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KATA   PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Klaten Tahun 2018. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja 

pencapaian visi dan misi. Selain itu, laporan ini disusun sebagai bagian dari kewajiban formal 

instansi maupun dalam upaya mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan 

bersih (clean government) khususnya di lingkungan  Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Klaten. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan 

Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian Agama, serta Rencana Strategis Kementerian 

Agama Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diterapkan dalam KMA Nomor 39 Tahun 2015, 

yang mewajibkan seluruh satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama 

menyusun dan menyampaikan LAKIP. 

Pencapaian realisasi belanja mencapai 98,01% dari pagu anggaran. Pencapaian target 

kinerja merupakan cerminan dari stakeholder yang berkontribusi terhadap penerimaan negara 

melalui unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Klaten. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja KementerianAgama Kabupaten Klaten terdiri dari: 

1. Ikhtisar Eksekutif yang menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,tingkat 

pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut serta langkah antisipasi yang mungkin terjadi pada tahun 

mendatang 

2. Bab I Pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum dan uraian singkat tugas dan 

fungsi; 

3. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang menguraikan secara singkat tentang 

Dokumen Penetapan Kinerja, yang dilengkapi dengan indikator–indikator sebagai alat 



ukur keberhasilan sebuah perencanaan, meliputi indikator sasaran dan indikator kinerja 

kegiatan; 

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja yang menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan 

analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan keberhasilan, kegagalan, kendala dan 

langkah-langkah antisipatif. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan; 

5. Bab IV Penutup yang menyajikan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, kendala  

utama dan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. 

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten.   

        

       Klaten,    Februari 2019 

Kepala 

 

 

        Dr. H. MasminAfifM.Ag 

        NIP. 196706131994031002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Penyusunan LAKIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 

2018berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di 

lingkungan Kementerian Agama berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Perpres tersebut disebutkan 

bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program kerja wajib menyusun laporan 

akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran 

kinerja. Laporan kinerja (LAKIP) merupakan gambaran tingkat capaian kinerja Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2018. 

 Dalam rangka pencapaian pembangunan bidang agama di Kabupaten Klaten, 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten telah menetapkan visi dan misi Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 yang berpedoman pada visi dan misi 

Kementerian Agama RI tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam PMA No 39 tahun 

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019. 

 Adapun Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten  yaitu : “ Terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Klaten yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN 

SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA 

YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 

GOTONG ROYONG “ 

           Sedangkan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten yaitu: 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 

2. Memantapkankerukunan intra danantarumatberagama 

3. Menyediakanpelayanankehidupanberagama yang meratadanberkualitas 

4. Menyediakanpelayanankehidupanberagama yang meratadanberkualitas 

5. Meningkatkanpemanfaatandankualitaspengelolaanpotensiekonomikeagamaan 

6. Mewujudkanpenyelenggaraanibadah haji danumrah yang berkualitasdanakuntabel 



7. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,pendidikan agama pada 

satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan 

8. Mewujudkan tata kelolak pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya 

 

Itulah sebabnya dalam rencana stratejik Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Klaten menetapkan tujuan dan sasaran program sebagai berikut: 

1. Tujuan 

Tujuan jangka panjang pembangunan di bidang agama yang hendak dicapai 

Oleh Kementerian Agama Kabupaten Klaten adalah “Terwujudnya masyarakat 

Klaten yang beragama, maju sejahtera , dan cerdas, serta saling menghormati 

antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI)”. 

2.   Sasaran 

Berdasarkan atas tujuan diatas dan mempertimbangkan kondisi, potensi dan 

permasalahan yang ada, serta sinergi dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang 

yang telah ditetapkan, selanjutnya Kementerian Agama menetapkan dan menjabarkan 

dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama periode tahun 2015-2019 

menurut lima bidang prioritas, yaitu; kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji dan tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sasaran strategi selama tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut: 

a. Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu 

mendukung percepatan pembangunan nasional;  

b. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar 

kerukunan nasional; 

c. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, 

serta mampu memperkuat jati diri bangsa; 

d. Tercapainyatingkatkepuasanjamaahdalamberbagaibidangpelayanandanpengelolaa

ndana haji untuksebesar-besarnyabagikesejahteraanumat; 

e. Terwujudnyapenyelengaraanbirokrasi yang efektif, efisiendanakuntabel, 

sertatersedianyaaparaturpelayanankeagamaan yang professional. 



Dalamrangkaupayauntukmewujudkankeberhasilanpencapaiantujuandankelimasasaran

strategisjangkamenengahtersebut, Kementerian Agama 

telahmenetapkanberbagaikebijakandan program denganmenetapkanindikator-

indikatorkinerjauntukmengukurkeberhasilanpencapaian program tersebut.Adapun program-

program yang akan di laksanakanKementerian Agama KabupatenKlatensebagaiberikut: 

 

Program 1 :Program DukunganmanajemenPelaksanaantugasteknislainnyakementerian  

Agama 

1. TerbinanyaKerukunanHidupUmatBeragama 

2. TerbinanyaAdministrasiHukum& KLN 

3. TerbinanyaAdministrasiKepegawaian 

4. TerbinanyaAdministrasiKeuangan Dan BMN 

5. TerbinanyaAdministrasiOrganisasi Dan Tata Laksana 

6. TerbinanyaAdministrasiPerencanaan 

7. TerbinanyaAdministrasiUmum 

8. TerbinanyaAdministrasiInformasiKeagamaandanKehumasan 

 

 

Program 2 :Program BimbinganMasyarakat Islam 

1. TerkelolanyadanterbinanyaLembagaWakaf 

2. TerkelolanyadanterbinanyaPemberdayaan Zakat 

3. TerkelolanyadanTerbinanyaPenerangan Agama Islam 

4. TerkelolanyaUrusan Agama Islam danTerbinanyaSyariah 

5. MeningkatkanDukunganManajemendanTugasTeknisLainnyaBimas Islam 

 

 

Program 3 :Program Pendidikan Islam 

1. MeningkatnyaAkses, Mutu, KesejahteraandanSubsidiPendidikan Agama Islam 

2. MeningkatnyaAkses, Mutu, KesejahteraandanSubsidiPendidikanKeagamaanIslam 

3. MeningkatnyaAkses, Mutu, KesejahteraandanSubsidi RA/BA dan Madrasah 

4. MeningkatkanDukunganManajemendanTugasTeknisLainnyaPendidikan Islam 

 



Program 4 :Program BimbinganMasyarakat Kristen 

1.  MeningkatkanDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaBimas Kristen 

2. TerselenggaranyaAdministrasiPerkantoranPendidikanBimas Kristen 

 

Program 5 :Program BimbinganMasyarakatKatolik 

1. TerkelolanyadanTerbinanyaPendidikan Agama Katolik 

2. TerkelolanyadanTerbinanyaUrusan Agama Katolik 

3. MeningkatkanDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaBimasKatolik 

4. TerselenggaranyaAdministrasiPerkantoranPendidikanBimasKatolik 

 

Program 6 :Program BimbinganMasyarakat Hindu 

1. TerkelolanyadanTerbinanyaUrusan Agama Hindu 

2. MeningkatkanDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaBimas Hindu 

3. TerselenggaranyaAdministrasiPerkantoranPendidikanBimas Hindu 

 

Program 7 :Program BimbinganMasyarakat Buddha 

1. TerselenggaranyaAdministrasiPerkantoranPendidikanBimas Buddha 

 

Program 8 :Program Penyelenggaraan Haji danUmrah 

1. TerselenggaranyaPelayanan Haji DalamNegeri 

2. TerselenggaranyaPembinaan Haji danUmrah 

3. MeningkatkanDukunganManajemendanTugasTeknisLainnyaPenyelenggaraan Haji 

danUmrah 

 

 Pelaksanaan tugas dan kegiatan Kantor KementerianAgama Kabupaten 

KlatenTahun 2018 secara keseluruhan berjalan dengan lancar karena adanya partisipasi aktif 

segenap stake holder serta adanya kerjasama dengan instansi/swasta/lembaga terkait. 

 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pembangunan bidang agama di Kabupaten Klaten tidak  terlepas dari 

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) di Klaten  

Tahun 2015-2019. Kebijakan RPJMD tersebut memuat visi misi antara lain terkait 

dengan  (1) mewujudkan  Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Klaten, beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya; (2) 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan  bersatu dalam 

wadah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan 

penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. Dua point penting ini akan 

bersinergi dengan Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019. 

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan di 

Klaten dalamkurun waktu limatahun mengacu pada upaya pencapaian 

tujuanKementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) peningkatan 

kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran 

agama;(2)peningkatankualitaspelayanankehidupan beragama; (3) peningkatan 

pemanfaatan dan kualitaspengelolaan potensiekonomi keagamaan; (4) peningkatan 

kualitas kerukunan umat beragama; (5) peningkatan kualitas penyelenggaraanibadah 

haji dan umrah; (6) peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama 

dan pendidikan keagamaan; dan (7) peningkatan kualitas tatakelola pembangunan 

bidang agama. 

 

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan AjaranAgama 

Kehidupan keagamaan yang harmonis merupakan harapan yang didambakan 

oleh seluruh masyarakat Klaten. Toleransi antara umat beragama untuk menghormati 

dan menghargai pemeluk  agama yang lain. Selain itu, upaya peningkatan 

pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan 

kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan 

pemberdayaan lembaga sosial keagamaan. Selain itu, kegiatan bimbingan dan 

pembinaan keagamaan dalam berbagai formulasi yang diarahkan untuk meingkatkan 

pemahaman, penghayatan nilai-nilai agama sekaligus pengamalannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 



 

1.1.1.1.Penyediaan PenyuluhAgama 

Penduduk Kabupaten Klatenmempunyai jumlah sebanyak1.372.287 orang. 

Jumlah penduduk kabupaten Klaten memiliki komposisi sebagaoi berikut: penduduk 

beragama Islam sebanyak 1.262.007 orang (96,24%), penduduk beragama Kristen 

48.345 orang (1,93%), penduduk bergama Katolik 45.338 (1,37%), penduduk 

beragama Hindhu 14.892 (0,16%), penduduk beragama Buddha 1.700 (0,25%) dan 

penduduk beragama Konghucu sebanyak 5 orang (0.05%). 

Peningkatanpemahaman danpengamalan ajaran agama kepada masyarakat, 

sebagian besar dilakukan olehtokoh agama, ulama, da’i dan penyuluh agama.Pada 

tahun 2018, penyuluh agamaberstatus PNSuntukpemeluk agama 

Islamberjumlah31orang, sedangkan penyuluh agamaIslam non PNS berjumlah 208 

orang. Penyuluh agama Kristen PNS sebanyak 1orang.Penyuluh agama Katolik PNS 

berjumlah 1 orang, dan tenaga penyuluh agama Katolik non PNS berjumlah 6 

orang.Jumlah tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNSsebanyak 

1orang,danPenyuluhNonPNSagamaHinduberjumlah 19orang.Pemeluk AgamaBuddha 

belum memilikipenyuluhPNS maupun Non PNS.Demikian juga dengan Umat 

Khonghucu juga belum memiliki penyuluhagamaberstatusPNS dan Non PNS.Peran 

bimbingan dan penyuluhan agama tidak hanya dilaksanakan oleh penyuluh PNS dan 

Non PNS tetapi juga dilaksanakan oleh tokoh masyarakat lain dalam berbagai 

profesi.Demikian halnya dalam rangka penyediaan sarana dan berbagai fasilitas 

keagamaan. 

 

1.1.1.2.Festival Keagamaan 

Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu bentuk 

pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama yang berperan penting dalam 

penanaman nilai-nilai ajaran agama. Selain itu, festival keagamaan mampu 

memperkuat tali persaudaraan diantara umat beragama. 

KantorKementerian Agama Kabupaten Klaten bersama dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Klatenterus memberikan dukungan dan bantuan dalam 

penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan. Bentuk dukungan melalui 

penyelenggaraan lomba, seperti Qosidah, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan 



Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ),Utsawa Dharma Gita,dan Swayamwara Tripitaka 

Gatha (STG), Wisuda Tahfidz Juz 30 Klaten Menghapal baik di tingkat Kabupaten, 

Provinsi Jawa Tengah maupun ikut serta aktif di forum tingkat Nasional.  

Dalam kegiatan iniKementerian Agama Kabupaten Klaten bekerjasama secara 

sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Klaten melalui APBD Kabupaten Klaten, 

Pemerintah Kabupaten/Kota  maupun bermitra dengan lembaga sosial keagamaan di 

Klaten. Upaya kerjasama ini perlu dijaga agar selalu tercipta hubungan yang 

harmonis antara Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 

1.1.1.3.Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan 

KantorKementerianAgama Kabupaten 

Klatentelahmenjalinkemitraandenganormas-ormaskeagamaan di 

tingkatkabupaten/kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaandan lembaga-

lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat.Polakemitraan 

yangdikembangkanmencakup koordinasi, sosialisasidan pemberian bantuan. 

Beberapa kegiatan koordinasi mencakup penanganan masalah 

HIV/AIDS,permasalahan aliran keagamaan,humantrafficking, pornografi dan 

pornoaksi, serta koordinasi organisasi keagamaan wanita dan pengaruh utamaan 

gender.Meskikategorisasidanlingkupnyaberbeda-beda,lembagasosial keagamaan yang 

ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok agama dalam 

mengorganisasikan ataumengelola berbagaiaspirasi umatnya dalam pemenuhan dan 

peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 

 

1.1.2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 

Dalam rangka menciptakan kualitas kerukunan umat beragama ditengah 

pluralisme kehidupan beragama merupakan harapan semua pemeluk agama. 

Kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus 

harus dipelihara bersama-sama seluruh komponen masyarakat, sehingga tercipta 

suasana hidup rukun dan damai. 

Akhir-akhir ini yang berkembang di masyarakat dan dianggap oleh 

masyarakat sebagai aliran sesat. Banyaknya aliran-aliran yang muncul di tengah 



masyarakat menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat timbulnya konflik sesama 

umat. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran beragama sehingga memicu masyarakat 

untuk membubarkan bahkan bertindak anarkis. Selain itu, masalah-masalah yang 

sering timbul yaitu sengketa pendirian tempat ibadah yang memicu konflik antar umat 

beragama. Oleh karena itu, FKUB menjadi tumpuan akhir dari permasalahan yang 

muncul dari masyarakat. FKUB merupakan wadah milik umat dan masyarakat serta 

lebih besar dari partai politik.  

