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pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan mengenai tata kerja yang baru, yaitu 

PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

telah melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan dan 

informasi beban kerja. 

Reformasi birokrasi dari sisi peningkatan kinerja pegawai,Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  telah membangun sistem 

Elektronik Kinerja (E-Kin) berbasis web pada tahun 2016 dimana para pegawai diwajibkan 

mengisi laporan kinerja harian ke dalam aplikasi khusus yang dipersiapkan. Laporan 

kinerja tersebut di print tiap bulannya untuk dilaporkan keatasan langsung. 

Selain itu dari sisi penguatan Reformasi Birokrasi,Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  melaksanakan pengukuhan Tim Agen 

Perubahan dimana merupakan implementasi dari 8 area perubahan Reformasi 

Birokrasi,Kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta  juga melaksanakan pengukuhan Tim Satuan Tugas Sistim Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). 

Setiap tahunnya,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta  juga melaksanakan penyelesaian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan 

dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dimana Sub Bagian Ortala dan 

Kepegawaian memfasilitasi tempat pertemuan untuk penyelesaian hasil temuan antara 

Satuan Kerja dengan auditor-auditor BPK atau Irjen Kementerian Agama. 

 

1.1.4.7 Peningkatan Kualitas Kebijakan 

 

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanan keagamaan kepada masyarakat.Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah 

kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, riset pengembangan kebijakan, dan penyusunan 

draft kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta . 

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi 

pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan 

layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan 

prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut 

terlihat pada beberapa kebijakan seperti pengukuhan tim Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). Selain itu reward dan punisment juga diberlakukan untuk semua 

pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. Kemudian peningkatan kinerja pegawai yang langsung berimbas pada peningkatan 

kualitas pelayanansecara rutin terus menerus dilakukan melalui Aplikasi Elektonik Kinerja 

(E-Kin) 



Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 

 
 

62 
 

Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan 

memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat.Pendirian 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sebuah terobosan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  dalam melayani secara eksklusif dan cepat 

kepada masyarakat.Jalur birokrasi yang terlalu panjang dapat dipotong langsung dengan 

pendirian PTSP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. Hal tersebut merupakan langkah berani yang dilakukan Kantor Wilayah 

Kemenetrian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta dalam melayani masyarakat 

secara eksternal tanpa masuk ke dalam kantor dan tanpa jalur birokrasi yang panjang. 

 

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program 

pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, 

maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah 

satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan 

bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019. 

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan lima isu strategis yang menjadi 

fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan 

sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama 

dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 

 

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas 

pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:  

1. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta  dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang 

harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang 

ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan 

wajah keberagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan 

untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan 

mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global; 

2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman 

dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara 

mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini 

dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan 

upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. 
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Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan 

pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:  

1. Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai 

kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai 

tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial 

yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap 

tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila, serta jumlah 

kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya; 

2. Masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini 

mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan 

tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan 

beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan 

pembangunan nasional; 

3. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal 

maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, 

tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. 

Program pelayanan dan pembinaan syariah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama diwujudkan dalam pembahasan pelaksanaan 

nilai-nilai syariah dan penentuan hisab dan rukyat, serta arah kiblat. Berbagai program dan 

kegiatan yang dilaksanakan Bimas Islam diantaranya berupa orientasi penentuan kriteria 

paham dan aliran menyimpang, pembinaan dan resolusi konflik internal akibat perbedaan 

paham dan keyakinan yang terjadi di daerah. 

Program penting yang telah dan terus akan dilakukan adalah upaya penyatuan 

persepsi dan langkah dalam penentuan kalender Islam dalam rangka mewujudkan 

kerukunan dan kebersamaan internal umat Islam dalam pelaksanaan hari raya/hari besar 

Islam.Dalam perpektif ormas terhadap penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, serta 10 

Dzuihijjah, setidaknya telah muncul kesadaran bersama akan pentingnya menghargai 

perbedaan pada internal umat. Satu catatan penting atas capaian pelaksanaan program ini 

adalah kesadaran bersama dalam menghargai perbedaan dalam penentuan kalender hijriyah 

yang terwujud dalam kebersamaan pelaksanaan sidang itsbat yang dihadiri oleh seluruh 

ormas Islam dan diikuti oleh seluruh penggiat falak di tanah air dalam melakukan rukyat 

hilal yang hasilnya sama-sama dinantikan oleh kaum muslimin dalam keputusan hasil 

sidang itsbat oleh Menteri Agama RI. 

