama di kalangan umat beragama (peserta didik) 
juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan 
masih jauh dari harapan semua pihak, masih sebatas 
having religion – to be religion. Belum lagi fenomena 
radikalisme agama, merupakan tantangan bagi 
pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan yang 
belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. 
Salah satu kendala adalah karena belum optimalnya 
pelaksanaan pendidikan agama dan penyuluhan  
keagamaan. Hal ini disebabkan antara lain karena 
kurangnya kualitas dan kwantitas tenaga pendidik dan 
penyuluh agama, terbatasnya sarana dan prasarna dan 
minimnya fasiltas pendukung lainnya.   

 



2. VISI & MISI 

Bimas Katolik Kanwil Kemenag  
Prov. DKI Jakarta 

Visi: 

“Terwujudnya masyarakat Katolik yang berkualitas 
dalam iman, iknlusif, dan berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan masyarakat di DKI Jakarta.”  

Misi  

Mengajak umat Katolik untuk semakin mendalami 
imannya, terbuka & menjaga kebersamaan umat, 

serta terlibat aktif dalam pembangunan 
masyarakat di DKI Jakarta. 
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VISI BIMAS KATOLIK 
1. Terwujudnya Masyarakat Katolik yang kualitas iman 

dan taqwanya tinggi 

2. Terwujudnya kerukunan hidup beragama 
Masyarakat Katolik dalam bingkai persatuan dan 
kesatuan 

3. Tertatanya pranata-pranata keagamaan katolik di 
DKI Jakarta 

4. Terkristalnya semangat kemandirian Umat Katolik 
dan kesetiakawanan sosial atas dasar persaudaraan 
sejati. 

 



VISI Bimas Katolik 

5. Terwujudnya pemahaman, penghayatan 
dan   pengamalan agama katolik secara 
dewasa. 

6. Terwujudnya pemahaman, penghayatan 
dan pelaksanaan hak dan kewajiban 
sebagai warga negara. 

 

 



MISI Bimas Katolik 
1. Mengajak Masyarakat Katolik agar berperan 

aktif dalam pembangunan bangsa; menjadi 
warga Katolik yang beriman, bertaqwa dan 
menjunjung tinggi persatuan dan 
kesejahteraan warga bangsa. 

2.Pemberdayaan umat Katolik agar semakin 
mandiri, berdaya juang sehingga berperan 
aktif dalam pengembangan kesejahteraan 
umat:  baik mental maupun spiritual. 

  

 



3. Arah Kebijakan 
 Kebijakan yang diambil dalam melaksanakan visi dan 

misi adalah menumbuhkan dan mengembangkan 
inisiatif, prakarsa, inovasi masyarakat katolik 
Indonesia dengan pola kemitraan bersama Gereja 
Katolik (KAJ/DKI), Paroki, dan seluruh stakeholder 
Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. 

 Disiplin kemitraan yang dianut adalah antara 
Bimbingan Masyarakat Katolik dan institusi Gereja 
Katolik senantiasa memahami dan mengakui serta 
menghormati otonomitas masing-masing. 
Keduanya membangun medan kerja yang simbiose 
mutualis, sinergitas. 

 



Arah Kebijakan 

  Membangun moderasi kehidupan beragama 

Menjaga Kebersamaan Umat;  

Bekerja dengan menggunakan integrasi data: tertib 
administrasi. 50 % tujuan organisasi akan tercapai 
kalau tertib administrasi berjalan baik berbasis data. 

Dan kualitas sebuah institusi akan menentukan 
kualitas sebuah bangsa, dan kualitas institusi 
ditentukan oleh kualitas administrasi. Maka perlu 
mengadministrasi pekerjaan kita dengan baik sebagai 
Guru, Penyuluh dan Pengawas Pendidikan Agama 
Katolik. Program berbasis data. 



4. PROGRAM KERJA TAHUN 2019-2004 

 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama 
Katolik 

 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama 
Katolik 

 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 

 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 
Pendidikan Bimas Katolik 
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2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan 
Agama Katolik  

1. Guru PA Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 

* Tunjangan Profesi Guru PAKat Bukan PNS  

2. Guru PA Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional 

* Tunjangan Fungsional Guru PAKat Bukan PNS 

3. Pembinaan Kompetensi GAKat Tk. Dasar dan Menengah 

 Pembinaan Kompetensi GAKat Tk. Dasar 

 Pembinaan Kompetensi GAKat Tk. Menengah 

 Rapat koordinasi 

4. Pemberian Bantuan KKG/MGMP 

5. Dukungan Layanan Pendidikan 

6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 
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2140. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan 
Agama Katolik 

1. Kegiatan Pembinaan Bimbimngan Keluarga 
Bahagia Sejahtera 

2. Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama 
Katolik Bukan PNS (30 Orang) 

3. Fasilitasi Rehap/Pembangunan Rumah 
Ibadah dan Sarana Peribadatan 

4. Bantuan Kepada Lembaga Keagamaan 
Katolik 

5. Sosialisasi Lembaga Pengembangan dan 
Pembinaan Pesparani Katolik (LP3K) 
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2141. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

 Pemabayaran Tunjangan Remunerasi 

 

2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

 Honor Penanggungjawab Pengelola 
Anggaran 

 Pengadaan Perlengkapan Kantor 

 Pemantauan dan Pengendalian 
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5102. Penyelenggaraan Administrasi 
Perkantoran Pendidikan Bimas 

Katolik  

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

 Pemabayaran Tunjangan Remunerasi 

 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS 
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5. Issu-Issu Strategis 

 Issu-issu strategis yang menjadi perhatian utama dalam 
pelaksanaan tugas  yaitu; 

Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama 
sebagai sebuah institusi yang otonom. 

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan 
katolik 

Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama 
Meningkatkan kualitas peran, fungsi lembaga-lembaga, 

organisasi, perkumpulan dan komunitas basis pada Gereja 
Katolik melalui mitra kerja yang dinamis. 

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan 
memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan 
keagamaan. 

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Bimas Katolik untuk mewujudkan nilai good governance 
dalam pelayanan masyarakat.  



6.Arah Program Kerja 2020-2024 
Meliputi: 

1. Urusan Agama Katolik 

2. Pendidikan Agama Katolik 

3. Penyuluhan Agama Katolik 
 Mewujudkan moderasi kehidupan beragama 

melalui pendidikan, penyuluhan; menjaga 
kebersamaan umat melalui dialog intern, dan 
antar umat beragama dengan pemerintah.  

      Pembimas Katolik 

       

      Dr. Salman Habeahan. 

 