Secara umumkerukunan antar umat beragama di Kabupaten Klaten telah 

berjalan cukup harmonis. Setiap peristiwa yang berpotensi mengakibatkan 

disharmonisasi antar pemeluk agama dapat diantisipasi melalui koordinasi yang 

melibatkan komponen forum kerukunan umat beragama, tokoh agama dan instansi 

terkait. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Klatentetap 

terjaga dan kondusif. 

Untuk mewujudkan kualitas kerukunan umat beragama Kemenag Kabupaten 

Klaten telah melakukan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, 

peningkatan kapasitas tokoh-tokoh agama, tokoh muda agama dan pelajar. Sosialisasi 

ini bertujuan dalam rangka memberikan pemahaman tentang arti pentingnya 

kerukunan, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga 

keagamaan, dan institusi media, pengembangan dan penguatankesadaran kerukunan 

umat beragama, dan menjaga kerukunan umat beragama dengan karakter kearifan 

lokal Klaten. 

Pengembangan pembinaan kerukuan umat beragama di Kabupaten Klaten 

masih relevan untuk menguatkan kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar 

umat bergama dan kerukunan umat beragama dengan Pemerintah. Kerukunan umat 

beragama menjadi salah satu pilar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

1.1.2.1.Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan 

Kebebasanberagama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945 pada 

pasal29ayat(2),pasal28Eayat(1),dan pasal28Iayat (1) yang diimplementasikan melalui 

Undang-Undang 



Nomor1/PNPS/1965tentangPenyalahgunaandan/atauPenodaanAgama. Akan tetapi, 

Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agamabelum sepenuhnya 

memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang  baru dipeluk oleh 

penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia.  

ImplementasiPeraturanBersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 

Nomor 9dan 8Tahun 2006 (PBM) tentangPetunjuk Pelaksanaan TugasKepala Daerah 

danWakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. 

Implementasinya berupa dialogpara tokohagama,FKUB,dan Pemerintah 

Daerah,membangun sekretariat bersama FKUB,perkemahan pelajar lintas agama, 

jalan sehat kerukunan FKUB, deteksi dini potensi konflik antar umat beragama, dan 

kegiatan–kegiatan yang merupakan inisiasi menuju semangat multikulturalisme. 

Meskipun aspek regulasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka 

melalui berbagai forum kerukunan umat beragama dapat dikembangkan inisiasi untuk 

memberikan masukan, dan  pokok pikiran untuk menyempurnakan regulasi yang ada. 

FKUB diharapkan menjadi muara akhirnya adalah mendorong dan terjaminnya 

kondisi yang  kondusif dan harmonisasi kehidupan umat beragama. 

 

1.1.2.2.Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan UmatBeragama 

KantorKementerian Agama Kabupaten Klaten telah berupaya 

memfasilitasiprogram maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan 

danmemelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh 

komponen masyarakat. Masyarakat yang berperan penting dalam kerukunan antara 

lain tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan 

jurnalis,serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. 

Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan 

kerukunan, seperti peningkatan wawasan multikultur, kemampuan manajemen 

pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama 

maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (peace 

journalism). 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten telah mempraktikkan sejumlah 

strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen 



aktor kerukunan.Selain tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan 

lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasiyang telah dilakukan dibutuhkan kehadiran 

tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan 

kerukunan umat beragama. Perwujudan kondisi kerukunan substantif untuk 

mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun. 

 

1.1.2.3.PemberdayaanForumKerukunanUmatBeragama(FKUB), Lembaga Keagamaan, dan 

Institusi Media 

Forum KerukunanUmat Beragama (FKUB) telah terbentuk diseluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga secara optimal mampu 

meminimalisir gesekan antar aliran keagamaan.Pemberdayaan 

FKUBtelahdilakukanmelalui penyelenggaraan program-program peningkatan 

kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, 

peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-

undangandankebijakanjugasecaraterus menerus dilakukan di kalangan personel 

kepengurusannya.Dalam rangka mendukung kebutuhan operasional FKUB, Kemenag 

Kabupaten Klaten memfasilitasi penyediaanbiayaoperasional, serta memperbantukan 

tenagaPegawaiNegeriSipilyangsecarakhususditugasimembantu di bidang 

kesekretariatan di FKUB, meskipun dalam pelaksanannya belum berjalan 

sebagaimana mestinya. 

 

1.1.2.4.Pengembangan danPenguatanKesadaranKerukunanUmatBeragama 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten dalam menjaga kerukunan melalui 

strategipengembangandanpenguatankesadarankerukunan umat beragama di kalangan 

masyarakat secara luas,mulaidari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, 

sampai  provinsi. Upaya yangdilakukan dalamberbagai bentuk, seperti workshop, 

dialog kerukunan, akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya 

pemeliharaan kerukunan di Kabupaten Klaten. Partisipasi aktif semua elemen 

masyarakat dalam upaya pemeliharaaan kerukunan umat beragama memilikiurgensi 

yang sangattinggi,khususnya darikalanganpemuda,mahasiswa,dan pelajar sebagai 

generasi penerus bangsa.  

 



 

1.1.2.5.Pembinaan Aliran Keagamaan 

Aliran-aliran keagamaan di Kabupaten Klaten 

menjadisalahsatufenomenayangmewarnaikehidupankeagamaan 

diIndonesia.Kementerian Agama Kabupaten Klaten secara proaktif membina 

berbagai macam bentuk aliran keagamaan yang tidak bertentangan dengan 

regulasi.Kemenag Kabupaten Klaten menjamin kebebasan beragama dan 

berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama,mendorong dan 

memfasilitasitokoh-tokoh agama agarmelakukanpembinaanterhadap 

umatnyasecaraintensdan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahandini 

agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai 

permasalahan paham keagamaan. 

Upayalainnyaadalahmelaluipelaksanaan program deradikalisasi melalui 

pendidikan keagamaan. Kementerian Agama Kabupaten Klaten telah 

menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para 

pendidikmemilikivisi dan persepsi yang sama mengenai esensi agama yang akan 

diajarkanserta selaras dengan konsep kerukunan, cinta tanah air, dan pluralisme. 

Berbagaiupayayang telah dilakukan menunjukkan perkembangan positif 

dengan menurunnya frekuensi konflik aliran keagamaan.Dalambeberapa kasus, 

konflikdapat dicegah hingga tidak sampai menimbulkan efek kekerasan. 

 

1.1.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 

1.1.3.1.Pelayanan Administrasi Keagamaan  

KantorUrusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

Agama di tingkat kecamatan yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan 

administrasi keagamaan umat Islam.Jumlah KUA di Kabupaten Klaten pada tahun 

2018sebanyak 26 KUA. 

SecaraTipologi terdapat KUA di Klaten berada dalam tipologi C.Tipologi 

KUA C didasarkan pada jumlah rata-rata peristiwa nikah perbulan. Peristiwa nikah 

pada tahun 2018 kurang dari 500 peristiwa nikah. Dari 26 KUA kecamatan terdapat 

14 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri,12 KUA belum memiliki tanah hak 

pakai Kementerian Agama. Anggaran tahun 2018 memiliki dana yang bersumber dari 

SBSN telah dilakukan Rehabilitasi gedung Balai Nikah sebanyak1lokasi yaitu Balai 



Nikah Kemalang. Langkah kedepan akan terus dikembangkan peningkatan sarana 

prasarana di KUA melalui SBSN dan pengadaan lahan/tanah melalui APBN Murni. 

Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sejak tahun 

2014, KUA memperoleh peningkatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 

sebesar Rp. 3juta per bulan, dari sebelumnya sebesar Rp. 2 juta per bulan. BOP 

tersebut untuk membiayai pemeliharaan gedung, adminsitrasi perkantoran (ATK), 

pemenuhan daya  dan jasa.   

Potensi lain untuk meningkatkan pelayanan adalah sumber daya manusia 

(SDM). Saat ini jumlah pegawai KUA di lingkungan Kemenag Kabupaten Klaten 131 

orang, 4 tenaga fungsional Penghulu, 31 orang Penyuluh PNS dan 208 orang 

Penyuluh Non PNS. 

Selainpelayanan administrasi keagamaan, KUA juga terdapat berbagai bentuk 

dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab 

rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi 

keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem 

Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam 

(SIMPENAIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). 

 

1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan PotensiEkonomi Keagamaan 

Dalam ajaran agama, salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya 

mengembangkan sikap saling berbagi danmembantu 

diantaraumatmanusia.Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan 

terhadap sesama sesuai ajaran agamanya, salah satunya adalah melalui penyisihan 

sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih 

membutuhkan. Kementerian Agama selama ini telah berupaya melakukan 

peningkatanpemanfaatandankualitas pengelolaandana danaset 

umatsebagaipotensiekonomi. Pengelolaan dana dan asetdikelolaoleh lembaga 

keagamaan dalam rangka mengurangi dampak dari kesenjangan ekonomi yang 

dialami diantara umat beragama.Pemeluk agamaIslam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha dan Khonghucu menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat 



antara lain seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana 

Persembahan Kasih. 

1.1.4.1.Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat 

Sebagai upaya optimalisasi potensi zakat di Kabupaten Klaten, Kemenag 

Kabupaten Klaten melaksanakan amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang 

dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah 

No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No. 3 

Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang 

pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah 

memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

Sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan , maka di Kabupaten 

Klaten melaluiKementerian Agama Kabupaten Klaten mendorong dan memfasilitasi 

terbentuknya BAZNAS Kabupaten/Kota. Pengembangan kedepan sesuai kebijakan 

BAZNAS akan dikembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi, 

integrasi database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database 

BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan 

konsultasi zakat. 

Kementerian Agama menunjuk BAZNAS Kabupaten dalam rangka 

pengembangan kerjasama pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Klaten. BAZNAS 

Kabupaten merupakan wakil resmi pemerintah dalam kaitan optimalisasi 

pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada para pihak yang sangat membutuhkan 

zakat. 

 

1.1.4.2.Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten berupaya mengoptimalkan sektor 

wakaf dengan mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database 

aset wakaf, pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh Jawa Tengah. 

Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri Agama, maupun peraturan lainnya telah terjadi gerak dinamika 

dunia perwakafan di Kabupaten Klaten. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

sejak tahun 2007 menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam mendorong 

perkembangan wakaf nasional sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 



Langkah pentingKemenang Kabupaten Klaten untuk melindungi tanah wakaf 

adalah dengan melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf 

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai 

bentuk realisasi dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut adalah 

dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf di sejumlah tempat di kabupaten 

klaten. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004 tentang Wakaf,  

pemerintah melalui Kemenag mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf. Bentuk pembinaan dan pengawasan  

antara lain memberikan bantuan pemberdayaan wakaf produktif. 

 

1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Upaya peningkatankualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara 

laindilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pelayanan sistem pendaftaran haji, 

danoperasionalisiasi layanan dalam negeri pada rangkaian kegiatan pemberangkatan 

dan pemulangan jamaah haji Jawa Tengah. Penyelenggaraan ibadah haji yang baik 

merupakan salah satu wujud pelayanan kepada jamaah haji. 

 

1.1.5.1.Pengembangan Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Haji 

 

Pelaksanaan pendaftaran haji di Kabupaten Klaten pada prinsipnya mengikuti 

kebijakan Kementerian Agama yang telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga 

diupayakan kemudahan, efektif dan efisien dalam rangka layanan kepada umat Islam. 

Kebijakan dalamproses pendaftaran haji yang telah dilakukan di Kantor Kementerian 

AgamaKabupaten/Kota adalah denganmenerapkanprinsipfirstcomefirst 

servedberdasarkanurut kacang sesuai perolehan nomor porsiberdasarkan alokasi 

kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem 

onlinejuga telah dilakukan secara bertahap yang diawali 

denganmemanfaatkanmainsystemmilikGaruda Indonesiasebagai host Sistem 

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank 

Penerima Setoran (BPS)BPIH,yang dimulai sejak tahun 1996. 

Siskohatyang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota 



telahmemberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan 

penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya 

memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan 

untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melaluiSiskohat dilakukan 

sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara realtime. 

Penerapan sistem ini terus kita sosialisasikan kepada masyarakat, mengingat berbagai 

latar belakang calon jamaah hajidi klaten yang sangat bervariatif, baik dari sisi usia, 

pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Bimbingan dan arahan dari aparatur sipil negara 

yang menangani tugas haji dan umroh cukup efektif didukung dengan pengembangan 

teknologi yang ada. 

 

1.1.5.2.Pengembangan Pembinaan Haji 

Ibadah Haji adalah rukun Islam yang diwajibkan bagi syariat bagi orang yang 

mampu (Istithoah) dan haji yang wajib hanya satu kali seumur hidup. Oleh karena itu, 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten dalam mensikapi hal ini melakukan langkah 

langkah pembinaan agar Ibadah Haji yang dilakukan Jamaah bisa benar-benar sesuai 

Syariat Islam dan Mabrur. Untuk memudahkan akses Pembinaan Ibadah Haji bagi 

Jamaah Calon Haji, maka kami melakukan pembinaan 4 kali di KUA, dan 2 kali 

Kankemenag.Selain itu, kami selalu koordinasi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji (KBIH) dalam mempersiapkan Jamaah Calon Haji untuk siap lahir batin menuju 

Tanah Suci. Untuk meningkatkan kesiapan dari jamaah haji dibutuhkan kerjasama 

dengan Forum Komunikasi maupun Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 

KBIH, Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Penyuluh Agama Islam, 

Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk  Kepala KUA, Sosialisasi 

Penyelenggaraan Ibadah Haji pada ORMAS Islam dan Sosialisasi Penyelenggaraan 

Ibadah Haji melalui Media Cetak, Cyber, Brosur dan Media Elekronik.  

Dalamrangka mensukseskan pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan 

pembinaan Ibadah Haji dari Tanah Air sampai  ke Tanah Suci,Kementerian Agama 

Kabupaten Klatentelah melakukan rekruitmenpetugas yang mendampingi Kloter dan 

Satgas Embarkasi. Rekrutmen petugas melalui seleksi yang ketat sehingga 

mendapatkan pelayan Jamaah Calon Haji yang  profesional.  