 

1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat 

beragama, antara lain:  
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1. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi 

kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. 

pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadat  

a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 

2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; 

b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 170 tahun 2009 tentang pembentukan Forum 

Kerukunan Umat beragama; 

c. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 tahun 2012 tentang Pendirian Rumah 

Ibadat; 

2. Terdapat satu  FKUB Provinsi dan enam  FKUB Kota/Kabupaten; 

3.  Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang 

dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan (Alumnus 

SABDA/Sekolah Agama-agama dan Bina Damai); 

4. Jalinan kerja sama dengan organisasi agama yang tergabung dalam forum di masing-

masing Bimas. 

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan 

kerukunan umat beragama, antara lain:  

1. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan 

yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite 

agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat 

yang lebih luas; 

2. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada 

pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih 

mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai 

kearifan lokal; 

3. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama 

dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk); 

4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan; 

5. Sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan 

umat beragama; 

6. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan 

eksternal umat beragama; 

7. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan 

ekonomi tertentu; 

8. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan 

intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama, 
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1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, 

antara lain:  

1. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan 

pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi 

umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, 

nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga 

sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum; 

2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru 

penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya 

masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan 

keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan 

pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, 

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama. 

Sejumlah permasalahan yang  dapat menghambat upaya peningkatan kualitas 

pelayanan keagamaan, antara lain:  

1. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio 

kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai; 

2. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya 

dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga 

pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur 

pemuka dan tokoh agama, serta penghulu dan pembantu petugas pencatat nikah 

(P3N); 

3. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi 

keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta 

pungutan liar (pungli); 

4. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum 

cukup memadai; 

5. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar 

Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan; 

6. Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur 

organisasi minimal yang memadai; 

7. Pembinaan umat Khonghucu yang masih relatif baru belum didukung dengan 

ketersediaan data yang memadai terkait dengan jumlah umat Khonghucu, tempat 

ibadat, jumlah rohaniwan Khonghucu, dan jumlah penyuluh agama, yang 

mengakibatkan pelayanan keagamaan umat Khonghucu belum optimal. 

Disamping itu yang menjadi persoalan pelayanan keagamaan urusan agama Islam 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Belum selesainya pembangunan masjid Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu dukungan Ditjen Bimas Islam 

Kementerian Agama RI untuk mengalokasikan anggaran penyelesaian masjid Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; 

2. Kurangnya dukungan sarana prasarana layanan KUA se-Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota  Jakarta baik sarana prasarana manajemen perkantoran dan dukungan terhadap 

kinerja sistem informasinya; 

3. Masih banyak status tanah dan bangunan KUA di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  

Jakarta yang bukan milik Kementerian Agama sehingga diperlukan hibah lahan KUA 

milik Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota  Jakarta; 

4. KUA Kecamatan Setiabudi belum memiliki lahan dan bangunan kantor yang memadai 

sehingga perlu pengadaan lahan/tanah untuk KUA tersebut; 

5. Belum ada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dengan sumber dana 

SBSN di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta; 

6. Perlu adanya regulasi akhir tahun pengelolaan PNBP NR terkait penyetoran dan 

pencairan PNBP NR bulan Desember (khususnya pencairan Jasa Profesi Penghulu); 

7. Masih belum ada singkronisasi tata kelola dan proses revisi DIPA PNBP NR sehingga 

diperlukan mekanisme dan prosedur sesuai aturan yang berlaku secara efektif dan 

efisien. 

 

1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi 

Keagamaan 

Sejumlah potensi yang berpotensi mendukung upaya pengembangan dana dan aset 

sosial keagamaan, antara lain:  

1. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan 

melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya; 

2. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan 

potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang; 

3. Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. Melalui UU 

No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diperbarui melalui 

UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) 
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sebagai lembaga pengelola zakat. Eksistensi BAZ diharapkan dapat membangun 

kemitraan yang kokoh dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan diharapkan 

menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi 

model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian pula melalui UU No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan 

BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) secara nasional 

sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi 

lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, 

dan pengembangan wakaf produktif; 

4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang 

berperan sebagai mitra strategis Pemerintah; 

5. Sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial 

keagamaan; 

6. Sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan 

integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapat dijadikan model bagi upaya 

pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas. 

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan 

pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan. antara lain:  

1. Masih berkembang persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu 

hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan. 

Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat 

secara lintas agama; 

2. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat 

fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi, 

kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa; 

3. Masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha 

pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi 

keagamaan; 

4. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional, 

Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, terutama 

pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara 

professional; 

5. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan 

yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial 

keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi 

garapan mereka; 
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6. Secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, fokus 

bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. Hal ini belum 

lagi ditambah dengan heterogenitas kecenderungan dan orientasi ideologis masing-

masing lembaga sosial keagamaan. 

 

1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan 

ibadah haji, antara lain:  

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji; 

2. Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, 

sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat.Untuk itu 

diperlukan undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan 

peluang investasi dan jaminan keuangan; 

3. Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang 

direpresentasikan melalui berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) 

dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran 

serta Penyelenggara Perjalanan Ibadat Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah; 

4. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji; 

5. Meningkat kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan 

kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah. 

Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya pembenahan diri dari berbagai 

aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem 

manajemen yang handal terus dilakukan. Sistem manajemen penyelengaraan ibadat haji 

diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun 

demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat 

menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain: 

1. Profil jamaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa 

dan budaya; 

2. Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan 

kendala tersendiri bagi petugas haji; 

3. Kondisi asrama haji di Pondok Gede sebagai embarkasi belummasih memerlukan 

penyempurnaan untuk memenuhi  kebutuhan pelayanan jamaah haji; 

4. Masih terbatasnya pembinaan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadat Haji (KBIH) 

sebagai mitra Kementerian Agama; 
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5. Belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik 

sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan 

nyaman. 

 

1.2.6 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

Tujuan pendidikan agama dan keagamaan adalah untuk membina peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 

mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang cerdas dengan 

tetap memahami atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ilmunya sesuai denga 

nilai-nilai kebaikan universal yang terkandung dalam ajaran agama. Fungsi pendidikan 

yang terdapat di bawah kewenangan Kementerian Agama selain difokuskan kepada 

peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, juga difokuskan kepada 

pendidikan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memainkan 

peranan penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa ini. Pengalaman 

menunjukan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa, mampu 

melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia serta membangun ekonomi menuju 

masyarakat sejahtera dalam jajaran bangsa-bangsa dunia. 

Lingkup pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama meliputi:  

1. Berdasarkan jenisnya Kementerian Agama mengelola pendidikan umum berciri khas 

agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta pendidikan agama pada 

satuan pendidikan umum; 

2. Berdasarkan jenjangnya Kementerian Agama mengelola pendidikan dari tingkat anak 

usia dini, tingkat dasar, tingkat menengah dan sampai tingkat pendidikan tinggi; 

3. Berdasarkan jalurnya Kementerian Agama mengelola pendidikan formal, non formal 

dan informal. 

 

1.2.6.1 Pendidikan Umum Berciri Khas Agama 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu 

pendidikan umum berciri agama antara lain:  

1. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan 

pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi 

keagamaan Islam;  

2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas 

pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa 

madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui 

persentase kelulusan siswa sekolah umum;  

3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan 

pendidikan pada sekolah umum;  
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4. Mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam, meski baru dalam jumlah kecil, 

menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional;  

5. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam khususnya universitas keagamaan telah 

menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan 

tinggi yang lain di seluruh belahan dunia; dan  

6. Tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu 

pendidikan tinggi keagamaan Islam, baik berupa ketersediaan beasiswa bagi 

mahasiswa dan dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya. 

 

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan 

akses dan mutu pendidikan umum berciri khas agama antara lain adalah:  

1. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan 

pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat 

menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan 

madrasah;  

2. Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada sedikit provinsi sehingga layanan 

pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang 

membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);  

3. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam 

hal efisiensi pembiayaan pendidikan;  

4. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah 

maupun ketersebarannya;  

5. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan 

yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;  

6. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat 

memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;  

7. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan 

informasi pendidikan. 

 

1.2.6.2 Pendidikan Keagamaan 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan 

antara lain:  

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

keagamaan;  

2. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;  

3. Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. 
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Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:  

1. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat 

penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;  

2. Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan 

keagamaan;  

3. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang 

berkualitas;  

4. Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun 

kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;  

5. Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara 

penyelenggara pendidikan keagamaan; 

6. Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelembagaan 

pendidikan keagamaan; dan  

7. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi 

pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan 

keagamaan; dan 

8. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum 

adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih 

belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama Khonghucu, serta belum 

tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga 

pendidikan agama Khonghucu di Indonesia. 

