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Tabel 4.9  Data Angka Partisipasi  Kasar  (APK) Wustho 

No. Jumlah SantriWustho 
Jumlah Penduduk 
Usia 13 - 15 Thn 

APK 

 
1 205 422.100  0,05 % 

 

Tabel 4.10 Data Angka Partisipasi  Kasar (APK) ULYA 
 

No. Jumlah Santri ULYA 
Jumlah Penduduk 

Usia 16 - 19 Thn 

APK 

 
1 881 415.600  0,21 % 

 

Tabel 4.11 Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMTK BETHEL 
 

No. Jumlah Siswa SMTK 
Jumlah Siswa Usia 

16-18 Thn 

APM 

 
1 98 98 100 %  

 

Kondisi  rerata nilai ujian sekoah MTs, MA dan  indeks integritas siswa pada tahun 

2017 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12  Data Rata-Rata Nilai Ujian Nilai Sekolah MTS 

No. 
Jumlah Siswa Mengikuti Ujian MTS Nilai Ujian MTS 

Keterangan 

 
1 21171 50.78   

 

Tabel 4.13  Data Rata-Rata Nilai Ujian Nilai Sekolah MA 

No. 
Jumlah Siswa Mengikuti Ujian MA Nilai Ujian MA 

Keterangan 

 
1 7641 56.01   

 

 Dalam hal Indeks Integritas Siswa, data  yang dapat disajikan adalah Indeks 

Integritas Ujian Nasional (IIUN). Berdasar data dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan diperolah data IIUN MTsN sebagai berikut: 
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a. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 42 Madrasah Tsanawiyah Negeri pada  

tahun 2015 rata-rata  79, 04. 

b. Indeks Integritas Unian Nasional (IIUN) pada 38 Madrasah Tsanawiyah Negeri pada  

tahun 2016 rata-rata  79, 38. Empat MAN telah melaksanakan UNBK. 

c. Pada tahun 2017 seluruh MTsN di lingkungan Kanwil Kemenag provinsi DKI Jakarta 

telah melaksanakan UMBK. Ujian Nasioan yang dilakukan dengan berbasis komputer 

dianggap telah memenuhi syarat integritas. 

Sedangkan untuk IIUN MAN dari sumber yang sama diperoleh data sebagai 

berikut: 

a. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 22 Madrasah Aliyah Negeri untuk 

Program Studi IPA pada  tahun 2015 rata-rata  72, 91. 

b. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 15 Madrasah Aliyah Negeri untuk 

Program Studi IPA pada  tahun 2016 rata-rata  74,29.Tujuh dari 22 MAN pada tahun 

2016 telah melaksanakan UMBK. Sedangkan pada tahun 2017 seluruhnya telah 

melaksanakan UMBK. 

c. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 22 Madrasah Aliyah Negeri untuk 

Program Studi IPS pada  tahun 2015 rata-rata  63, 10. 

d. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 15 Madrasah Aliyah Negeri untuk 

Program Studi  IPS pada  tahun 2016 rata-rata  73,36. Tujuh dari 22 MAN pada tahun 

2016 telah melaksanakan UMBK. Sedangkan pada tahun 2017 seluruhnya telah 

melaksanakan UMBK. 

e. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 4 Madrasah Aliyah Negeri untuk Program 

Studi Bahasa Indonesia pada  tahun 2015 rata-rata  63, 26. 

f. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 2 Madrasah Aliyah Negeri untuk program 

Studi Bahasa Indonesia  pada  tahun 2016 rata-rata  73,36. Dua  dari 4 MAN pada tahun 

2016 telah melaksanakan UMBK. Sedangkan pada tahun 2017 seluruhnya telah 

melaksanakan UMBK. 

 

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan 

 

4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  

mempunyai  sasaran (outcomes) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang ditandai dengan predikat opini laporan keuangan 

dengan nilai opini WTP pada tahun 2019 dan predikat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan 

nilai A pada tahun 2019. 
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Untuk mencapai outcomes tersebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta melaksanakan sejumlah kegiatan: 

a. Pembinaan administrasi perencanaan dengan output meningkatnya kualitas 

administrasi perencanaan, yang ditandai dengan: 

1. Jumlah data perencanaan program; 

2. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran; 

b. Pembinaan administrasi kepegawaian dengan output meningkatnya kualitas 

administrasi kepegawaian, yang ditandai dengan: 