Penjaminan mutu pelayanan Pembimbing Ibadah Haji telah dikembangkan 



melalui uji kompetensi (Sertifikasi) bagi Calon Pembimbing Ibadah Haji, melalui  

pendidikan dan latihan selama 120 Jam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Klaten telah mengajukan 2 orang pembimbing ibadah haji dan sudah dinyatakan 

lulus. Penyelenggaraan sertifikasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang yang pada saat ini mempunyai program studi 

penyelenggaran ibadah haji. 

 

1.1.6. Peningkatandan Pemerataan Akses dan Mutu PendidikanAgama dan Pendidikan 

Keagamaan 

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pengembangan karakter 

bangsa, yaitu melaluipenyelenggaraan pendidikan umum berciri khasagama, 

pendidikankeagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.Dalam 

lingkupKementerian Agama Kabupaten Klaten penyelenggaraan pendidikan 

tersebutdilaksanakandalamjenjang pendidikananakusiadini (PAUD),pendidikan dasar, 

dan pendidikanmenengah.Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 

yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan 

masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan. 

 

1.1.6.1.Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam 

 

1.1.6.1.1. Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah 

Peningkatandan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya 

memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada 

setiapjenjangpendidikannya sehinggadapatdiaksesdandiikutiolehsebanyak mungkin 

masyarakat dari berbagai latarbelakang.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 

madrasah di Kabupaten Klatentelah menunjukkan hasil yang cukup baik, antara lain 

ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi padaberbagai jenjang pendidikan 

madrasah. Peningkatan tenaga pendidik dengan bimbingan teknis (Bintek), workshop 

dan lain-lain. 

1.1.6.1.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah 

Salah satu indikator mutu pendidikan madrasah adalah 

hasilUjianNasional(UN)  dan digunakan sebagai pertimbangan untuk: (1)pemetaan 



mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang 

pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau 

satuan pendidikan, dan  (4)  pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan 

pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan  sebagaimana diatur oleh 

Permendiknas No. 77/2008. 

Upaya peningkatan mutu madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup 

menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat kelulusan siswa MTs 

dan MA dalam Ujian Nasional (UN), pada tahun ajaran 2017/2018 meningkat 

menjadi 100,00% dan 100,00% dari tingkat kelulusan sebesar 100,00% dan 100,00% 

padatahun ajaran 2017/2018. 

Tingkat kelulusan siswa MI, MTs dan MA dalam Ujian Nasional(UN) yang 

pada tahun ajaran 2017/2018 masing-masing sebesar 100%. Hal yang menarik dan 

patut dicatat adalah persentase kelulusan siswa madrasah dalam UN tidak berbeda 

dari hasil yang dicapai siswa sekolah,bahkan untuk jenjang MTs dan MA persentase 

kelulusannya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA. 

KantorKementerian Agama Kabupaten Klaten melalui Seksi Pendidikan 

Madrasah  secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di 

madrasahmeliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan 

menyelenggarakanprogramsertifikasiguru madrasah dari  Madrasah Ibtidaiyah  sampa 

dengan Madrasah Aliyah. 

Selain  mengupayakan   peningkatan   mutu  madrasah melalui tenaga 

pendidik dan kelembagaan, Kementerian Agama juga meningkatkan mutu madrasah 

melaluipeningkatan daya saing siswa madrasah dengan  menyelenggarakan  

Kompetisi  Sains  Madrasah (KSM), AKSIOMA dankegiatan lainnya. 

 

1.1.6.1.3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah danPondok Pesantren 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren merupakan produk pendidikan 

khas bangsa Indonesia. Secarahistoris,pendidikandiniyahdanpondok pesantren di 

Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya 

menyelenggarakan layanan pendidikan semata,tetapijuga melakukan pemberdayaan 

masyarakat dan pusat keagamaan Islam. 

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 



tahun2007tentangPendidikanAgamadanPendidikanKeagamaansebagaiimplementasi 

dariUndang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam 

mendapatkan momentumnyatersendiri.Momentum itu kemudian diperkuat 

melaluiPeraturan MenteriAgamaNomor13Tahun2014tentang Pendidikan Keagamaan 

Islam yang kemudian disusul dengan PeraturanMenteri Agama Nomor 

18Tahun2014tentangSatuan PendidikanMuadalahpadaPondok 

Pesantren.Denganlahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok 

pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan,baik pada aspek kesetaraan 

regulasi,kesetaraanprogrammaupun kesetaraananggaran.Kedua Peraturan Menteri 

Agama di atas, merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan masyarakat pesantren 

untuk menghasilkan lulusan yang memilikikompetensimutafaqqih 

fiddin(ahliilmuagama Islam)guna menjawabataslangkanyakadermutafaqqih 

fiddindanmemberikan civileffect bagi dunia pesantren, di samping sebagai bagian dari 

ikhtiarkonservasidanpengembangan disiplinilmu-ilmukeagamaan Islam. 

Dalam konteks peningkatan akses, pondok pesantren 

telahmemberikankontribusiyangluarbiasadalamperluasanakses masyarakat untuk 

mengenyam layanan pendidikan pesantren.Sampai saat ini, pertumbuhan pesantren 

masih cukup tinggi. 

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Al-Quran, Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan kegiatan melalui Lembaga 

TKQ/TPQ.Kegiatan ini bertujuan menciptakan lembaga TKQ/TPQ yangidealdan 

layak menjadi rujukan dalambidang pendidikan dan pengajaran Alquran bagi anak. 

Peningkatanmutu layanan pondok pesantren terkait pengetahuan tentang 

kesehatan dan kemandirian dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, serta sebagai 

upaya peningkatanakses pelayanan kesehatan dasar bagi pondok pesantren dan 

masyarakat sekitarnya. 

 

1.1.6.1.4. Peningkatan Pendidikan Agama Islam 

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada 

peningkatanakses,kualitas dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan 

hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang 



kuat.Kebijakaninidilakukanmelaluisembilan focus prioritas,salahsatunya adalah 

program peningkatan kualitaspendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh 

melalui   peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara 

pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan 

metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama 

tahun 2016diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah 

dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan 

pengawas PAI, penyediaandanpengembangansaranaprasaranaPAIpada sekolah, 

termasukdidaerah bencana,terpencil dantertinggal,pembentukan dan peningkatan 

kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

PAI, dan pemberdayaan  Kelompok KerjaPengawas(Pokjawas)PAI,   

peningkatanmutukurikulumdan bahan ajar PAI.  

Programlain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah 

peningkatan mutu dankesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi 

yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikanPAI, penyediaanbeasiswadanbantuanpendidikan 

lainnya bagi gurudan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program 

visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsionalbagiguruPAINon-

PNS,penyediaan tunjanganprofesibagi guru PAI, dan tunjangan khusus bagi guru 

PAIdi daerah terpencil. 

Kementerian Agama juga terus melakukan upaya pengembangan 

kurikulum.Terbitnya Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 

tentangSistemPendidikanNasional,yangkemudianmelahirkan  Peraturan  Pemerintah  

Nomor55Tahun2007tentangPendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum 

yang sangat penting bagiposisiPAI.Menindaklanjutimomentum tersebut, Kementerian 

Agama menerbitkan PMA. Nomor 16 Tahun  2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama pada Sekolah,dan KMA Nomor  2110 

Tahun2011tentangPedomanPengembanganStandar 

NasionalPendidikanAgamaIslampada Sekolah,yangjugamengatur masalah 

standarisasi kurikulum PAI. 



Dalammendukungpelaksanaanimplementasikurikulum2013padapendidikanag

ama Islam, KementerianAgamaKabupaten Klatentelah melakukan beberapa hal 

antara lain: (1) menyiapkan dokumenkurikulumPendidikanAgama Islam 

(PAI)danBahasa Arab;(2) Menyiapkan penulisan buku PAI(Fikih, Alquran-

hadis,Akidah- akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab; (3) Menyiapkan 

pengadaan buku ajar dan pegangan guru mata pelajaran PAI, Bahasa Arab, dan mata 

pelajaran umum; dan (4)Menyiapkan pelatihan guru, kepala madrasah, dan pengawas 

untuk implementasi kurikulum2013. 

 

1.1.6.1.5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam 

Kementerian Agama Kabupatren Klaten, dengan mendasarkan  

arahankebijakan pada Ditjen Pendidikan Islam untuk melakukan upaya strategis 

dalam rangka menciptakan tatakelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. 

Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Ditjen 

Pendidikan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama. 

Pada aspek kelembagaan fokus program diarahkan antara lain pada akreditasi 

status madrasahdan penerapan pola manajemenberbasismadrasah.Polapengelolaan 

madrasah menitikberatkan pada pengambilan keputusan secara parsipatoris, pemetaan 

EMIS (Education Manajemen Information System), peningkatan manajemen berbasis 

ISO, persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sosialisasi gerakan anti korupsi, 

peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa. 

Dalam penyaluranbantuan menganutprinsip 3T dan 1A yaitu; tepat guna, tepat 

jumlah, tepat sasarandanakuntabilitas.Penjaringan nama-nama calon penerima 

bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor WilayahKementerian Agama 

Propinsi maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.Ini menjadi salah satu 

upaya transparansi dalampemberian bantuan dan beasiswa. 

 

1.1.6.2.Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen 

Peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen dilakukan melalui 

pengembangan berbagai regulasi yangdibutuhkan, pengembangan kualitas materi 

pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen, tenaga 

pendidik dan kependidikan Kristen dan 



kurikulum.KeberadaaanpendidikankeagamaanKristentelahdiaturdalamPeraturanMent

eriAgama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. 

Peningkatankompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat 

dasar dan menengah telah dilakukanmelalui peningkatan 

kualifikasiStrataSatu(S1)PAK.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru 

pendidikan agama Kristen di Kabupaten Klatenjuga telah dilakukan sertifikasi guru 

tingkat dasar dan menengah. 

 

 

1.1.6.3.Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik 

Upayameningkatkan kualitas pendidikan Katolik di Kabupaten Klatenselama 

lima tahun terakhir telah dilakukanmelalui perluasan akses, peningkatan mutu,dan 

pengembanganlembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan . 

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan 

Katolikdilakukan khususnya pada pada tingkat menengah.Dalampenyelenggaraan 

pendidikan  agama Katolik di Sekolah Umum, telah diterbitkan regulasi dalam bentuk 

Keputusan DirekturJenderal BimasKatolik NomorDJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tanggal 

10 Desember 2014 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pendidikan Agama Katolik 

dan Budi  Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.Hal ini dimaksudkan untuk 

menata pelaksanaan pendidikan agamaKatolik lebih baik pada lembaga 

keagamaanKatoliksehinggahasildaripendidikantersebutdapat dipertanggungjawabkan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

 

1.1.6.4.Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten melalui Pembimas Hindu 

melaksanakan dan mejabarkan kebijakan Pusat antara lain melalui lembaga 

pendidikan keagamaan. Menurut PMA nomor 56 tahun 2014 tentang pendidikan 

keagamaan Hindu, maka mulai dirintis pendirian pengembangan pendidikan 

keagamaan formal agama Hindu. Penyelenggaraan 

PendidikanKeagamaanpadapasraman formaldiselenggarakan 

berjenjang:pratama,adi,madyama, utamadanmahawidya pasraman. 

Selanjutnyauntuk meningkatkankompetensidankualitas pembelajaran PAH di 



pendidikan dasar dan menengah, telah diupayakanprogramsertifikasi guru 

PAH.Selainitu,tuntutanPeraturan Perundangan sertifikasi guru PAH dilakukan untuk 

meningkatkanprofesionalitas guru PAH,sehinggamemperoleh sertifikat kelayakan 

mengajar sesuai dengan tuntutan mutu guru. 

Selain itu, Peningkatanmutupeserta didik juga dituntut agar kualitas siswa 

semakin baik. Pendidikan di luar kelas juga menambah pengetahuan tentang 

pengenalan lingkungan di sekitar melalui pembinaan peserta didik berbakat,dan 

jambore Pasraman Provinsi. 

 

1.1.6.5.Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha 

Penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha di 

Kabupaten Klatenmengalami peningkatan yang cukup baik yang ditunjukkan 

dengansemakinmeningkatnyajumlahlembaga pendidikan Agama dan keagamaan yang 

berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Agama dan 

keagamaan Buddha. Upaya peningkatan kualitas pendidikan agamaBuddha selama 

lima tahun terakhir dilakukan melalui sejumlah kebijakan,  yaitu perluasan akses, 

peningkatanmutu, dan pengembangan lembagapendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan Buddha. 

PembinaanpendidikanAgama dan keagamaan Buddha difokuskan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraanya dilakukan di 

Sekolah Minggu Buddha. Dalamrangka menjamin mutu layanan pendidikan Agama 

dan keagamaan,Kementerian Agama telah menetapkan peraturan yang 

mengaturkelembangaan danprogram pendidikan keagamaan dalam kerangka 

sistempendidikan nasional melaluiPeraturan MenteriAgamaNomor39Tahun2014 

tentang Pendidikan Keagamaan Budha.  

1.1.7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama 

Seiring dengan kebijakan Kementerian Agama, maka Jajaran Kementerian 

Agama Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang 

bersih dari korupsi dan wilayah bebas melayani merupakan salah satu prasyarat bagi 

terciptanya lembaga birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Sejumlah langkah 

yang ditempuh diupayakan dalam rangka menuju zona integritas. 

1.1.7.1.Tata Kelola Perencanaan Program 



                      Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, bahwa perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah 

pembangunan Nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat dengan 

megoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu Kementerian 

Agama Kabupaten sebagai instansi vertikal selalu mengacu kepada kebijkan 

pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Agama sekaligus menselaraskan 

program pembangunan bidang agama sesuai kebijakan Gubernur Jawa Tengah. 

         Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan 

bidang agama di Klaten melalui strategi menjalankan berbagai program yang 

merupakan penjabaran dari RPJMN, Renstra Kementerian melalui penjabaran 

program eselon I masing-masing. Ha ini terkait dengan kebijakan restrukturisasi 

program dimana eselon I sebagai penanggungjawab program yang tegak lurus dari 

Pusat ke Kanwil Kementerian Agama, Kankemenag sampai ke Madrasah Negeri dan 

KUA Kecamatan. 