 

1.2.6.3 Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum  

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada 

satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, 

antara lain:  

1. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggraan pendidikan agama 

pada satuan pendidikan umum;  

2. Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang 

berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan 

pendidikan umum;  

3. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar 

pengetahuan dan pengalaman di kalanga tenaga pendidikan agama, seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Pendidikan Agama pada masing-masing agama. 

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu 

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain:  
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1. Kebutuhan akan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum 

sepenuhnya tercukupi;  

2. Masih ada sekolah yang tidak menyediakan guru pendidikan agama sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan agama yang dianut peserta didik;  

3. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan 

pendidikan umum;  

4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;  

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan 

agama pada satuan pendidikan umum;  

6. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 

yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;  

7. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan 

Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan 

pendidikan umum; 

8. Masih kurangnya jumlah Pengawas Pendidikan Agama serta terbatasnya kompetensi 

pengawas Pendidikan Agama;  

9. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan  

10. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi 

pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama 

pada satuan pendidikan umum. 

1.2.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama 

Belum selesainya Pembangunan Masjid Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , sehingga perlu dukungan Ditjen Bimas Islam 

Kementerian Agama RI untuk mengalokasikan Anggaran Penyelesaian Masjid Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  menjadi persoalan 

belum terpenuhinya target pelayanan keagamaan urusan agama Islam. 

Dalam rangka peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama perlu 

dialokasikan Anggaran Penyelesaian Pembangunan Masjid Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta . 

Realisasi pembangunan masjid sampai dengan T.A 2014 progres pembangunan 

masjid tersebut telah terealisasi sebesar 13.288.008.350.00 yang bersumber dari DIPA 

Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan kronologis 

perencanaan dan pencairan sebagai berikut: 

 

NO PELAKSANA T.A 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

1. PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati, PT. Indonesia 

Pratama, PT. Elti Prima Karya. 
2009 2.000.000.000 1.647.612.250 

2. PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati, PT. Indonesia 

Pratama, PT Elti Prima Karya. 
2010 2.000.000.000 1.966.320.000 
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3. PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati, PT. Indonesia 

Pratama, PT. Laksana Trimultikon. 
2011 2.951.565.000 2.887.932.000 

4. 
PT. Bramuda Konsulindo, PT Pratiwi 

Adhiguna Consultan, PT. Laksana 

Trimultikon. 
2012 4.250.000.000 3.725.653.000 

5. PT. Bahana Nusantara, PT. Putra Bahram 

Mahkota, PT. Ifos Satria Mahkota. 
2013 3.564.540.000 3.045.169.534 

6. 
 2014 Tidak Teralokasi 

7. PT. Arsi Antika Consult, PT. Bumi Madani,  

PT. Jafri Sentosa. 
2015 3.000.000.000 2.724.470.523 

8. 
 2016 

Tidak Teralokasi 

9.  2017 

Tidak Teralokasi 

10.  2018 

Tidak Teralokasi 

 

Dengan tidak teralokasikannya penyelesaian pembangunan masjid pada T.A anggaran 

2014 terdapat penurunan kondisi sehingga penyelesaian yang ditarget pada T.A 2015 tidak 

mencukupi penyelesaian pembangunan tersebut. Sesuai dengan kondisi belum 

teralokasikannya anggaran penyelesaian pembangunan masjid tersebut dari T.A 2016 hingga 

T.A 2018 berisiko mengalami penurunan fungsi dan tentunya tidak lagi sesuai dengan 

kebutuhan anggaran penyelesaian masjid tersebut sebagaimana hasil reviu Tim Inspektorat 

Jenderal Kementerian Agama RI yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 yakni 

sebesar Rp. 5.902.390.000,00. 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik 

di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta  ialah:  

1. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;  

2. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan 

Kementerian Agama;  

3. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan program;  

4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;  

5. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi 

birokrasi. 

 

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola 

pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta , antara lain:  
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1. Kapasitas dan profesionalisme sebagaian aparatur masih rendah;  

2. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat 

penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;  

3. Berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses recovery aset;  

4. Belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang 

bermutu akibat lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan 

pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data;  

5. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersedian tenaga teknis dan 

administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat 

ketidakselarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat 

yang dilayani. 