1. Jumlah peserta assessmen dan pengembangan pegawai; 

2. Persentase pembinaan dan layanan kesejahteraan sosial; 

3. Persentase dokumen data PNS yang tervalidasi dan terverifikasi. 

c. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan output meningkatnya kualitas 

administrasi keuangan dan BMN, yang ditandai dengan: 

1. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN; 

2. Jumlah laporan keuangan dan BMN. 

d. Pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana dengan output meningkatnya 

kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana, yang ditandai dengan: 

1. Jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tatalaksana; 

2. Jumlah laporan kinerja: 

3. Jumlah dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

e. Pembinaan administrasi hukum dan KLN dengan output meningkatnya kualitas 

administrasi hukum dan KLN, yang ditandai dengan: 

1. Jumlah aparatur sipil negara yang dibina dalam bidang hukum; 

2. Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti sosialisasi dalam produk-produk 

hukum; 

f. Pembinaan administrasi umum dengan output meningkatnya kualitas adminsitrasi 

umum dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur, yang ditandai 

dengan: 

1. Persentase terlaksananya pembinaan adminsitrasi; 

2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur. 

g. Pembinaan adminsitrasi informasi keagamaan dan kehumasan dengan output 

meningkatnya kualitas kehumasan, meningkatnya kualitas data dan informasi 

keagamaan, dan meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi, yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah layanan masyarakat; 

2. Persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan; 

3. Jumlah integrasi sistem aplikasi data; 

4. Jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet; 
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5. Jumlah operasional portal, website dan email; 

6. Jumlah operasional LPSE 

4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 

Pada program ini, sasarannya (outcomes) diantaranya meningkatnya kualitas 

pemahaman, pengamalan, pelayanan, dan pendidikan agama. 

Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan 

antara lain: 

a. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama dengan output meningkatnya kapasitas 

aktor-aktor kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas FKUB, lembaga 

keagamaan dan institusi media, dan meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat 

beragama, yang ditandai dengan: 

1. Persentase keterlibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam 

keanggotaanFKUB dan lembaga keagamaan; 

2. Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan; 

3. Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB provinsi; 

4. Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kota/kabupaten; 

5. Jumlah dialog lintas agama. 

b. Bimbingan masyarakat Khonghucu dengan ouput meningkatnya kualitas bimbingan 

masyarakat Khonghucu, yang ditandai dengan: 

1. Jumlah fasilitas dan prasarana keagamaan khonghucu; 

2. Jumlah penyuluh agama khonghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan 

pengembangan. 

 

4.1.2.3 Program Pendidikan Islam 

Pada program pendidikan Islam sasaran (outcomes) antara lain meningkatnya 

angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya, menurunnya 

angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya, tercapainya 

keseimbangan peserta didik perempuan, laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya, 

meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya 

yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B, meningkatnya jumlah madrasah yang 

layanan pendidikannya sesuai SNP, meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah 

yang menerapkan SPM, meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/ madin dalam kondisi 

baik, terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui kartu indonesia pintar, 

dan meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah, 

Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan 

antara lain: 

a. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama islam yang 

ditandai dengan: 
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1. Jumlah guru PAI non PNS yang menerima tunjangan profesi; 

2. Jumlah PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1; 

3. Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya; 

4. Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompentensinya; 

5. Jumlah guru dan pengawas PAI yang mengikuti bimtek kurikulum yang berlaku; 

6. Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI; 

7. Jumlah pengawas PAI yang terbina, 

b. Meningkatnya mutu siswa pendidikan agama Islam pada sekolah yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatif PAI; 

2. Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI. 

c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui pendidikan Agama Islam 

pada sekolah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan. 

d. Meningkatnya mutu kelembagaan pendidikan agama Islam pada sekolah yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya; 

2. Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian 

kurikulum PAI; 

3. Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah 

4. Jumlah sekolah penerima bantuan sarana media pembelajaran PAI. 

e. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai dengan: 

1. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan 

muadah/program persamaan lulusan/progrm wajar dikdas tingkat Ula serta paket 

A yang mendapatkan biaya operasional santri; 

2. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan 

muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdastingkat Wutsha serta 

paket B yang mendapatkan biaya operasional santri; 

3. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan 

muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdastingkat Ulya serta 

paket C yang mendapatkan biaya operasional santri; 

4. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan 

muadah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat Ula serta 

paket A yang mendapatkan bantuan KIP; 

5. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan 

muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat Wutsha 

serta paket B yang mendapatkan bantuan KIP; 
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6. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan 

muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdastingkat Ulya serta 

paket C yang mendapatkan bantuan KIP; 