          Dalam kaitan tata kelola perencanaan di lingkupKementerian Agama 

Kabupaten Klaten perlu upaya penguatan kordinasi  dan singkronisasi dari Eselon I 

sampai ke bawah. Disamping itu perlunya kordinasi dengan Pemerintah Provinsi 

maupun Pemerintah kab/Kota dalam menyiapkan perencanaan terkait dengan 

pembangunan bidang agama.  Dalam tahapan implementasi perlu adanya penetapan 

skala prioritas yang baku dan transparan, mengingat masih terjadi belum 

keseimbangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia. 

 

1.1.7.2.Tata Kelola Kepegawaian 

Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kementerian 

Agama Kabupaten Klaten diarahkan kepadapembinaan aparatur yang profesional, 

netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kementerian Agama Kabupaten Klaten telah 

melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melaluipeningkatan kualitas 

mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem 

informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sebagai sarana pengolahdata dan 

informasi kepegawaian di lingkunganKementerian Agama Kabupaten. Simpeg telah 

menyajikan sistem pengelolaan data yang professional, dengan menyediakan 

informasi data yang reliable, pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat. 

DalamprosespembinaanPNS,KementerianAgama Kabupaten Klaten berupaya 



menggalisecara mendasarpotensi SDMyang dimiliki 

melaluipenanaman5(lima)budayakerjayakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, 

Tanggung Jawab, dan Keteladanandilakukan melaluikegiatan 

seminar,workshop,sosialisasidan orientasi kepegawaian. Nilai tersebut harus tertanam 

dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari.Penanaman budaya kerja pegawai juga 

disertai pelaksanaansasarankinerjapegawai(SKP)yangdimulaisejaktahun2014. Selain 

itu, mekanisme pengelolaan SDM Kementerian Agama 

yangbaikjugadiwujudkanmelaluisistemrekrutmen,pengangkatan,mutasi, rotasi dan 

promosi berdasarkan polaassessment testyang transparan,jujur,adildanprofesional. 

 Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan kedepan dalam rangka 

memperluas zona integritas dalam pembinaan PNSKementerian Agama adalah 

melakukan program pemetaan pegawai melalui redistribusi pegawai berdasarkan 

PeraturanKepala BKN Nomor 37 Tahun 2011. Pelaksanaan program tersebu 

tdiharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja Pusat dan Daerah 

sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). 

 

1.1.7.3.Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan 

Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan jumlah satker sebagai entitas 

pelaporan yang cukup besar,mempunyai kontstribusi yang cukup besar  dalam rangka 

terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Agama yang empat tahun terakhir 

memperoleh opini WTP.  Upaya-upaya yang efektif dan mendukung berjalannya 

pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah senantiasa 

diperlukan, mengingat wilayah satker yang tersebar  dangan keterbatasan sumber 

daya manusia yang ada.  

Langkah-langkah yang ditempuh antara dalam peningkatan kualitasLKKA. 

Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama Kab. 

Klaten dilakukan melalui pengembangan potensi tenaga akuntansi, penataan aset dan 

penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset tanah Kementerian Agama 

yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh 

pihak ketiga. Selain itu, menyusun sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Laporan 

Keuangan beserta penyusunan Sistem Operational Prosedur (SOP) Penyusunan 

Laporan Keuangan Kementerian Agama pada setiap jenjang pelaporan, yaitu dari 



Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Kuasa 

PenggunaAnggaran(UAKPA),Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 

1 (UAPPA-E1),dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah 

(UAPPA-W). Disamping itu dilakukan pendampingan penyusun LK oleh Itjen, dan 

review sebelum Tim BPK turun melaksanakan audit atas laporan Keuangan setiap 

tahun anggaran. 

 

1.1.7.4.Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset 

Salah satu agenda penting terkait dengan pengelolaan aset negara di 

lingkunganKementerian Agama Kabupaten Klaten, antara lain inventarisasi, 

reevaluasi dan penyelamatan aset. Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas laporan 

keuangan, Kementerian Agama Kabupaten Klaten harus dapat menyajikan aset 

Kementerian Agamayang tersebar diseluruh Klaten,sehingga dapat diyakini 

kewajarannya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, sejak 2007, 

Kementerian Agama telah melakukan reinventarisasi dan revaluasi aset. 

Problema yang masih terjadi terkait dengan aset ini antara lain; masih terdapat 

aset-aset di jajaran Kementerian Agama yang belum memiliki bukti kepemilikan yang 

syah, pemanfaatan asetnegara yang belum sesuai dengan  ketentuan yang berlaku, dan 

aset yang dikuasi oleh pihak III. Oleh karena itu upaya inventarisasi, reevaluasi dan 

penyalamatan aset ini kedepan masih relevan untuk dilaksanakan secara terpadu. 

 

1.1.7.5.Penataan Organisasi dan Tata Laksana 

Implementasi pengaturan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Klaten 

saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 

tentang Kedudukan,Tugas,dan Fungsi Kementerian Agama. Dalam pemerintahan 

negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, 

sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang 

terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT). 

Dalampenataan organisasi telah dilakukan pengembangan dalam bentuk 

penambahan unit kerja baru baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut 

dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang 

disebabkan oleh kondisigeografisdandemografis,serta adanyaperubahanstruktur 



wilayah (pemekaran wilayah) baik di tingkatprovinsi, Kabupaten/Kota, dan di tingkat 

kecamatan. 

Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem 

dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi 

penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, sosialisasi peraturan 

menterimengenai pelayanan publik di lingkungan KementerianAgama,sosialisasi 

penyusunan LAKIP, dan lain-lain. Sejalan dengan penataan tata laksana, Kementerian 

Agama Kabupaten Klaten berkomitmen pada pembangunan Zona Integritas menuju 

wilayah bebas korupsi yang sesuai dengan Permenpan dan RB No 60 tahun 2012. 

Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Klaten menjadi pilot project dalam 

pembangunan zona integritas. 

 

1.1.7.6.Pemanfaatan Teknologi Informasi 

KementerianAgama Kabupaten Klaten 

telahmemanfaatkanTeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakatbaik secara langsung maupun 

tidaklangsung. Dimulaitahun 1996 dengan namaSistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(Siskohat).Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorongterwujudnyae-

government padaKementerianAgama,baik secara internalmaupun pelayanan publik. 

Untuk itu,Kementerian AgamatelahmengembangkanSistem 

Informasiyangberbasisweb service, antara lainportal Kanwil KementerianAgama 

Prov. Jawa Tengah (jateng.kemenag.go.id) yang telah berjalan lebih dari 10tahun dan 

saat ini telah mengintegrasikan lebih 35 sub domain dari seluruh satker. 

Sisteminformasi yang telah terintegrasi antara lainSistem Informasi 

Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), Sistem Informasi Manajemen 

Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi 

Wakaf(SIWAK),LayananPengadaanSecara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran 

(e-MPA), e-Dokumen,SIM-BOSdan Beasiswa, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT). Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama 

(mail.kemenag.go.id)untuk kepentingan internal yang telah teregistrasi. 

http://www.kemenag.go.id/


 

1.1.7.7.Implementasi Reformasi Birokrasi 

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, 

Kementerian Agama telah melakukan beberapa 

langkahreformasibirokrasiyangdimulaisejaktahun2009. Langkah yang paling penting 

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama 

yaitudengan memenuhituntutan Sembilan ProgramMikro Reformasi Birokrasi 

sebagaimanatercantum dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 yang 

terdiri dari ManajemenPerubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan 

dan Penguatan Organisasi,Penataan Tatalaksana,Penataan Sistem Manajemen SDM 

Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan AkuntabilitasKinerja,dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi. 

Dalamimplementasinya, sepanjang tahun 2010 sampai dengantahun2014, 

KementerianAgamaKabupaten Klatentelahmelakukan beberapa hal  dalam  

pencapaian  Program  Mikro  Reformasi  Birokrasi  antara lain: 

1. PenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP)untuk seluruh unit organisasi  dan 

unit kerja; 

2. Sistem penempatan jabatan calon kepala madrasah negeri sesuai PMA nomer 29 

tahun 2014 melalui assessment bekerjasama dengan BKN Kanreg. I Yogyakarta; 

3. Penyusunan Analisis beban kerja dan analisis jabatan; 

4. Pelaksanaan Sistem Assesment pegawai; 

5. Pembangunan database pegawai melalui Simpeg dan pendataan ulang e-PUPNS; 

6. PemetaanregulasimelaluiIdentifikasiRegulasi,PenyempurnaanRegulasi, dan 

Deregulasi; 

7. Dalamprogram pengawasan telah dilaksanakan 

pelaksanaanAuditKinerja,pembentukandan sosialisasi SPIP, penyampaian  

LHKASN,  pengelolaan  SIMAK BMN, implementasi Zona Integritasmenuju 

WBKdan penandatanganan Pakta Integritas seluruh ASN di lingkunganKemenag 

Kabupaten Klaten; 

8. Dalam peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan 

melaluipeningkatanopiniLaporanKeuanganKementerianAgama(LKKA)menjadi

WTP,penetapanIKU,peningkatannilaiLAKIP, dan penerapan Monitoring 

Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik (e-MPA); 



9. Dalampelayananpubliktelahdilaksanakanpenerapanstandar pelayanan publik, 

pemanfaatan dan pengembangan TeknologiInformasi Komputerisasi (TIK) dalam 

pelayanan, pengembangan sistempengaduan masyarakat,peningkatan 

nilaisurveikepuasan Jemaah  Haji  dariBPS  dengan  

hasilmemuaskan,peningkatannilai Survei Integritas Sektor Publik oleh BPK, dan 

peningkatan nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Publik oleh Ombudsman. 

10. Melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta 

jabatan,uraianjabatandaninformasi beban kerja.Ketiga hal ini 

diperlukanuntukpembahasanatauvalidasiperingkatjabatan dan harga 

jabatandengan Kementerian PAN dan RB,danBKN. Kemudian pada tahun 2014, 

sebagai hasil akhir pembahasan ketigahaltersebut,Kementerian 

Agamatelahmendapat persetujuanuntuk memperolehtunjangankinerjasebagai 

hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. 

1.1.7.8.Peningkatan Kualitas Kebijakan 

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat.Oleh karena itu, diperlukan 

identifikasi masalah kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, dan penyusunan draft 

kebijakan. 

Secarainternal,peningkatankualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi 

pelayanan pegawai kepada masyarakat. Selain itu, 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. 

Sedangkan secaraeksternal,peningkatan kualitaskebijakan dilakukan dengan 

memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang 

berkembangdimasyarakat,sepertipenanganan konflikbernuansa agama, peningkatan 

kualitas kerukunan, antisipasi munculnya gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi 

intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa 

toleransi. 

 

1.2. POTENSIDAN PERMASALAHAN 

Pertimbangan dari berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program 



pembangunan bidang agamaperiode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-

2019,  maka  diperlukan  identifikasi 

yangcermatterhadappotensidanpermasalahansebagaisalahsatumasukanpentingbagiper

umusankebijakandanpenetapanstrategi 

pembangunanbidangagamalimatahunmendatang,yakniperiode2015-2019. 

Potensidanpermasalahanakanditelaahberdasarkan tujuhisu strategis yang 

menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaahtersebut dengan 

pertimbangan faktor-faktor penting yang ditengaraiakanmempengaruhi pembangunan 

bidang agamadanbidang pendidikankhususnyapendidikanagama dan pendidikan 

keagamaan. 

 

1.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan AjaranAgama 

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas 

pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain: 

1. Pengalamanpanjang umat beragama di Indonesia 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 inidilakukan secara mandiri,swadayadan swadana oleh masyarakat. 

Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensiyangdapat 

memberikontribusi pentingbagikeberhasilan upaya peningkatan kualitas 

pemahaman dan pengamalan keagamaan. 

Sejumlah permasalahan yang ditengaraidapat menghambat upaya peningkatan 

pemahaman dan pengamalan agama, antara lain: 

1. Terlihatadanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai- 



nilailuhuryangterkandung dalamajaranagamadengan perilaku umat beragama. Di 

satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampakbegitusemarakdan dapat dijadikan 

ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaanmasyarakat. Namun, di sisi 

lain,tingkatperilaku 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. Masihterjadinyaberbagaikonflikyangdisertaikekerasanatasnama agama. Hal ini 

mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaanyangsempit,eksklusif,dan 

tidaktolerandi kalangan masyarakat,yang 

dapatmengganggukeharmonisankehidupan beragama dan pada gilirannya dapat 

memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional. 

3. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik 

yangbersifatlokalmaupuntrans-nasional,sebagaidampak dariketerbukaan di era 

reformasi dan globalisasi,tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat 

dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan 

keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermindalam sikap dan perilaku 

sosialyangsejalan dengannilai-nilailuhuryangterkandungdi dalam ajaran agama 

dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif. 

 

1.2.2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 

Sejumlahpotensiyangdapatmendukungupayapeningkatan kualitas kerukunan 

umat beragama, antara lain: 

1. Tersedianyakerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaantugas 

bagikepaladaerah/wakilkepaladaerah dalam pemeliharaan kerukunan umat 

beragama, pemberdayaanForum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan 

pendirian rumah ibadah. 

2. Telah terbentuk FKUB Kabupaten maupun lembaga sejenis yang dibentuk oleh 

masyarakat, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama dan FKUB Muda. 

3. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan 

perbedaan dan konflik di sejumlah daerah. 

4. Keberadaan  tokoh  agama-tokoh  masyarakat,tokohperempuan,dan tokoh 

pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan. 



5. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut 

berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis peacejournalism. 

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambatupaya peningkatan 

kerukunan umat beragama, antara lain: 

1. Adanyapersepsisebagianmasyarakatbahwaberbagaiprogram peningkatan 

kerukunan yang dikembangkan cenderungbersifat elitis, dalam arti baru 

menyentuh lapisan elite agama, baiktokoh agamamaupunmajelis 

agama,tetapibelummenjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karenaitu, 

dibutuhkan kegiatan dengantarget dan sasaran yang lebih berorientasi pada 

masyarakat akar rumput. 

2. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama inilebih menekankan 

padapendekatanstruktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang 

lebihmengapresiasiperanan danpartisipasimasyarakatserta  

mempertimbangkannilai-nilai kearifan lokal. 

3. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materipenyiaran 

agama dengan mengabaikan realitassosial yang plural (majemuk). 

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

5. Sikap sejumlahmedia yang kurang sensitif terhadap upayapemeliharaan 

kerukunan umat beragama. 

6. Dinamikainternalumatberagamayangberpotensimenimbulkankonflik internal dan 

eksternal umat beragama. 

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

dan ekonomi tertentu. 

8. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderungmelakukan tindakan 

intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama. 

 

 

 

 

1.2.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 

Sejumlahpotensiyangdapatmendukungpeningkatankualitas pelayanan 

keagamaan, antara lain: 



1. Tersedianyastruktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan 

penyediaan pelayanansampaitingkatkecamatan, 

sepertipelayananadministrasikeagamaanbagiumat Islampada 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 partisipasimasyarakat, terutama tokoh agama, 

jurupenerang/dakwah, dan lembaga keagamaandalam penyediaan pelayanan bagi 

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

pelayanan keagamaan mengingat terbatasnyakemampuan dan kapasitas di bidang 

penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, 

penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan 

dan penyuluhan agama. 

Sejumlahpermasalahan yang ditengarai dapat menghambatupaya peningkatan 

kualitas pelayanan keagamaan, antara lain: 

1. Jumlahtenagapenyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi danrasio 

kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai. 

2. Berkembangnya persepsi di kalanganmasyarakat tentangmasih rendahnya  

dukungan pemerintah kepada aparatur penyediapelayanan, 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 masyarakatmenyangkut kualitaspelayanan administrasi 

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

pungutan liar (pungli). 

4. Kompetensidanprofesionalismeaparatpenyedialayanan secara umum belum 

cukup memadai. 

5. MasihrendahnyapenerapanStandarPelayananMinimal(SPM)dan Standar Prosedur 

Operasional(SPO)diberbagai bidang pelayanan. 

6. Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidakdidukung struktur 

organisasi minimal yang memadai. 

7. TerkaitagamaKhonghucu,belumakuratnyadatajumlahUmatAgama 

Khonghucu,tempat ibadah, jumlah rohaniwanagama Khonghucu, dan jumlah 



penyuluh agama, yang mengakibatkan pelayanan keagamaan Umat Khonghucu 

belum optimal. 

 

1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan PotensiEkonomi Keagamaan 

Sejumlahpotensiyangditengaraidapatmendukung upaya pengembangan dana 

dan aset sosial keagamaan, antara lain: 

1. Tingginyaanimo masyarakat dalam menjalankanibadah sosial keagamaan dan  

melakukanwisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya. 

2. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasanyuridis bagioptimalisasi 

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang  Nomor  38  

Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat,yangtelahdiperbaruimelaluiUndang-

UndangNomor23Tahun2011, Undang-Undang Nomor41Tahun 2004tentang 

Wakaf,Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun2004 tentangWakaf,danPeraturanMenteriAgamaNomor  

4Tahun2009tentangPendaftaran Administrasi Wakaf Uang. 

3. Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. 

Melalui UU No. 38Tahun1999 tentang Pengelolaan 

Zakat,sebagaimanatelahdiperbaruimelaluiUUNo.23Tahun2011,pemerintah 

telahmembentuk BadanAmilZakat (BAZ) sebagai  lembaga  pengelola  zakat.  

Eksistensi  BAZ  diharapkan dapat membangun kemitraan yang kokoh dengan 

Lembaga Amil Zakat(LAZ),bahkan diharapkanmenjadilembagapengelolazakat 

yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi model bagi 

lembagapengelolazakatlainnya.DemikianpulamelaluiUUNo.41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, pemerintah telah membentukBadan Wakaf Indonesia (BWI) 

sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. 

Keberadaan BWIini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) 

secara nasional sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis  

wakaf,  dan  menjadi  lembagayangmendorong tumbuhnya profesionalisme 

pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif. 

4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaanpotensiekonomi keagamaan 

yang berperan sebagai mitra strategisPemerintah. 

5. Sudah terjalin kerjasama antara pemerintahdengan lembaga-lembaga sosial 

keagamaan. 



6. Sebagian lembaga sosialkeagamaan telahmenunjukkan kinerja, profesionalisme 

dan integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapatdijadikan modelbagi upaya 

pemberdayaan lembagasosial keagamaan yang lebih luas. 

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya 

peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain: 

1. Masihberkembang 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. Masihbanyakmasyarakatyangbelum pahambahwazakat 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-

usahapemerintahdalammeningkatkanmutupengelolaansumber-sumber ekonomi 

keagamaan; 

4. Danadanasetsosialkeagamaanumumnyamasihdikelolasecaratradisional.Diperluka

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

pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan 

dikelolasecara profesional. 

5. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya databaselembaga  sosial  

keagamaan  yang  mengandung  informasi  yang cukup terperinci mengenai 

profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah merekadalam 

fokus bidang yang menjadi garapan mereka. 

6. Secara  umum  lembaga  sosial  keagamaan  bervariasi  dari  segi 

kemandirian,fokusbidanggarapan,poladanritmekerjasertasumber daya 

yangdimiliki.Hal ini belum lagi ditambah dengan heterogenitaskecenderungan 

danorientasiideologismasing- masing lembaga sosial keagamaan. 

 

 

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Sejumlahpotensiyangdapatmendukung upayapeningkatan mutu 

penyelenggaraan ibadah haji, antara lain: 



1. Tersedianyaperaturanperundang-undangansepertiUUtentang 

PenyelenggaraanIbadahHajiyangmenjadiacuanbagi upaya peningkatan kualitas 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji. 

2. Danasetoranawal BPIHdapat dimanfaatkanuntukmendukung 

penyelenggaraanhaji,sehinggalebihbermanfaatbagijemaahhajidan 

kesejahteraanumat. Untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur 

pengelolaan dana hajiyang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan. 

3. Tingginyaperan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji 

yangdirepresentasikan melalui berkembangnya PenyelenggaraIbadah Haji 

Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).Disamping 

itujugaterdapatperansertaPenyelenggara PerjalananIbadah Umrah(PPIU) 

yangdiharapkandapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah. 

4. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadipotensi penting 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji. 

5. Meningkatnyakapasitasekonomisebagianumatturutmeningkatkanminat dan 

kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah. 

Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya pembenahan 

diridariberbagaiaspek,melaluipembinaan,pelayanan dan perlindungan dengan 

dukungan sistemmanajemen yang handalterus dilakukan.Sistem 

manajemenpenyelengaraan ibadah haji diarahkan pada upaya memenuhi asas 

keadilan, profesional dan 

akuntabilitas,namundemikiantidakdapatdipungkiribahwaadabeberapapermasalahanya

ngdapatmenghambatupayapeningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain: 

1. Pelaksanaankegiatan dari anggaran  BPIH sangat bergantung 

waktudisahkannyaanggaranBPIHoleh DPRdanditetapkanoleh 

Presiden,sehinggajikapenetapanBPIH olehPresidenmengalami keterlambatan 

maka semua kegiatan operasional haji lainnya menjadi semakin pendek masa 

waktunya. 

2. Jumlahpetugashajimasihkurangseimbangdenganbebankerjapelayanan kepada 

jemaah di Arab saudi. 

3. Profiljamaahhajiyangberagamdarisegilatarbelakangusia, pendidikan, etnis, bahasa 

dan budaya. 

4. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pemerintahArabSaudimelalui Ta’limatul 



Hajj seringkali berubah-ubah. 

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

kendala tersendiri bagi petugas haji. 

6. Belumsemualembagapenyelenggara umrahterbinadanterawasidengan baik 

sehingga masih menimbulkanresiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman 

dan nyaman. 

 

1.2.6. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama danPendidikan Keagamaan 

 

1.2.6.1.Pendidikan Umum Berciri Agama 

Sejumlahpotensiyangdapatmendukung upayapeningkatan akses dan mutu 

pendidikan umum berciri agama antara lain: 

1. Besarnyaperanmasyarakatdalammendukung penyelenggaraan pendidikan 

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

keagamaan; 

2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapatmengimbangi kualitas 

pembelajarandi sekolah umum,yang ditunjukkan oleh persentase kelulusansiswa 

madrasahdalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, 

melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum; 

3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikanmadrasah setara 

dengan pendidikan pada sekolah umum; 

4. Mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil, 

menunjukkan peningkatan dan semakin diakuisecara internasional; 

5. Lembaga pendidikantinggi keagamaan khususnya universitas keagamaan telah 

menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga 

pendidikan tinggiyang laindi seluruh belahan dunia; dan 

6. Tersedianyasumberdayainternasionalyangdapatmendukung peningkatan mutu 

pendidikan tinggi keagamaan, berupa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa dan 

dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya. 

Adapunsejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya 

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

1. Penyelenggaraan pendidikanumumberciriagamaseperti RA/BA, madrasah dan 



pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta 

dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi 

pelayanan pendidikan umum berciri agama; 

2. Sebaran  madrasah  masih sangat  terkonsentrasi  pada  sedikit kecamatan 

sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkauwilayah-

wilayahlainyang membutuhkan; 

3. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendahmenimbulkan persoalan 

dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan; 

4. Masihterbatasnyaketersediaantenagapendidikyangberkualitasbaik dari segi 

jumlah maupun ketersebarannya; 

5. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnyaketersediaan 

pimpinan yang profesionalpada satuan pendidikan umum berciri agama; 

6. Masihterbatasnyaketersediaansaranadanprasaranapendidikanmadrasah yang 

dapat memenuhi Standar Pelayanan MinimalSPM) dan/atau Standar Nasional 

Pendidikan;dan 

7. Masihrendahnyakualitaspengelolaandanpemanfaatandalam hal penyediaan data 

dan informasi pendidikan. 

 

1.2.6.2.Pendidikan Keagamaan 

Sejumlahpotensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan 

keagamaan antara lain: 

1. Tingginya tingkatpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

keagamaan; 

2. Tingginyakepercayaanmasyarakatterhadaplembagapendidikankeagamaan; 

3. Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. 

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 diperlukanbagi perencanaan dan pengembangan pendidikan 

keagamaan; 

8. Pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa 

pendidikan non formal. Pengalaman menunjukan bahwa pendidikan keagamaan 

non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman 

tersebut maka perlu dirintis pendidikan keagamaan formal; dan 

 

1.2.6.3.Pendidikan Agama 

Sejumlahpotensiyang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikanagama 

padasatuanpendidikanumum,mulaijenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan 

menengah, antara lain: 

1. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggraanpendidikan  

agama pada satuan pendidikan umum; 

2. Keberadaanforum-forumyangdapatmenjadiwadahkerjasama dan saling tukar 

pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama,seperti 

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

Pendidikan Agama pada masing-masing agama. 

Adapunmasalah-masalah yang dapatmenjadi kendala bagi peningkatan mutu 

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain: 

1. Kebutuhanakangurudandosenpendidikanagamapadasatuan pendidikan umum 

belum sepenuhnya tercukupi; 

2. Peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti 

Hindu, Buddha, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku 

pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat 



terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh 

lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan. Akibatnya peserta didik harus 

menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama. 

3. Belumtersediastandaruntukmenilaicapaianmutupendidikan 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 belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG danMGMP Pendidikan 

Agama dalam mendukung peningkatankualitas pendidikan agama pada satuan 

pendidikan umum; 

7. MasihkurangnyajumlahPengawas Agama sertaPengawasyangadamasih perlu 

ditingkatkan kompetensinya; 

8. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan 

9. Masihdiperlukanberbagaiperbaikandalamhalpenyediaandatadan 

informasipendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan 

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. 

 

1.2.7. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama 

 

Sejumlah potensi yang dapat mendukungperwujudan tatakelola pemerintah 

yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah: 

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

2. Tersedianyapedomankerjauntukseluruhunitorganisasidan unit kerja di lingkungan 

Kementerian Agama; 

3. Sudahditerapkannyateknologiinformasidalamberbagaiaspekperencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan program; 

4. Tingginya partisipasimasyarakat dalam peran pengawasan; 

5. Adanyakebijakanpemerintahterkaitpercepatan pemberantasan KKN dan reformasi 

birokrasi. 

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola 

pemerintahanyang baik dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Klaten, antara 

lain: 



1. Kapasitasdan profesionalisme sebagaian aparatur masih rendah; 

2. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian 

aparatursehinggatingkatpenerimaanterhadapprosesreformasibirokrasi belum 

menyeluruh; 

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

4. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenagateknisdan 

administrasikhususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama 

akibatketidakselarasan struktur organisasidanstrukturanggaranserta 

jumlahmasyarakat yang dilayani. 

5. Pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun2010masih 

belumselarasdenganrestrukturisasiprogram dan anggaran, sehingga masih muncul 

struktur yang memiliki DIPAdan adaumatyangdilayaninamuntidakadastruktur 

organisasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Presuden Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Agama, memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang 

keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

Negara. Tugas dan tanggung jawab bidang agama diarahkan pada upaya pemerintah untuk 

memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, landasan etika, pembinaan akhlak 

mulia dan menjadi orientasi dan motivasi bagi daya dorong umat dalam mewujudkan Indonesia yang 

religius, aman, damai dan sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang keagamaan; 

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian 

Agama; 

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; 

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di 

daerah; 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan 

6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, 

Kementerian Agama berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

2. Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019 

3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 

 

2.1. VISI, MISI KEMENTERIAN AGAMA 

          Untuk menentukan Visi,Misi, tujuan dan sasaran pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten tidak lepas dari acuan RPJMN yang menggambarkan visi misi Presiden 

dan Wakil Presiden terpilih, yang dijabarkan dalam visi misi Kementerian Agama sesuai 

Renstra 2015-2019. Dengan acuan tersebut ditentukan Visi dan Misi Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten. 

 

 



2.1.1. Visi Pembangunan Nasional 

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang 

dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk 

tahun 2015-2019 adalah: 

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. 