 

 

 

BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  

 

 

 

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  STRATEGIS KEMENTERIAN 

AGAMA 

 

2.1.1 Visi Kementerian Agama 

 

Dalam rangka  mendukung visi pembangunan nasional, visi Kementerian Agama 

2015-2019 adalah: 

 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, 

CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN 

INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” 

 

2.1.2 Misi Kementerian Agama 

    Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Agama adalah: 

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama 

2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama 

3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas 

4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan 

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadat Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel 



Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 

 
 

75 
 

6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan 

Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan 

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya 

 

2.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Agama 

Dengan adanya perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam PMA No. 

42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 

sertahasilevaluasiakuntabilitaskinerjaKementerianAgamadanpembahasan terhadap 

capaian Renstra pada tahun 2017, diperlukan penyesuaian dan pengelompokan ulang 

tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. Beberapa pokok dari penyesuaian dan 

pengelompokan tersebut adalah memfokuskan tujuan dan sasaran yang bersifat strategis 

yang hendak dicapai pada level Kementerian Agama, dan mengalihkan sebagian tujuan 

dan sasaran kepada level program dan kegiatan. 

Uraian tujuan dan sasaran pada bagian berikut hanya mencakup tujuan dan sasaran 

strategis yang hendak dicapai pada level Kementerian Agama, sedangkan tujuan dan 

sasaran  pada level program dan kegiatan akan disajikan pada Bab berikutnya. 

 

2.2.1 Tujuan Kementerian Agama 

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi 

pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara  lebih khusus pembangunan 

bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum 

berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), 

dan pendidikankeagamaan. 

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama 

menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya. 

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah: 

TA.1  Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama 

masyarakatdalamrangkameningkatkankualitaskehidupanberagama. 

TA.2  Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis 

sebagai salah satu pilar kerukunannasional. 

TA.3  Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang 

berkualitas danmerata. 

TA.4  Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomikeagamaandalammeningkatkankontribusipadapeningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. 

TA.5  Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji danumrah 
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TA.6  Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam 

menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. 

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah: 

TP.1  Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh 

lapisan masyarakat pada berbagai jenjangpendidikan. 

TP.2  Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan 

masyarakat pada berbagai jenjangpendidikan. 

 

2.2.2 Sasaran Strategis Kementerian Agama 

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas 

Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang 

akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian 

Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional dan 

ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah 

yang bersifat menyeluruh,serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja 

organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, 

yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan. 

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai 

berikut: 

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama 

(TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai 

dengan meningkatnya nilai Indeks Keshalihan Sosial yang mencakup komponen: (a) 

Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c)Pengamalan. 

2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) 

adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang 

ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama 

yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c)Kerjasama. 

3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) 

adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara 

laindengan: 

a. meningkatnya Indeks Layanan Keagamaan pada masing-masing 

agama,yangmencakupkomponen:(a)saranadanprasaranaibadah, 

(b) penyuluh agama, (c) kitab suci, dan (d) lembaga sosial keagamaan; 

b. meningkatnya Indeks Kepuasan LayananKUA; 

c. meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan 
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produkhalal. 

4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga pengelola dana keagamaan dan meningkatnya perlindungan terhadap aset 

keagamaan yang ditandai antara laindengan: 

a. meningkatnya dana keagamaan yang dikelola oleh lembaga pengelola dana 

keagamaan;dan 

b. meningkatnya jumlah aset keagamaan yangtersertifikasi. 

5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) 

adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan  ibadah  haji dan umrah yang 

transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan: 

a. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam dan luarnegeri; 

b. meningkatnya predikat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji  dan Laporan 

Keuangan Dana Abadi Umat (DAU) hingga mencapai predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian(WTP). 

6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) 

adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara laindengan: 

a. dipertahankannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK 

RI terhadap Laporan Keuangan KementerianAgama; 

b. meningkatnya hasil penilaian Laporan Kinerja Kementerian Agama; dan 

c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama. 

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

7. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan 

masyarakatpadaberbagaijenjangpendidikan(TP.1)adalahmeningkat- nya angka 

partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandaidengan: 

a. meningkatnya APK RA/Pratama WidyaPasraman; 

b. meningkatnya APK MI/ Ula/ SDTK/ Adhi WidyaPasraman; 

c. meningkatnya APM MI/ Ula/ SDTK/ Adhi WidyaPasraman; 

d. meningkatnya APK MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; 

e. meningkatnya APM Mts/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; 

f. meningkatnya APK MA/ Ulya/ Utama WidyaPasramanmeningkatnya APM MA/ 

Ulya/ Utama Widya Pasraman;dan 

g. meningkatnya APK PTK/Ma’hadAly. 
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8. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan (TP.2) adalah 

meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandaidengan: 

a. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswaMTs; 

b. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA;dan 

c. meningkatnya Indeks IntegritasSiswa. 