7. Jumlah madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan al-quran/pendidikan pesantren 

yang mendapatkan dukungan biaya operasional pendidikan; 

8. Jumlah santri yang menerima layanan pendidikan terpadu anak harapan 

(dikterapan). 

f. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren 

yang ditandai dengan: 

1. Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab; 

2. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan 

prasarana; 

3. Jumlah madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan Al-Quran/pendidikan pesantren 

ditingkatkan mutunya; 

4. Jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok 

pesantren yang disediakan; 

5. Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang ditingkatkan 

mutunya; 

6. Jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan   al-quran 

yang terbina, 

g. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah santri yang mengikuti perkemahan pramuka santi nusantara; 

2. Jumlah santri yang mengikuti pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren 

tingkat nasional. 

h. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan 

pondek pesantren yang ditandai dengan: 

1. Jumah pendidik madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan Al-Quran/ pendidikan 

pesantren yang ditingkatkan mutunya. 

i. Meningkatnya jaminan kualitas (quality insurance) kelembagaan pendidikan diniyah 

dan pondok pesantren yang ditandai dengan: 

1. Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/ FKMA 

dll) yang diberdayakan; 

2. Jumlah penyelenggaraan bahtsul ma’sail/halaqoh pada lembaga pendidikan 

keagamaan yang dilaksanakan; 

3. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan 

pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja; 

j. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai dengan : 
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1. Jumlah siswa MI penerima BOS; 

2. Jumlah siswa MI penerima KIP; 

3. Jumlah siswa MTs penerima BOS; 

4. Jumlah siswa MTs penerima KIP; 

5. Jumlah siswa MA/MAK penerima BOS; 

6. Jumlah siswa MA/MAK penerima KIP; 

7. Jumlah siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan 

progam wajar 12 tahun dengan KIP; 

8. Jumlah ruang kelas MI yang dibangun; 

9. Jumlah ruang kelas MTs yang dibangun; 

10. Jumlah ruang kelas MA/MAK yang dibangun. 

k. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran; 

2. Jumlah ruang kelas RA yang direhab; 

3. Jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi; 

4. Jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi; 

5. Jumlah perpustakaan MI yang dibangun; 

6. Jumlah MI yang meningkat standar UK 

7. Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termsuk meubelair; 

8. Jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi; 

9. Jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi; 

10. Jumlah MTs yang meningkat standar UKS; 

11. Jumlah asrama MTsN yang dibangun; 

12. Jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi; 

13. Jumlah ruang keas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi; 

14. Jumlah perpustakaan MA/MAK yag dibangun; 

15. Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan; 

16. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium IPA; 

17. Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA; 

18. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium bahasa; 

19. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium komputer; 

20. Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK; 

21. Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK; 

22. Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun; 

23. Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi madrasah unggulan. 

l. Meningkatnya mutu siswa madrasah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah siswa MI mendapat beasiswa bakat dan berprestasi; 
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2. Jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional danatau 

internasional; 

3. Jumlah siswa MTs mendapat beasiswa bakat dan berprestasi; 

4. Jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional danatau 

internasional; 

5. Jumlah siswa MA/MAK mendapat beasiswa bakat dan berprestasi; 

6. Jumlah siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional 

danatau internasional; 

7. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan bahasa arab; 

8. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN. 

m. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya; 

2. Jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya; 

3. Jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya; 

4. Jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya; 

5. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional; 

6. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan profesi; 

7. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus; 

8. Jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi; 

9. Jumlah guru yang dinilai kinerjanya; 

10. Jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan; 

11. Jumlah guru yang disiapkan menjadi kepala madrasah. 

n. Meningkatnya jaminan kualitas (quality insurance) kelembagaan madrasah yang 

ditandai dengan: 

1. Jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya; 

2. Jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya; 

3. Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan; 

4. Jumlah MI menerapkan manajemen berbasis madrasah; 

5. Jumlah KKM MI yang diberdayakan; 

6. Jumlah KKG MI yang diberdayakan; 

7. Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya; 

8. Jumlah MTs yang menerapkan manajemen berbasis madrasah; 

9. Jumlah KKM MTs yang diberdayakan; 

10. Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan; 

11. Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya; 

12. Jumlah MA/MAK menerapakan manajemen berbasis madrasah; 

13. Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan; 

14. Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan; 
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15. Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan; 

16. Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan; 

17. Jumlah MA melaksanakan program riset; 

18. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. 

o. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan; 

2. Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku; 

3. Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku; 

4. Jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku; 

5. Jumlah buku PAI dan bahasa arab sesuai kurikulum yang berlaku yang 

digandakan; 

6. Jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; 

7. Jumlah madrasah yang melaksanakan pendampingan kurikulum yang berlaku. 

 

3.1.2.5 Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

Pada program penyelenggaraan haji dan umroh sasaran (outcomes) antara lain, 

pelayanan haji dalam negeri, pembinaan haji dan umrah, pengelolaan dana haji, dan 

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyenggaraan haji dan umroh. 

Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan 

antara lain: 

a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji yang ditandai    dengan: 

1. Jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrama haji; 

2. Jumlah lokasi pelayanan pendaftaran haji. 

b. Meningkatnya kualitas pembinaan ibadat haji dan umrah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah petugas PPIH arab saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan 

pelayanan prima; 

2. Jumlah petugas PPIH embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan 

pelayanan prima; 

3. Jumlah rekuitmen tenaga musiman PPIH arab saudi; 

4. Jumlah pembimbing dan penyuluh haji bersertifikat; 

5. Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji. 

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji yang ditandai dengan: 

1. Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji; 

2. Jumlah dokumen laporan keuangan operasional haji; 

3. Jumlah dokumen laporan aset haji. 

d. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 

penyelenggaraan haji dan umrah yang ditandai dengan: 
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1. Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala 

kepegawaian yang disusun tepat waktu; 

2. Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 

3. Jumlah dokumen monev, LAKIP dan BMN; 

4. Jumlah lokasi pengelolaan data base, jaringan dan informasi haji; 

5. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU. 

 

4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Islam 

Pada program ini sasaran (outcomes) antara lain pengelolaan dan pembinaan 

pemberdayaan wakaf, pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, pengelolaan dan 

pembinaan penerangan agama Islam, pengelolaan uruan agama Islam dan pembinaan 

syariah, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam. 

Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: 

a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK yang ditandai dengan: 

1. Jumlah operator SIWAK pada KUA yang difasilitasi dalam pelatihan; 

2. Jumlah operator SIWAK pada Kantor Kementerian Agama yang difasilitasi dalam 

pelatihan; 

3. Jumlah operator SIWAK pada Kantor Wilayah yang difasilitasi dalam pelatihan. 

b. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf yang ditandai dengan: 

1. Jumlah midis billboard tanah wakaf. 

c. Terbinanya nazhir dan lembaga wakaf yang ditandai dengan: 

1. Jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif; 

2. Persentase tanah wakaf; 

3. Jumlah terbentuknya BWI provinsi; 

4. Jumlah terbentuknya BWI kabupaten/kota. 

d. Terbinanya lembaga zakat yang ditandai dengan: 

1. Jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat; 

2. Jumlah terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kontestan 

zakat award; 

3. Jumlah penilaian kontestan zakat award; 

4. Jumlah dana operasional BAZNAS pusat, provinsi dan kabupaten/kota diseluruh 

indonesia. 

e. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip 

syariah pada pengelolaan zakat yang ditandai dengan: 

1. Jumlah pengawasan lembaga zakat tingkat pusat (33 BAZNAS provinsi, 18 LAZ 

Nasional, 1 BAZNAS Pusat) 

2. Jumlah sosialisasi standar akuntansi lembaga zakat; 
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3. Jumlah temu konsultasi compliance audit lembaga zakat; 

f. Tersedianya pedoman dalam pelakanaan pengawasan dan audit syariah yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah dokumen regulasi tentang zakat. 

g. Terbentuknya unit pengumpulan zakatyang ditandai dengan: 

1. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan; 

2. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan; 

3. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kantor kementerian/lembaga, SKPD tingkat 

provinsi dan SKPD tingkat kabupaten/kota. 

h. Terselenggaranya publikasi dakwah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah workshop jurnalis keagamaan; 

2. Jumlah publikasi dakwah melalui media; 

3. Jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI; 

4. Jumlah dokumen regulasi tentang penerangan agama Islam. 

i. Terselenggaranya MTQ/STQ nasional dan internasional yamg ditandai dengan; 

1. Jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan hakim; 

2. Jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah. 

j. Terjalinnya sinergi bimas islam, ormas islam dan KL dalam penanganan keumatan dan 

pemberdayaan umat yang ditandai dengan: 

1. Jumlah sinergitas Bimas Islam, ormas Islam dan KL yang difasilitasi; 

2. Persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keumatan. 

k. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama yang ditandai dengan: 