 

2.1.2. Misi Pembangunan Nasional 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi pembangunan yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara 

hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

2.1.3. Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang 

berdaulat secara politik,mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam 

kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet 

Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga negara. 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum 



yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Selaras dengan nawacita, tujuan, sasaran, dan strategi Kementerian Agama Kab 

Klaten tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka memenuhi Nawacita khususnya cita ke 5, 

8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut: 

1. Nawacita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,lebih spesifik 

pada sub agenda Pembangunan Pendidikan : Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-

2019, dengan sasaran: 

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah 

2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya 

angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; 

3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok 

masyarakat,terutam antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk 

laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan 

antar daerah; 

4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja 

atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; 

5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang 

andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; 

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan 

memenuhi beban mengajar; 

7. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan 

karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; 

8. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan tersusunnya peraturan 

perundangan terkait Wajib Belajar 12 tahun. 

 

2. Nawacita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam agenda melakukan 

revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah: 



a. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, 

membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; 

b. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang 

berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air 

sebagai cerminan warga negara yang baik; 

c. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya 

dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni 

sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam 

keanekaragaman; 

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang 

tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-

ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah; 

e. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu 

terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta 

mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 

f. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai 

teknologi,  dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja; 

g. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; 

h. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat. 

 

3. Nawacita   ke   9,   yaitu   Memperteguh   kebhinnekaan   dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia. Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinekaan dan 

memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara 

lain yaitu: 

a. Meningkatnya  kualitas  pemahaman  dan  pengamalan  ajaran agama, antaralain 

melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata 

di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat 

beragama;  (iii)  peningkatan  intensitas  dialog  antara unguru agama dan 

pendakwah dengan cendekiawan. 

b. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama,antara lain ditandai 

dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antar umat beragama 

dikalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) 

meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB). 

 

 



2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN KLATEN 

 

2.2.1. Visi Kementerian Agama 

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut 

diatas,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”. 

Dengan memperhatikan visi Kementerian Agama tersebut maka dalam rangka 

mendukung implementasi dan sinergi Kementerian Agama , maka visi Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Klaten adalah : 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KLATEN YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, 

CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN 

INDONESIA YANG BERDAULAT,MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. 

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat 

didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya 

sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini 

akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa 

Indonesia yang taat beragama. 

Rukun memiliki pengertian baik dan damai,sehingga rukun dapat didefinisikan 

bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan 

damai.Sejalandengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi 

sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong- royongan. 

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang 

masing-masing indikatornya sebagai berikut: 

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan 

menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; 

berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan 

pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving). 

2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi 

diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan 



orang lain. 

3. Kecerdasan spiritual : yaitu mampu memahami, menghayati,dan mengamalkan akhlak 

mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks 

makna yang luas. 

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas 

dari berbagai gangguan. Sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan 

bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara 

bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun,serta tersedia sarana dan prasarana beribadah 

yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak 

dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap 

umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk 

itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya 

lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat 

Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia 

tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya. 

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya 

pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat,Wakaf, Dana 

Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki 

kecerdasandan kesejahteraan lahir dan batin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi 

bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa–bangsa lain. 

 

2.2.2. Misi Kementerian Agama 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan 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 ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. 

6. Meningkatkan aksesdan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama 

pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan. 

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. 

 

 



2.2.3. Tujuan dan Sasaran 

2.2.3.1. Tujuan 

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, dan pendidikan keagamaan.Sebagai penjabaran dari Visi 

dan Misi Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten 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 masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 

TA.2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah 

satu pilar kerukunan nasional. 

TA.3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan 

merata. 

TA.4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi 

keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan percepatan pembangunan. 

TA.5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang trasparan dan 

akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima. 

TA.6. Peningkatan kualitas tata kelola 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 yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap 

pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun). 

TP.2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai 

jenjang pendidikan. 

TP.3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun). 

TP.4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 

TP.5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses 

mendidik yang professional diseluruh satuan pendidikan. 



TP.6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada 

satuan pendidikan umum yang berkualitas. 

TP.7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas. 

 

2.2.3.2. Sasaran Strategis 

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas 

Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten telah 

menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. 

Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan 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 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten terkait bidang 

agama adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) 

adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi 

keagamaan,yang antara lain ditandai dengan: 

a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh 

wilayah Indonesia; dan 

b. Meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitas dalam 

memenuhi standar minimal lembaga keagamaan. 

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: 

a. Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan 

b. Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat bersama FKUB yang 

memenuhi standar. 

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

adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain 

dengan: 

a. Meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi 

dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat; 

b. Meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama;  

c. Meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi. 



4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas 

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan: 

a. Meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan 

b. Meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat. 

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 jemaah haji; 

b. Meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji; 

c. Meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi; 

d. Meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan 

e. Meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi. 

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 lain dengan: 

a. Dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan 

predikat opini WTP; 

b. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama; 

c. Meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan 

d. Menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian 

Agama. 

Sedangkan sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten terkait 

fungsi pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu 

(TP.1) adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program 

Indonesia Pintar pada pendidikan dasar, menengah melalui manfaat Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) yang ditandai dengan: 

a. Jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP; 

b. Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP;dan 

c. Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP. 

2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada 

berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan 

dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan: 

a. meningkatnya APK RA; 

b. meningkatnya APK MI/Ula; 



c. meningkatnya APM MI/Ulya; 

d. meningkatnya APK MTs/Wustha;  

e. meningkatnya APM MTs/Wustha;  

f. meningkatnya APK MA/Ulya; 

g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan  

h. meningkatnya APK PTK. 

3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan 

pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan 

pendidikan, yang ditandai dengan: 

a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula; 

b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan  

c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK. 

4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang 

ditandai dengan: 

a. Meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B; 

b. Meningkatnya persentase MIyang terakreditasi minimal B; 

c. Meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;  

d. Meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;  

e. Meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); 

f. Meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); 

dan 

g. Meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

5. Sasaran  terkait  peningkatan  kualitas  pendidik  dan  tenaga kependidikan (TP.5) 

adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada 

pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan: 

a. Meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4; 

b. Meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan 

6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya 

proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan: 

a. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat; 

b. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat; 

c. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat; 

d. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat; 

e. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat. 

7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang 



berkualitas (TP.7) adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi 

umat beragama yang ditandai dengan: 

a. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam 

wujud Pondok Pesantren danMadrasah Diniyah; 

b. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam 

wujud SDTK, SMPTK dan SMTK; 

c. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam 

wujud SMTK; 

d. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam 

wujud Pasraman; 

e. Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam 

wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan 

Widya Darma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

Perwujuadan perbaikan pemerintah dan sistem manajemen merupakan bagian dari reformasi 

birokrasi pemerintah. Sistem manajemen berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan 

kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pelaporan kinerja yang berkualitas melalui tahapan 

sebagai berikut: 

3.1. Capaian Kinerja 

Indikator kinerja Utama merupakan indikator kierja yang berhasil diidentifikasi denan 

memperhatikan proses bisnis dan kriteria kinerja yang baik. Kementerian Agama Kab. Klaten 

menetapkan 9 sasaran strategis dan 31 indikator kinerja utama (IKU). Secara umum capaian IKU 

Kementerian Agama Kab Klaten Tahun 2018 disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. 

Capaian IKU Kementerian Agama Kab Klaten Tahun 2018 

 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitas 

Keagamaan 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Jumlah penyuluh agama yang berkualitas  di 

seluruh Indonesia 

208 208 100 

 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan dan Antar Umat Beragama 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana 

Sekretariat bersama FKUB yang memenuhi 

standar 

1 1 100 

2 
Jumlah Dialog Kerukunan untuk 

meningkatkan Kerukunan Intern Umat 

Beragama 

1 1 100 

 



 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya Kualitas pelayanan kehidupan beragama 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Jumlah KUA yang memiliki standar 

pelayanan 

26 26 100 

 

Sasaran Strategis 4 

Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas  pengelolaan potensi ekonomi keagamaan 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan 

pemberdayaan wakaf  

1 1 100 

 

Sasaran Strategis 5 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan haji dan umroh yang transparan dan akuntabel 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Indeks kepuasan jamaah haji 3,71 3,77 101 

 

Sasaran Strategis 6 

Pemberian Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Persentase siswa sekolah Agama Miskin 

Penerima Kartu Indonesia Pintar 

5730 

(siswa) 

5730 

(siswa) 

100% 

Sasaran Strategis 7 

Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
APK PAUD/RA 100 81,82 81,82 

2 
APK MI/Ula/SD 100 102,75 102,75 

3 
APK Mts/Wustha/SMP 100 95,21 98,37 

4 
APK MA/Ulya/SMA 0 0 0 



Sasaran Strategis 8 

Menurunnya Jumlah Siswa yang tidak melanjutkan pendidikan 

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Angka Putus Sekolah MI/Ula 0 0 0 

2 
Angka Putus Sekolah Mts/Wustha 0 2 0 

3 
Angka Putus Sekolah MA/Ulya/SMAK 0 1 0 

Sasaran Strategis 9 

Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan  

No 
Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 
Persentase RA yang terakreditasi minimal B  360 47 13,05 

2 
Persentase MI yang terakreditasi minimal B  85 71 83,52 

3 
Persentase Mts yang terakreditasi minimal B 21 19 90,47 

4 
Persentase MA yang terakreditasi minimal B 7 5 71,42 

 

3.2. Pengukuran Kinerja 

Kinerja (performance)merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja ( performance measurement) 

mennurut Robertson (2002) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa 

diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan 

dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan 

(Robertson, 2002).  

Pengukuran kinerja menggunakan satuan ukur sebagai berikut: 

a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks yang diambil dari data sekunder. 

b. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output 

yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan. 

c. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan berdasarkan realisasi 

jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan. 

 



Tabel.3.2. 

Kriteria Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 

No Kategori Rentang Nilai 

1 
Sangat Baik ≥100 

2 
Baik  80-100 

3 
Cukup  50-79 

4 
Kurang <50 

 

 

3.3. Pengumpulan Data Kinerja 

Pengumpulan data kinerja menggunakan dua metode yaitu : (1) dilakukan secara 

konvensional berdasarkan laporan yang diberikan masing-masing Unit eselon I pada 

Kementerian Agama dan (2) dilakukan melalui survei oleh pihak ketiga, khususnya BPS untuk 

mengukur indeks kepuasan jamaah haji. 

 

3.4. Reviu Kinerja 

Penelahaan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan 

informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas. Tujuan Reviu adalah untuk membantu 

penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, 

keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja. 

 

3.5. Analisis Capaian Kinerja 

Keberhasilan kinerja tidak hanya diukur dengan angka-angka dan grafik. Pengukuran 

tingkat capaian dilakukan dengan  membandingkan realisasi dengan target. Pengukuran tingkat 

capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2017 telah dilakukan dengan cara membandingkan 

antara realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian 

Kinerja Kementerian Agama Kab Klaten tahun2017. Tingkat capaian kinerja masing-masing 

sasaran strategis Kementerian Agama Kab Klaten sebagai berikut:  

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitas 

Keagamaan. 

Pengukuran sasaran strategis Kementerian Agama Kab. Klaten menetapkan indikator Kinerja 

utama yaitu 

(1)  Jumlah penyuluh agama yang berkualitas  di seluruh Indonesia.  

Penyuluh agama yang diberikan tunjangan (honorarium) sebanyak 208 orang. 



Penyuluh agama yang berstatus PNS berjumlah 31 orang, sedangkan penyuluh agama yang 

berstatus non PNS berjumlah 208 orang. Jumlah besaran tunjangan penyuluh non PNS 

sebesar Rp.500.000,00. Periode Juli-Desember 2018 menerima tunjangan penyuluh non 

PNS sebesar Rp.1.000.000,00. Besaran tunjangan belum sesuai dengan yang diharapkan, 

akantetapi tunjangan penyuluh akan diusahakan sesuai upah minimum regional. Tunjangan 

penyuluh  yang kecil seharusya diimbangi  niat tulus ikhlas untuk membangun masyarakat 

kearah yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, melalui masyarakat binaannya. 

 

Tabel.3.2.1 

Data Penyuluh Agama 

 Islam Kristen Katolik Hindu  Budha 

PNS  31     1     1        1      - 

Non PNS    208     - 6       19      - 

Jumlah 239     1  7 20      - 

 

Penyuluh agama memiliki tugas dan fungsi bimbingan/penyuluhan dan pembangunan 

melalui bahasa agama. Penyuluh harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan 

sekaligus sebagai dakwah. Sasaran penyuluh adalah kelompok-kelompok masyarakat yang 

terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan 

kontemporer. 

Peranan penyuluh agama sangat penting karena pembangunan di Indonesia 

umumnya dan khususnya di wilayah Klaten tidak semata membangun jasmaniah, 

melainkan membangun segi rohaniyah, mental spiritualnya, kedua-duanya dibangun 

secara bersamaan. Kementerian Agama tidak mungkin untuk bekerja sendiri 

membina umat Islam namun tetap membutuhkan tokoh agama/penyuluh agama 

dalam membina umat Islam  ditengah-tengah  masyarakat. Sebagai ujung tombak 

pembinaan umat, agar senantiasa meningkatkan wawasan keislamannya. 

Salah satu bentuk penyuluhan kepada masyarakat, Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten melakukan komitmen dengan beberapa Rumah Sakit. Rumah 

Sakit membutuhkan penyuluh Kementerian Agama untuk memberikan penyuluhan 



kepada pasien-pasien rumah sakit. Rumah Sakit yang melakukan perjanjian kerja 

diantaranya Rumah Sakit Bedah Diponegoro dan rumah Sakit Suradji Tirtonegoro. 

Pada akhir tahun 2017 telah disepakati kerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

PKU Delanggu. 

Pada hari Senin, 4 Desember 2017 di Aula RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, 

Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tri Kuncoro dengan Kepala Kantor 

Kementerian Agama Klaten melakukan perjanjian kerjasama yakni layanan 

rohaniawan untuk pasien pada RSJD. Bentuk kerjasama ini untuk memenuhi 

kebutuhan rohani pasien dan keluarga, sehingga pasien senantiasa mengingat Tuhan 

Yang Maha Esa dan bersikap tabah dalam menghadapi penyakitnya. 