 

2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA  

 

2.2.1 Visi Kantor Wilayah kermenterian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  

Jakarta 

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama RI Tahun 2015 -2019 maka 

visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta Tahun 

2015-2019 adalah: 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DKI JAKARTA YANG TAAT BERAGAMA, 

RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA 

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” 

 

2.2.2 Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  

Jakarta 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta adalah: 

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama 

2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama 

3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas 

4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan 

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadat Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel 

6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan 

Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan 

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya 

 

2.2.3 Tujuan dan sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

 

2.2.3.1 Tujuan  

 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta 

mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Tujuan 

pembangunan di bidang agama untuk periode 2015-2019 antara lain: 
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1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan. 

2. Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama. 

3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. 

 

Adapun untuk tujuan pembangunan dibidang pendidikan untuk periode 2015-2019 antara 

lain: 

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam. 

2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam. 

3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah. 

 

2.2.3.2 Sasaran Strategis 

 

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan, Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta telah menetapkan sasaran 

strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun kedepan yaitu sasaran terkait 

bidang agama dan sasaran terkait bidang pendidikan. 

Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota  Jakarta terkait bidang agama adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama. 

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, 

3. Meningkatnya kulaitas pelayanan keagamaan, 

Dalam mencapai sasaran tersebut, dapat dilhat dari : 

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi 

keagamaan antara lain ditandai dengan: 

a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama dan tenaga teknis keagamaan yang 

difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan dengan target kinerja pada 

tahun 2019 sebanyak 1527 orang; 

b. Meningkatnya persentase lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk 

meningkatkan pelayanannya dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 95%. 

2. Sasaran terkait peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama antara 

lain ditandai dengan: 

a. Meningkatnya jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan intern 

umat beragama dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 5 dialog; 

b. Adanya jumlah FKUB pada tingkat Kabupaten / Kota dengan target kinerja pada 

tahun 2019 sebanyak 6; 

c. Adanya jumlah paket bantuan operasional FKUB Provinsi dan Kota/Kabupaten 

dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 7 paket bantuan; 
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d. Meningkatnya persentase provinsi dan kabupaten yang melibatkan tokoh 

perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga 

keagamaan dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 50%. 

3. Sasaran terkait peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama antara lain 

ditandai dengan : 

a. Meningkatnya jumlah rumah ibadat yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas 

pelayanannya dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 59 rumah ibadat; 

b. Adanya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar dengan target kinerja 

pada tahun 2019 sebanyak 44 KUA; 

c. Meningkatnya jumlah kitab suci yang didistribusikan dengan target kinerja pada 

tahun 2019 sebanyak 15.000 examplar. 

4. Sasaran terkait peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan antara lain ditandai dengan : 

a. Meningkatnya dana zakat yang terhimpun dengan target kinerja pada tahun 2019 

sebesar Rp. 5.000.000.000; 

b. Adanya lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan target 

kinerja pada tahun 2019 sebanyak 5703 lembaga; 

c. Meningkatnya persentase tanah wakaf bersertifikat dengan target kinerja pada 

tahun 2019 sebesar 90%. 

5. Sasaran terkait peningkatan kulitas penyelengaraan ibadat haji dan umrah yang 

transparan, efisien dan akuntabel antara lain ditandai dengan : 

a. Adanya jemaah haji yang dilayani dengan target kinerja pada tahun 2019 

sebanyak 5668 orang; 

b. Adanya pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat dengan target kinerja 

pada tahun 2019 sebanyak 100 orang; 

c. Meningkatnya persentase lokasi pelayanan ibadat haji provinsi dan kabupaten / 

kota yang memenuhi standar dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 

100%. 

6. Sasaran terkait terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang 

efisien. efektif, transparan dan akuntabel antara lain ditandai  dengan : 

a. Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti mencapai 100% 

pada tahun 2019; 

b. Index predikat opini laporan keuangan yang WTP pada tahun 2019; 

c. Index evaluasi akuntabilitas kinerja yang meningkat dengan target kinerja pada 

tahun 2019 dengan predikat  A. 

Sedangkan untuk sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota  Jakarta terkait dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut: 