1. Jumlah penyuluh agama Islam non-PNS; 

2. Jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam. 

l. Berkembangnya lembaga sosial seni dan budaya islam yang ditandai dengan: 

1. Jumlah pembinaan lembaga sosial, seni dan budaya islam; 

2. Jumlah pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya Islam. 

m. Meningkatnya kualitas SDM penghulu yang ditandai dengan: 

1. Jumlah penghulu yang terbina; 

2. Jumlah penghulu bertambah; 

3. Jumlah bimbingan teknis administrasi NR; 

4. Terlaksananya PNBP biaya nikah rujuk. 

n. Meningkatnya kualitas standar pelayanan KUA yang ditandai dengan: 

1. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan; 

2. Jumlah KUA yang menerima biaya operasional; 

3. Jumlah rehabilitasi ringan KUA; 

4. Jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA; 

5. Jumlah pembangunan KUA; 
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6. Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online; 

7. Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online; 

8. Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil. 

o. Meningkatnya kualitas keluarga sakinah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah bimbingan kursus pranikah; 

2. Jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat kabupaten/kota. 

provinsi dan nasional; 

3. Jumlah bantuan kelompok prasakinah; 

4. Jumlah bantuan operasional BP4. 

p. Penyatuan kalender hijriyah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah kajian akademis hisab rukyat; 

2. Jumlah pertemuan tokoh/pakar. 

3. Jumlah kegiatan bimbingan kalender hijriyah 

4. Peningkatan kualitas tim rukyat hilal. 

q. Terpenuhinya kebutuhan al-quran kepada masyarakat yang ditandai dengan: jumlah 

distribusi al-quran kepada masyarakat. 

r. Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis yang ditandai 

dengan jumlah fasilitas pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan inter umat beragama 

islam. 

s. Penyatuan kalender hijriyah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah kajian akademis hisab rukyat; 

2. Jumlah pertemuan tokoh/pakar. 

3. Jumlah kegiatan bimbingan kalender hijriyah 

4. Peningkatan kualitas tim rukyat hilal  

t. Meningkatnya kualitas penjamin produk halal yang ditandai dengan; 

1. Jumlah kegiatan gerakan masyarakat sadar halal; 

2. Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU, 

pasar tradisional dan pasar modern. 

3. Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang UU JPH 

u. Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas islam 

yang tepat waktu, yang ditandai dengan; 

1. Persentase tersedianya layanan manajemen bimas islam; 

2. Persentase tersedianya data dan sistem informasi bimas islam sebagai basis 

perencanaan, penganggaran dan monev. 

 

4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 

Pada program bimbingan masyarakat Kristen sasaran (outcomes) antara lain 

pengelolaan dan pembinaan urusan agama kristen, pengelolaan dan pembinaan pendidikan 
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agama kristen, dan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Kristen. Untuk 

mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: 

a. Meningkatnya bimbingan masyarakat Kristen yang terkait dengan: 

1. Jumlah penyuluh agama kristen Non-PNS penerima honorarium; 

2. Jumlah penyuluh agama kristen yang ditingkatkan kualitas SDM nya; 

3. Jumlah kendaraan operasional roda 2 untuk penyuluh PNS; 

4. Jumlah tenaga teknis keagamaan kristen yang terbina (pendeta, guru sekolah 

minggu, koster, evangelis, diakones, guru injil/jemaat); 

5. Jumlah lembaga sosial keagamaan, lembaga gereja, yayasan dan asosiasi 

keagamaan kristen yang menerima bantuan. 

b. Meningkatnya  kualitas guru dan pengawas pendidikan agama Kristen pada sekolah 

umum yang terkait dengan: 

1. Jumlah guru PAK Non-PNS yang menerima tunjangan profesi; 

2. Jumlah guru PAK Non-PNS yang menerima tunjangan fungsional; 

3. Jumlah guru PAK yang bersertifikat; 

4. Jumlah guru PAK yang mengikuti program PLGP/PPG dan pembinaan. 

c. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang sekolah 

pendidikan keagamaan yang ditandai dengan: 

1. Jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan profesi; 

2. Jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan fungsional. 

d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen yang 

ditandai dengan: 

1. Jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya; 

2. Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan; 

3. Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan SMTK serta 

SMAK yang dipersiapkan; 

4. Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya. 

e. Meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas 

kristen yang ditandai dengan jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum dan 

ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu. 