(2) Persentase lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas 

pelayanannya.  

Lembaga sosial keagamaanforum yang dibentuk oleh masyarakat dan fasilitasi oleh 

pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama 

untuk kerukunan dan kesejahteraan. KantorKementerianAgama Kabupaten 

Klatentelahmenjalinkemitraandenganormas-ormaskeagamaan di 

tingkatkabupaten/kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaandan lembaga-

lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat.Polakemitraan 

yangdikembangkanmencakup koordinasi, sosialisasidan pemberian bantuan. 

Beberapa kegiatan koordinasi mencakup penanganan masalah 

HIV/AIDS,permasalahan aliran keagamaan,humantrafficking, pornografi dan 

pornoaksi, serta koordinasi organisasi keagamaan wanita dan pengaruh utamaan 

gender.Meskikategorisasidanlingkupnyaberbeda-beda,lembagasosial keagamaan yang 

ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok agama dalam 

mengorganisasikan ataumengelola berbagaiaspirasi umatnya dalam pemenuhan dan 

peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 

 

 

 

 

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intra dan antar umat 



beragama. 

 

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya fasilitasi sarana 

dan prasarana Sekretariat bersama FKUB yang memenuhi standar, (2) jumlah Dialog 

Kerukunan untuk meningkatkan Kerukunan Intern Umat Beragama. Fasilitas sarana dan 

prasarana FKUB diberikan selama satu tahun mendapatkan anggaran sebanyak 

Rp.50.000.000,00.  Anggaran tersebut dibagi menjadi dua yaitu Rp. 40.000.000,00 untuk 

bantuan sarana dan prasarana FKUB yang diberikan bulan April 2017 dan Rp. 

10.000.000,00  untuk dialog tokoh lintas agama dengan berbagai kalangan 

masyarakat dan profesi tingkat kecamatan Kabupaten Klaten. Tujuan dari kegiatan 

meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, 

upaya untuk memperteguh persatuan dan kesatuan melalui pengamalan nilai-nilai agama 

dan Pancasila. 

Gambar.3.1.Dialog Tokoh Lintas Agama dengan Berbagai Kalangan asyarakat 

dan profesi Tingkat Kecamatan Kabupaten Klaten 

 

Gambar diatas merupakan kegiatan dialog tokoh lintas agama untuk mencegah 

konflik umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama 

umat beragama yang dilandasi toleransi,  saling pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Pemeliharaan kerukunan umat 

beragama adalah upaya bersama,  umat beragama dan Pemerintah di bidang 

pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. 



Untuk membangun kerukunan tersebut  Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Klaten mengadakan kegiatan Dialog Lintas Agama dengan berbagai Kalangan 

Masyarakat dan Profesi di tingkat Kecamatan Kabupaten Klaten Tahun 2018 

berlangsung di Aula Al Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan dihadiri 

200 orang dari berbagai kalangan masyarakat. 

Kegiatan dialog ini menghadirkan narasumber Ketua FKUB Kab. Klaten 

Drs.H.Syamsuddin Asyrofi,M.M. Sering bertemu bertemu tatap muka langsung dan 

saling berdialog antar tokoh agama akan saling menguatkan dan menjaga kerukunan 

umat beragama di Klaten akan semakin baik. Adanya sedikitnya gesekan dan masalah 

akan bisa kompak untuk menyelesaikan sambil duduk bersama, sehingga tanpa ada 

hal-hal yang memperuncing keadaan karena isu agama yang 

sensitif.Drs.H.Syamsuddin Asyrofi,M.Mmengatakan bahwa kita seharusnya mentaati 

dan mematuhi semua peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia 

berdasarkan pada nilai–nilai agama dan budaya luhur bangsa yang tercermin dalam 

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut digunakan sebagai upaya 

menangkal pemahaman keagamaan yang mengancam keutuhan NKRI. 

c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas pelayanan kehidupan beragama 

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis yaitu Jumlah KUA yang 

memiliki standar pelayanan. SecaraTipologi terdapat 1 KUA yang berada dalam 

tipologi B yaitu KUA Kecamatan Trucuk dan sisanya Tipologi C.Dari 26 KUA 

kecamatan terdapat 10 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri,16 KUA belum 

memiliki tanah hak pakai Kementerian Agama. 

 

 

 

Gambar.3.2. Pelayanan KUA Baik 



 

Gambar diatas merupakan salah satu ruang KUA Ruang Rapat BMT 

Yaqowiyu Jatinom.Pelayanan nikah pada KUA diharapkanterus semakin membaik 

dan ditingkatkan, seiring dengan masyarakat yang menghendaki pelayanan publik 

yang bebas korupsi, bebas dari pungli, aparatur yang berintegritas, cepat, efektif, 

efisien, dan transparan pada instansi pemerintah.  

KUA adalah wajah Kementerian Agama. Menurutnya, KUA tidak hanya 

menjadi pusat pelayanan administrasi saja, utamanya dalam layanan nikah dan 

manasik haji. Kepala KUA, penyuluh, dan penghulu adalah orang yang berada di 

garis depan di dalam pelayanan umat. Oleh karena itu wajah kemenag secara umum 

akan terlihat baik atau buruk tergantung kepada bagaimana KUA memerankan peran 

yang sangat strategis. Tugas KUA sangat komplek, kerjasama yang baik dengan 

Kemenag sebagai penyambung lidah informasi untuk masyarakat. Informasi 

pelayanan haji dari Kemenag kepada masyarakat bisa tersampaikan dengan cepat, 

terkait musim haji tahun 1438H/2017M, persiapan keberangkatan dan sampai 

pemulangan harus benar-benar sampai pada masyarakat yang berhaji. 

 

d. Sasaran Strategis 4 : meningkatnya kualitas dan akuntabilitas  pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan 



Indikator kinerja utama pada sasaran strategis yaitu meningkatnya 

pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun. Pengelolaan zakat secara nasional 

yang lebih dikenal dengan BASNAZ.Basnaz terbentuk sesuai dengan keputusan 

aturan yang ditentukan, sedangkan badan zakat di kabupaten sering disebut BAZDA. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bazda Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2015 

tentang Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Pengurus Badan Pelaksana Baznas 

Kabupaten Klaten bahwa Zakat dan Infaq disalurkan kepada dhu’afa (fakir miskin), 

bakti sosial (khitanan massal), panitia pembangunan masjid, mushola, dan lembaga 

pendidikan islam, sarana dan prasarana pendidikan/ibadah, sepeda pantas pakai. UPZ 

sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah, merupakan amil yang bertugas 

sebagai penghubung antara muzaki (orang berzakat) dan mustahik (penerima 

zakat).Pada tahun 2018 telah Penyaluran zakat digunakan untuk memberikaan 

santunan kepada 200 fakir miskin jamaah masjid, masing-masing mendapatkan @ Rp 

200.000.  

Tujuan pembinaan kegiatan ini untuk meningkatkan profesionalisme para 

pengurus di UPZ dan mensosialisasikan bagaimana cara mengembangkan potensi 

zakat di wilayah masing-masing. Selain itu untuk memberikan pengertian ataupun 

pengetahuan tentang arti pentingnya kita untuk berzakat.Pengelolaan zakat sekarang 

ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 

14/Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan  Zakat. 

 

e. Sasaran strategis 5 : meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umroh yang transparan 

dan akuntabel. 

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis yaitu meningkatnya penyelenggaraan 

haji dan umroh yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka peningkatan pelayanan haji, 

Kementerian Agama Kab Klaten dengan membuka jam pelayanan  hari Senin-Sabtu pk 08.00- 

16.00 dan istirahat pk.12.00-13.00. 

 

 

 Proses Pemberangkatan Haji  



Jumlah jamaah calon haji yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 984. Pada 

hari minggu 29 Juli 2018 diberangkatkan dari GOR Gelarsena Klaten menuju asrama 

haji Donohudan dilepas oleh Bupati Klaten Sri Mulyani.Bupati Klaten Sri Mulyani 

berharap seluruh jamaah calon haji asal Klaten untuk selalu menjaga kebersamaan, 

saling berkomunikasi antar jamaah dan petugas, menjaga kesehatan dan menjaga 

nama baik khususnya Klaten dan umumnya Indonesia. 

Ketua Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Klaten, Bakri mengatakan 

sebanyak 984 calon haji dari 4 kloter yang diberangkatkan dari GOR Gelarsena yakni  

dari kloter 42 sebanyak 58 orang, kloter 43 sebanyak 352 orang,  kloter 44 sebanyak 

355 orang dan kloter 45 terdapat 219 orang dan mulai diberangtkan pukul 05.30 

WIB.Calon haji diberangkatkan dari GOR Gelarsena hanya berselang dua sampai tiga 

jam yang menuju asrama haji Donohudan Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 

23 armada  bus. 

Gambar 3.3. Pemberangkatan Jamaah Haji 

 

Suhu di tanah suci mencapai kisaran 42-43 derajat, oleh karena itu perlu 

disiapkan fisik dan mental, jaga kesehatan, jaga pola makan dan banyak 

meningkatkan ibadah. Untuk antisipasi udara panas diimbau memakai payung, masker 

dan semprotan air bila keluar dari hotel agar tidak dehidrasi, ungkapnya. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Klaten mengatakan bahwa meminta jamaah haji 

untuk memanfaatkan waktu yang tidak panas, selalu membawa semprotan air, 



memakai masker, dan banyak minum tidak masalah agar tidak dehidrasi. Jauh-jauh 

hari sebelumnya, semua calon jamaah haji sudah dimonitor kesehatannya. 

Saat pemeriksaan awal, sudah bisa dipetakan mana yang termasuk risiko 

tinggi, seperti menderita hipertensi, diabetes, namun biasanya karena usia. Dinkes 

juga sudah lakukan kegiatan untuk peningkatan kesehatan, penyuluhan, tes 

kebugaran, periksa kesehatan sebelum dan setelah aktivitas, hasilnya cukup bagus. 

 Proses Pemulangan Haji 

Pada tanggal 10 September 2018 sebanyak delapan bus sekitar pukul 10.20 

WIB rombongan Jamaah Haji asal Kabupaten Klaten kloter 43 kembali tiba di Klaten 

dan disambut langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten 

Masmin Afif bersama muspida, Ulama, tokoh masyarakat di komplek GOR Gelarsena 

Klaten. Jadwal kepulangan jamaah haji kloter 42, 43, 44 dan 45 tiba di SOC 10 

September 2018 jam 02.20 WIB, 07.20, 12.25, 15.20, sedangkan kloter 95 tiba 26 

September 2018 jam 13.00. 

 

Gambar. 3.4. Pemulangan Jamah Haji Kab. Klaten 

 

 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Masmin Afif dalam 

rapat koordinasi pemantapan P3H (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji) 

Kabupaten Klaten yang bertempat di lantai 2 Aula Kopenda Kemenag Klaten yang 

diikuti seluruh P3H dari unsur pemda Klaten, Kemenag Klaten, Polres Klaten, PMI, 

ORARI/RAPI dan Kepala KUA.  



Alhamdulillah jamaah Haji Klaten selamat kembali ke tanah air tanpa 

kekurangan satu apapun dan dapat memberikan keberkahan bagi kita semua.Kami 

sangat bahagia melihat kondisi jamaah haji Klaten yang tetap dalam keadaan sehat 

wal’afiat meskipun telah mengikuti serangkaian ritual haji di Mekkah dan Madinah 

yang tidak mudah dikerjakan apalagi jamaah yang dikategorikan lanjut usia. 

Dengan semakin bertambahnya masyarakat Klaten yang telah menunaikan 

ibadah haji, semoga akan memberikan nuansa yang sejuk, rukun, damai untuk 

keutuhan negara tercinta ini khususnya di Kabupaten Klaten dan umumnya seluruh 

Indonesia. 

 

f. Sasaran strategis 6 : Pemberian Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

Demi kelancaran dan efektivitasnya penggunaan Dana BOS Madrasah serta 

pemanfaatan BOS dan PIP turun langsung mengadakan Monev (Monitoring Evaluasi) 

Dana BOS serta pemanfaatan PIP madrasah di Klaten mendapat kunjungan tim 

monev dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di MAN 2 Klaten 

dilanjutkan ke MTs Ceper. 

Gambar : 3.5. Monitoring  PIP 

 

 

Zaima dari Tim Monev Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mengatakan, 

kegiatan  monitoring ini  dilaksanakan untuk memastikan apakah  dana BOS dan 

bantuan PIP dibagikan sesuai dengan prosedur, tepat sasaran dan tepat guna serta 

berapa persen realisasi serapan anggaran BOS dan PIP.  



Tujuan kedatangannya adalah untuk melihat sejauh mana pemanfaatan 

bantuan dana BOS untuk kelancaran proses belajar mengajar di madrasah. Selain itu 

tujuan monitoring dana BOS di madrasah adalah untuk mengetahui jumlah siswa 

penerima dana BOS. Mengetahui ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan 

pelaporan keuangan di madrasah. Juklak dan juknis BOS berasal dari negara, maka 

penggunaannya harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, segala 

sesuatunya harus tepat guna dan tepat sasaran.Penggunaan dana BOS dilakukan 

secara transparan dan akuntabel karena dana BOS merupakan bagian dari program 

utama pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

 

g. Sasaran strategis 7 : meningkatnya angka partisipasi pendidikan. 

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis yaitu meningkatnya angka 

partisipasi pendidikan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara 

meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan 

harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 

penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.Untuk mengetahui seberapa banyak 

penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase 

penduduk menurut partisipasi sekolah. 