 

4.1.2.8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 

Pada program Bimbingan Masyarakat Katolik sasaran (outcomes) antara lain 

pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, pengelolaan dan pembinaan pendidikan 

agama katolik, penyelenggaraan adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, dan 

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Katolik. Untuk mencapai sasaran 

(outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: 
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a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengalaman ajaran agama Katolik yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah penyuluh agama Katolik PNS dan Non-PNS yang mengikuti pendidikan 

dan latihan (pengembangan kemampuan subtansi dan teknis); 

2. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik PNS; 

3. Jumlah penyuluh agama Katolik Non-PNS yang menerima honorarium; 

4. Jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Katolik; 

5. Jumlah kendaraan operasional roda dua bagi penyuluh agama Katolik PNS. 

6. Jumlah tokoh agama dan masyarakat Katolik yang mengikuti dialog kerukunan 

umat beragama; 

7. Jumlah keluarga katolik yang mengikuti pembinaan keluarga bahagia; 

8. Jumlah kelompok kategorial yang terbina; 

9. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik; 

10. Jumlah juklak/juknis pemberin bantuan kepada institusi/lembaga keagamaan 

Katolik; 

11. Jumlah pedoman pembinaan keluarga Katolik; 

12. Jumlah naskah bimbingan kepada kelompok keagamaan Katolik; 

13. Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang terbina. 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik yang ditandai dengan: 

1. Jumlah rumah ibadat yang menerima bantuan; 

2. Jumlah keuskupan agung dan sufragan yang menerima bantuan; 

3. Jumlah paroki/stasi/lingkungan yang menerima bantuan; 

4. Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana keagamaan); 

5. Jumlah lembaga sosial keagamaan Katolik yang menerima bantuan 

(seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekuler); 

6. Jumlah kelompok kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU, ME/LM); 

7. Jumlah ormas katolik yang menerima bantuan pembinaan kerohanian Katolik; 

8. Jumlah buku peribadatan Katolik; 

9. Jumlah perlengkapan dan peralatan misa. 

c. Tenaga pendidik dan kependidikan agama Katolik yang berkualitas 

1. Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang 

memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S.1); 

2. Jumlah guru pendidikan agama Katolik yang memenuhi standar kompetensi 

tersertifikasi; 

3. Jumlah pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang 

memenuhi standar kompetensi; 

4. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan 

teknis kependidikan yang berlaku; 
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5. Jumlah pengawas PAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan 

dan latihan teknis kependidikan yang berlaku; 

6. Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang 

menerima TPG (Non-PNS yang sudah diinpasing); 

7. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah Non-PNS yang menerima TPG; 

8. Jumlah guru pendidikan agama katolik Non-PNS tingkat dasar dan menengah 

yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional; 

9. Jumlah juklak/juknis pembinaan kepada guru pendidikan agama Katolik, dosen 

agama Katolik, pembina agama Katolik dan tenaga kependidikan; 

10. Jumlah buku guru dan silabus tingkat dasar; 

11. Jumlah buku guru dan silabus tingkat menengah; 

12. Jumlah GPAK tidak tetap tingkat dasar dan menengah yang menerima bantuan; 

d. Lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar) yang 

ditandai dengan: 

1. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik tingkat dasar dan menengah yang 

mendapat bantan sarana prasarana; 

2. Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan; 

3. Jumlah kegiatan pembinaan kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta didik. 

e. Terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi; 

2. Jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan. 

f. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 

bimas katolik yang ditandai dengan: 

1. Jumlah dokumen adminsitrasi perencanaan, keuangan, umum, ortala kepegawaian 

yang disusun tepat waktu; 

2. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, tunjangan dan operasional. 

 

4.1.2.9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 

Pada program bimbingan masyarakat hindu sasaran (outcomes) antara lain 

pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, pengelolaan dan pembinaan pendidikan 

agama Hindu, penyelenggaraan adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu, dan 

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas Hindu. Untuk mencapai sasaran 

(outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: 

a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama hindu yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah fasilitasi operasional penyuluh Non-PNS; 
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2. Jumlah dialog pinandita/tokoh agama /cendekiawan /tokoh 

masyarakat/pemuda/wanita; 

3. Jumlah desa binaan kerukunan intern; 

4. Jumlah pembinaan keluarga sukinah; 

5. Jumlah BOP PHDI; 

6. Jumlah BOP LPDG; 

7. Jumlah BOP BPH; 

8. Jumlah BOP lembaga keagamaan pemuda; 

9. Jumlah BOP lembaga pinandita; 

10. Jumlah fasilitasi rumah ibadat; 

11. Jumlah fasilitasi sarana keagamaan 

12. Jumlah fasilitasi rumah duka Hindu; 

13. Jumlah event budaya keagamaan Hindu; 

14. Jumlah fasilitasi event budaya keagamaan Hindu; 

b. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan 

menengah yang ditandai dengan jumlah fasilitasi sarana dan prasarana. 

c. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan 

menengah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang 

berlaku; 

2. Jumlah sekolah minggu yang dibina; 

3. Fasilitasi event pendidikan agama dan keagamaan Hindu. 

d. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar dan menengah 

yang ditandai dengan: 

1. Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan S2; 

2. Jumlah guru bersertifikasi pendidik; 

3. Jumlah guru penerima tunjangan; 

4. Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi; 

5. Jumlah tenaga kependidikan yang dibina; 

6. Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya; 

7. Jumlah guru yang diberikan pembinaan. 

e. Terlaksananya adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi; 

2. Jumlah guru PNS penerima gaji dan tunjangan. 

f. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 

bimas hindu yang ditandai dengan; 

1. Jumlah dokumen rencana kerja tahunan; 
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2. Jumlah dokumen pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran; 

3. Jumlah dokumen administrasi; 

4. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, tunjangan dan operasional; 

5. Jumlah dokumen laporan keuangan; 

6. Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan peralatan perkantoran. 

 

4.1.2.10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 

Pada program bimbingan masyarakat buddha sasaran (outcomes) antara lain 

pengelolaan dan pembinaan urusan agama buddha, pengelolaan dan pembinaan pendidikan 

agama buddha, penyelenggaraan adminsitrasi perkantoran pendidikan bimas Buddha, dan 

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas Buddha . Untuk mencapai sasaran 

(outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: 

a. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha yang ditandai 

dengan: 

1. Jumlah penyuluh Non-PNS yang menerima tunjangan; 

2. Jumlah peyuluh Non-PNS dan tenaga teknis keagamaan yang mengikuti 

pembinaan; 

3. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama buddha PNS 

4. Jumlah tokoh agama yang mengikuti dialog kerukunan intern; 

5. Jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan inten umat beragama buddha; 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha yang ditandai dengan : 

1. Jumlah majelis agama Buddha yang dibantu; 

2. Jumlah lembaga sosial keagamaan (organisasi kepemudaan/ organisasi wanita 

buddhis/organisasisangha/lembaga keagamaan yang dibantu; 

3. Jumlah kegiatan pembinaan penguatan dan pemberdayaan pengurus lembaga 

keagamaan buddha; 

4. Jumlah rumah ibadat yang dibantu. 

5. Jumlah event penyelenggaraan svayamvara tripitaka gatha (STG); 

6. Jumlah event penyelenggaraan dhamma camp pemuda buddhis. 

c. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan 

menengah yang ditandai dengan jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam 

pembinaan dan pengembangan. 

d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan 

menengah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam 

penguatan dan pemberdayaan; 

2. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembagan event pendidikan agama dan 

keagamaan Buddha. 
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e. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan 

buddha tingkat dasar dan menengah yang ditandai dengan: 

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan 

pengembangan; 

2. Jumlah guru pendidikan agama buddha non-PNS yang menerima tunjangan 

profesi; 

3. Jumlah guru yang tersertifikasi; 

4. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima intensif 

tunjangan. 

f. Terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas buddha 

yang ditandai dengan: 

g. Jumlah dokumen administrasi; 

h. Jumlah layanan perkantoran. 

i. Terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas 

Buddha yang ditandai dengan: 

j. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran; 

k. Jumlah dokumen data perencanaan dan layanan sistem informasi; 

l. Jumlah dokumen tata kelola kepegawaian; 

m. Jumlah dokumen laporan keuangan; 

n. Jumlah dokumen perbendaharaan pelaksanaan anggaran; 

o. Jumlah dokumen layanan perkantoran. 

 

4.2 KERANGKA PENDANAAN 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program tahun 2015-2019, diperlukan 

ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian 

berdasarkan skala prioritas. Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang 

tidak mencukupi didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat, 

pemeritah daerah,dan masyarakat. 

Dalam rangka pemenuhan pendanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan 

yang menjadi tugas Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi DKI Jakarta 

yang,direncanakan skema kerangka pendanaan sebagai berikut:  

1. Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfataan Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN). 

2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan 

pembangunanpendidikan agama dan pendidikan keagamaan;   

3. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS; dan 

4. Meningkatkan  cost-effectiveness pendanaan secarasistematis. 
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 Secara umum, skema pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target 

pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan dalam masa lima tahun mendatang 

berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta dari partisipasi 

masyarakat. 

 

4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah 

 

1. Pendanaan Pemerintah Pusat 

 Alokasi Pendanaan dari Pemerintah Pusat  merupakan sumber utama dari 

pendanaan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta baik berupa 

rupiah murni mapun dari PNBP. Selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran 

pendidikan nasional, alokasi anggaran terbesar di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta adalah untuk pendanaan bidang pendidikan yaitu rata-rata 85% dari 

total alokasi yang direncanakan. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai 

program nasional yang berkelanjutan seperti BOS  juga untuk mendanai program baru 

sehubungan dengan NAWACITA antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Alokasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta  Tahun Anggaran 2018 yang dibagi ke dalam 9 program sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 18 Alokasi Anggaran 

 

No. Program Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

 Alokasi Anggaran -

2018  

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 

54,994,483,000  

 

2 Program Kerukunan 990,500,000  

3 Program Pendidikan Islam 1,256,894,488,500  

4 Program Penyelenggaran Haji dan Umroh 27,067,642,000  

5 Program Bimbingan Masyarakat Islam 145,337,034,600  

6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen        72,219,223,650  

7 Program Bimbingan Masyarakat Katolik        15,876,981,750  

8 Program Bimbingan Masyarakat Hindu  4,408,566,000  

9 Program Bimbingan Masyarakat Buddha  6,023,750,000  

 Total  1,521,197,603,000  

 

2. Pendanaandari Pemerintah Daerah 

 Meskipun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  dan seluruh 

satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari 

binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk 

turut serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan.Pemerintah 

Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam 

pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan 
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keagamaan. Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah berjalan dan 

diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOP. 

Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen 

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk Tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi 

DKI Jakarta memberikan Dana Hibah sebesar Rp. 218.436.792.000,- yang alokasinya 

untuk Bantuan Operasional Pendidikan dan Honorariun Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Non PNS. 

 Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam 

kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 

di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Provinsi DKI Jakarta. Beberapa kerjasama  dan kontribusi yang telah dilaksanakan 

antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta antara lain: 

a. Pemberian alokasi Biaya Operasional Pendidikan Pemerintah Daerah yang 

dialokasikan bagi madrasah. 

b. Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama,. 

c. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan. 

 

1.2.1 Pendanaan Dari Masyarakat 

 Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan, 

kelompok organisasi masyarakat. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan agama dan 

pendidikan keagamaan sudah berlangsung dengan sejak lama. Hal ini bisa dilihat banyak 

pendirian rumah ibadat yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian 

lembaga sosial keagamaan, dan banyaknya sekolah keagamaan yang dibangun dan dikelola 

oleh masyarakat biak secara perseorangan maupun kelembagaan. 

 Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan 

pembangunan bidang agama dan pendidikan agama adalah mengoptimalkan koordinasi 

dengan Kementerian Agama Pusat untuk memperoleh peningkatan pembiayaan melalui 

pemanfataan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota  Jakarta Tahun 2015-2019 pada dasarnya merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari arah dan kebijakan nasional pembangunan agama dan pendidikan 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 dan Kementerian Agama RI. Dengan mempertimbangkan perubahan 

lingkungan strategis, baik internal maupan eksternal. Renstra ini berupaya menggambarkan 

peta potensi dan permasalahan pembangunan agama yang ada. Atas dasar peta potensi dan 

permasalahan itu, selanjutnya disusun program dan kegiatan serta hasil (outcome) dan 

keluaran (output) yang hendak dicapai dari pembangunan agama dalam lima tahun ke 

depan. 

 

Sebagai ujung tombak pembangunan agama, Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta perlu lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan 

responsif terhadap laju perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik perubahan yang 

membawa dampak positif maupun negatif. Kementerian Agama juga dituntut mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-

citakan masyarakat melalui program pembangunan agama dan pendidikan. 

Atas dasar itu, pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta harus bersifat terbuka dan terus disesuaikan dari 

waktu ke waktu. 

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan dapat membantu para pelaksana 

dan pengelola program/kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan 

program/kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta 

memiliki pedoman bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program pembangunan agama 

selama lima tahun,  yaitu 2015–2019, sehingga visi dan misi pembangunan agama dan 

pendidikan dapat terwujud. 

 

Jakarta, Agustus 2018 

KEPALA  
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