Tabel.3.3. APK TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

           

NO JENJANG 

JUMLAH SISWA TOTAL PENDUDUK CAPIL TH 2018 APK 2018 

L P TOTAL L P TOTAL L P 
TOTAL 

L+P 

1 

PAUD (KB, 
TPA, SPS, 
DAN TK/ RA/ 
BA) 

   
22.429 

   
21.842 

      
44.271 

   
27.993 

   
26.114 

       
54.107 

80,12 83,64 
            
81,82 

2 
SD/ MI/ 
PAKET A 

   
57.808 

   
53.987 

   
111.795 

   
59.937 

52.867 
    

108.804 
103,34 102,12 102,75 

3 
SMP/ MTs/ 
PAKET B 

   
27.248 

   
25.410 

      
52.6583 

   
27.663 

   
25.870 

       
53.533 

      
98,50 

      
98,22 

            
98,37 



4 
SMA/ MA/ 
SMK/ PAKET 
C 

- - - - - - - - - 

5 PT -   -  
 

   -  
- - - -   -  

 
   -  

           

           

Tabel. 3.4. APM TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

           

NO JENJANG 

JUMLAH SISWA MENURUT 
USIA PER JENJANG 

PENDUDUK CAPIL TH 2018 APM 2018 

L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL 

1 

PAUD (KB, 
TPA, SPS, 
DAN TK/ RA/ 
BA) 

19.305 17.142 36.447 
   

27.993 
   

26.114 
       

54.107 
68,96 65,64 

            
67,36 

2 
SD/ MI/ 
PAKET A 

   
51.008 

   
47.828 

98.836 
   

55.937 
   

52,867 
    

108.804 
      
91,19 

90,47 90,84 

3 
SMP/ MTs/ 
PAKET B 

20.274 
   
18.918 

      
39.192 

27.663 
   

25.870 
       

53.533 
73,29 73,13 73,21 

4 
SMA/ MA/ 
SMK/ PAKET 
C 

- - - - - - - - - 

5 PT 
               
-  

              
-  

                 
-  

- - -       

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten 

 

Tabel diatas untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal 

beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 

sebesar 81,82%, APK SD/MI sebesar 102,75%, APK SMP/Mts sebesar 95,21%. Pemerataan 

proses pendidikan terwujud sejak program dari pemerintah untuk siswa yang berupa 

penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diberikan untuk jenjang MI/Ula, 

Mts/Wustha, Ma/Ulya. Alokasi BOS untuk siswa MI sebesar Rp.11.368.800.000,00 dengan 

masing-masing siswa mendapat Rp.800.000,00/siswa/tahun. Alokasi BOS untuk siswa 

Mts/Wustha sebesar Rp.1.880.000.000,00 dengan masing-masing siswa mendapat 

Rp.1.000.000,00/siswa/tahun. Alokasi BOS untuk siswa MA/Ulya sebesar Rp.396.600.000,00 

dengan masing-masing siswa mendapat Rp.1.000.000,00/siswa/tahun. Pengelola Dana BOS 

Madrasah yang ada di lingkup Kemenag Klaten berkomitmen untuk selalu menjaga 

prinsip akuntabilitas, profesionalisme dan keterbukaan dalam manajemen, 



administrasi, dan pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, hal ini akan turut 

mendukung tekad Kemenag Klaten  sebagai pilot project Zona Integritas. 

Gambar.3.6.  Rakor Evaluasi BOS 

 

 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah harus sesuai 

dengan aturan yang berlaku, tepat sasaran dan tertib dalam administrasinya. Untuk 

memastikan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menggelar 

rakor Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

yang langsung dipimpin oleh Kepala Kemenag Klaten  bertempat di ruang Pendidikan 

Madrasah Kemenag Klaten. 

 

h. Sasaran strategis 8 : Menurunnya Jumlah Siswa yang tidak melanjutkan pendidikan 

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis yaitu Menurunnya Jumlah Siswa yang 

tidak melanjutkan pendidikan.  

Tabel.3.5. Angka Putus Sekolah 

No Indikator Persentase 

1 Angka Putus Sekolah MI 0% 

2 Angka Putus Sekolah Mts 0% 

3 Angka Putus Sekolah MA 0% 

 

Faktor penyebab penurunan jumlah siswa pada sekolah swasta ada dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal tersebut antara lain posisi strategis 



sekolah, fasilitas sarana yang dimiliki sekolah, promosiyang dilakukan sekolah dan hasil 

akreditasi sekolah tersebut. Faktor eksternal meliputi renovasi sekolah negeri yang berdekatan 

dengan sekolah swasta, pendirian sekolah negeri baru yang letaknya cukup strategis, adanya 

kebijakan sekolah gratis serta adanya biaya pendidikan yang dibiayai oleh Biaya Operasional 

Sekolah (BOS). 

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan 

SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajb sekolah adalah 7–15 

tahun.Pendidikan merupakan hak yang yang sangat fundamental bagi anak.Hak yang 

wajib dipenuhi dengan kerjasama dari orang tua masyarakat dan pemerintah. 

 

i. Sasaran strategis 9 :Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan 

Kualitas pendidikan sangat penting menjamin mutu pendidikan. Guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan dan kompetensi sebagaimana disebut dalam Peraturan 

Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 yaitu setiap guru harus memiliki kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, profesional dan kepemimpinan. Para guru yang 

merupakan ujung tombak di lapangan dapat mengajarkan etika dan moral yang baik 

kepada para siswa untuk mencegah secara dini para siswa melakukan tindakan 

merusakkan simbol-simbol agama serta kekerasan lain yang pada gilirannya 

mencoreng wajah agama-agama di Indonesia.  

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah 

rendahnya mutu pendidikan.Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu 

pendidikan. Salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih 

jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum 

menemukan cara yang paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat telah 

semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai 

pelanggan pendidikan. 

Sistem pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial 

budaya dan masyarakat sebagai supra sistem.Pembanguan sistem pendidikan tidak 

mempunyai arti apa-apa jika tidak singkron dengan pembanguanan nasional.Artinya 

suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-

masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri.Misalnya masalah mutu hasil belajar 

suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi 

masyarakat disekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih 



banyak lagi faktor-faktor lainnya diluar sistem persekolahan yang berkaitan dengan 

mutu hasil belajar tersebut. 

 

 

 

Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru PAI (Pendidikan Agama 

Islam) dan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama islam bagi guru 

agama islam TK, SD, SMP, SMA/SMK, di Kabupaten Klaten. Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Klaten, melalui Seksi Pendidikan Agama Islam melaksanakan 

Workshop Penilaian Kurikulum PAI.Kegiatan workshop yang berlangsung selama 

sehari diikuti oleh 40 guru TK, SD, SMP, SMA/SMK yang bertempat di Hotel Galuh 

Prambanan.Kegiatan workshop yang berlangsung selama sehari diikuti oleh 40 guru 

TK, SD, SMP, SMA/SMK yang bertempat di Hotel Galuh Prambanan. 

Tujuan kegiatan workshop ini adalah dalam rangka pengembangan 

pembelajaran dan peningkatan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Kabupaten 

Klaten, para guru PAI bisa memahami tehnik penilaian yang meliputi 3 aspek, yakni 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan, guru PAI mampu merencanakan, 

mengembangkan instrumen, dan melaksanakan penilaian hasil belajar. 

Mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas (output). Apabila tujuan 

pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaanya adalah apakah keluaran 

dari sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri, anggota 

masyarakat yang sosial yang bertanggung jawab. Dengan kata lainoutput ini 



mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya dan membangun lingkungannya.Meskipun disadari bahwa hakikatnya produk 

dengan ciri-ciri seperti itu tidak semata-mata hasil dari sistem pendidikan itu sendiri. 

Yang menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk tersebut tidak 

mudah. 

Proses belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar 

yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya 

hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara optimal akan 

menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil 

belajar tersebut adalah semu. Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan lebih 

terletah pada masalah pemprosesan pendidikan. Selanjutnya kelancara pemprosesan 

pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, 

tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. 

Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu, didalam 

Tap MPR RI tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembanguan pendidikan 

diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu untuk penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan 

pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya pendidikan di seluruh 

tanah air pada umumnya menunjukkan daerah pedesaan lebih rendah dari daerah 

perkotaan. 

Untuk mengatasi masalah-masalah, seperti rendahnya kualitas sarana fisik, 

rendahnya kualitas guru, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan diatas, secara garis 

besar ada dua solusi yaitu: 

a. Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang 

berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat 

berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di 

Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme 

(mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan 

tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. 



b. Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung 

dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas 

guru dan prestasi siswa. 

 

Realisasi Anggaran 

Keberhasilan sasaran strategis didukung dengan anggaran yang berasal dari PNBP 

(Penerimaan Bukan Pajak) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Kementerian Agama mendapat PNBP dari pelayanan nikah dan rujuk. Adapun pagu anggaran 

dan realisasi anggaran Kementerian Agama Kab Klaten tahun 2018 adalah  

 

Tabel 3.6. Pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama Kab Klaten tahun 2018 

Jenis Belanja Pagu Realisasi 

Belanja Pegawai   Rp.   101.176.695.000   Rp.   98.800.630.772 

Belanja Barang   Rp.  25.057.297.000   Rp.   24.905.270.272 

Belanja Modal    Rp        1.282.482.000   Rp.          1.273.879.049 

Jumlah   Rp. 352.716.474.000   Rp. 124.979.780.093 

 

 

Tabel.3.7. Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017 dan 2018 

No Program Tahun 2017 Tahun 2018 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 

1 Program 

Dukungan dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

Kementerian 

Agama 

 

    3.919.794.000 

 

   3.188.476.451 

 

81,34 

 

    3.593.153.000 

 

   3.492.719.391 

 

97,20 

2 Program 

Kerukunan Umat 

Beragama 

 

        50.000.000 

 

        49.853.000 

 

99,16 

 

        50.000.000 

 

50.000.000 

 

100 

3 Bimbingan 

Masyarakat Islam  

 

  20.525.267.000 

 

20.002.915.006 

 

97,46 

 

23.104.668.000 

 

23.035.293.029 

 

99,70 

4 Pendidikan Islam  

103.442.189.000 

 

100.742229.441 

 

97,41 

 

   87.999.341.000 

 

85.623.900.879 

 

97,30 

5 Bimbingan 

Masyarakat 

 

     5.465.715.000 

 

5.053.447.787 

 

92,46 

 

4.559.815.000 

 

   4.432.058.952 

 

97,20 



Kristen 

6 Bimbingan 

Masyarakat 

Katolik 

 

    4.857.364.000 

 

  4.750.169.179 

 

97,79 

 

    4.711.356.000 

 

  4.586.129.963 

 

97,34 

7 Bimbingan 

Masyarakat Hindu 

 

    3.816.018.000 

 

   3.211.415.088 

 

84,16 

 

    3.585.942.000 

 

   2.873.678.679 

 

80,14 

8 Bimbingan 

Masyarakat Budha 

 

      113.630.000 

 

        85.292.216 

 

75,06 

 

149.828.000 

 

128.829.363 

 

85,98 

9 Penyelenggaraan 

Haji dan Umroh 

 

      606.951.000 

 

       594.928.653 

 

94,70 

 

762.371.000 

 

       757.169.837 

 

99,32 

  

Jumlah 

 

122.890.688.000 

 

118.930.459.003 

 

94,57 

 

127.516.474.000 

 

124.979.780.093 

 

98,01 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kementerian Agama Kab Klaten tahun 

2018 sebesar 98,01 % dari total anggaran. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 94,57 

% dari total anggaran. 

Tabel.3.8. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2018 

Sasaran Strategis Anggaran 

Pagu Realisasi % 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kualitas dan 

ketersediaan bimbingan dan fasilitas 

keagamaan 

 

Rp.   1.066.400.000 

 

 

Rp.  1.065.238.710 

 

99,89 % 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya harmoni sosial dan 

kerukunan intra dan antar umat 

beragama 

 

Rp.        50.000.000 

 

Rp.      50.000.000 

 

100,00% 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kualitas kualitas 

pelayanan kehidupan beragama 

 

Rp.    175.000.000 

 

Rp.168.177.750 

 

95,53% 

Sasaran Strategis 4 

Meningkatnya kualitas dan 

akuntabilitas pengelolaan potensi 

ekonomi Negara 

 

Rp.          18.000.000 

 

Rp.          18.000.000 

 

100 % 

Sasaran strategis 5 

Meningkatnya mutu penyelenggara 

 

Rp.          14.000.000 

 

Rp.        13.717.750 

 

97,98% 



haji dan umroh yang transparan, 

efisien dan akuntabel 

 

Sasaran Strategis 6 

Pemberian manfaat Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) 

 

Rp.     1. 367.000.000 

 

Rp.    1. 363.640.000 

 

99,75% 

 

Berdasarkan tabel 3.6. sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas dan ketersediaan 

bimbingan dan fasilitas keagamaan  dan sasaran 4 yaitu  mencapai maksimal 100% dari pagu 

anggaran. Sedangkan capaian terendah pada sasaran strategis 5 yaitu meningkatnya mutu 

penyelenggara haji dan umroh yang transparan, efisien dan akuntabel. Rendahnya  pada sasaran 

strategis ke 5  dikarenakan kegiatan pelayanan manasik haji tidak menggunakan anggaran dari DIPA 

melainkan menggunakan dana BPIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

Pencapaian kinerja (LAKIP) merupakan wujud dari pertanggungjawaban Kementerian Agama 

Kabupaten Klaten selama tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansii 

Pemerintah. Sasaran strategis yang telah dicapai menunjukkan kinerja yang cukup baik, akan tetapi 

masih ada yang perlu diperbaiki.  

Sasaran strategis yang menunjukkan capaian kinerja baik adalah (1) meningkatnya kualitas 

pelayanan umat beragama sebesar 99,89%, (2) meningkatnya pengelolaan dan pembinaan wakaf 

sebesar 100%, (3) meningkatnya kualitas kualitas pelayanan kehidupan beragama sebesar 95,53%, 

(4)meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intra dan antar umat beragama sebesar 100%, (5) 

pemberian manfaat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 99,75%. 

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian sasaran strategis diatas, Kementerian 

Agama Kab Klaten melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan program-program diantaranya :  

1. Meningkatkan pelayanan haji dengan memaksimalkan profesionalisme pembimbing dan petugas 

haji, mengoptimalkan manfaat dari dana haji. 

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendukung. 

3. Penanggulangan bahaya-bahaya yang mengakibatkan radikalisme dengan mengadakan 

pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat. 

4. Peningkatan pelayanan nikah dan rujuk dengan pengembangan aplikasi SIMKAH, dan 

peningkatan kualitas calon pengantin.  

Demikian laporan Kinerja Kementerian Agama tahun 2018, semoga dapat memberikan 

gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

       Klaten,    Februari 2019 

       Kepala 

 

           

        Dr. H. MasminAfifM.Ag 

        NIP.196706131994031002 

 

 



 



 


