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PENDAHULUAN
• Tahun 2019 merupakan tahun transisi pemerintahan:
• Rancangan RKP Tahun 2019 difokuskan pada:

Pembangunan Manusia
dan Pengentasan
Kemiskinan

Konektifitas dan
Pemerataan

Nilai Tambah Ekonomi
dan Kesempatan Kerja

Stabilitas
Pertahanan
dan Keamanan

• Fokus pembangunan tersebut akan diturunkan dalam bentuk Program
Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas/Program
Unggulan
MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

#2

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
PP N0. 17 Tahun 2017
Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran

Integrasi pemanfaatan Belanja
K/L, Belanja Non K/L dan
sumber pendanaan lainnya
(yang bersumber dari
PHLN/hibah)

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

Penyusunan prioritas
pembangunan dilakukan
hingga level proyek (satuan 3)
untuk memperkuat
pengendalian program dan
anggaran

Perbaikan kualitas prioritas*)
koordinasi pengalokasian pagu
anggaran Kementerian Agama
dilakukan Bappenas bersama
Kementerian Keuangan.
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NILAI STRATEGIS KEAGAMAAN
BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Nilai-nilai keagamaan untuk
mewujudkan PERSATUAN dan
memelihara kedamaian,
STABILITAS KEAMANAN,
POLITIK DAN EKONOMI

Nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan SDM
berkualitas melalui PENDIDIKAN KARAKTER
DAN AKHLAK;
Menjaga gaya HIDUP SEHAT, perlindungan
terhadap makanan Halal, yang pada kahirnya
dapat meningkatkan PRODUKTIFITAS DAN
INOVASI
MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

Nilai-nilai keagamaan untuk
mewujudkan BUDAYA KERJA
KERAS DAN MENEBAR MANFAAT
bagi semesta alam, yang pada
gilirannya dapat menciptakan iklim
yang kondusif bagi aktivitas ekonomi
dan investasi yang mendorong
kesejahteraan

Nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan
pengelolaan anggaran APBN YANG
AKUNTABEL, TRANSPARAN, DAN BEBAS
DARI PRAKTEK KKN
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TREN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2018
Kementerian Agama terus
berkomitmen meningkatkan
pelayanan di bidang agama dan
pendidikan.
Upaya tersebut terverifikasi atas
meningkatnya beberapa indikator
penting, seperti indeks reformasi
birokrasi, indeks kepuasan jemaah
haji, angka partisipasi kasar, dan
indeks kerukunan umat beragama.

Survei Indeks Kerukunan Umat
Beragama tahun 2017 menggunakan
metode berbeda dari dua tahun
sebelumnya. Sehingga hasilnya tidak
bisa dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Indeks
Kepuasan
Jemaah Haji

Angka
Partisipasi
Kasar

Penilaian KemenPAN & RB

Survei Badan Pusat
Statistik,

54,83 (2014)
menjadi 73,27
(2017)

81,52 (2014)
menjadi 85,23
(2018)

Kontribusi
Fungsi
Pendidikan
Kemenag pada
APK Nasional
10,06% (2014)
menjadi
12,32% (2017)

Indeks
Kerukunan
Umat
Beragama

Survei
Balitbang
Kemenag
75,36 (2015)
75,47 (2016)
72,2 (2017)
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SASARAN STRATEGIS KEMENAG 2019

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019
BERDASARKAN SUMBER DANA
Total Anggaran
Rp62.066 M

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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Komposisi Anggaran 2019
Berdasarkan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama
Fungsi Pendidikan (Prioritas) – Rp26,79 T
- KIP
: Rp1,47 triliun
- BOS, BOP, BOPTN
: Rp10,57 triliun
- Sarpas Madrasah, Dikti, sederajat : Rp2,94 triliun
- Akreditasi dan Penilaian
: Rp79,5 miliar
- Guru, Dosen, dan
: Rp7,58 triliun
Tenaga Kependidikan
(kompetensi, kualifikasi, tunjangan, kinerja, dll)

Belanja Operasional Rp32,18
Termasuk Gaji & Tunjangan Guru
PNS

Fungsi Agama (Prioritas) – Rp4,07 T
- Penyuluh (tunjangan, kompetensi): Rp892,77 miliar
- Revitalisasi KUA
: Rp1.032,17 miliar
- Kualitas penyelenggaraan Haji
: Rp805,04 miliar
- Rumah Ibadat, Kitab Suci
: Rp204,34 miliar
- Layanan Halal (termasuk SBSN) : Rp194,53 miliar
- Kerukunan intern & lintas agama : Rp 69,50 miliar
- Zakat dan wakaf
: Rp 50,38 miliar
- Pembinaan Keluarga (Agama)
: Rp 26,00 miliar

42,5%

51,0%

62,066 T

6,5%

Prioritas Pendidikan
MODERASI

Prioritas Agama

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

Layanan Umum
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PROGRAM UNGGULAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

MODERASI

MORA ONE SEARCH

MODERNISASI GEDUNG

PEMBENAHAN UMRAH

MORA One Search
Multiplatform System

Gedung kantor Kementerian
Agama yang diperbaharui.

Sistem tata kelola umrah elektronik (e-umrah)
yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel.

INTERNET RELIGION FORUM

PENGEMBANGAN SDM

PROMOSI PRESTASI KEMENAG

Seminar internasional tentang
internet dan agama di era
revolusi industri 4.0 atau
Internet Religion Forum.

Sistem pengelolaan data dan
informasi kepegawaian
Kemenag yang komprehensif
dan akuntabel.

Kegiatan dan materi publikasi
terkait capaian kinerja dan
prestasi kemenag 2014-2019

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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MORA One Search
DESKRIPSI PROGRAM
Pengelolaan big data dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi
Kementerian Agama, menuju Satu Pintu Data Digital.
LATAR BELAKANG
• Infrastruktur utama Data Warehouse and System Architecture, yang
merupakan rumah bagi manajemen sistem aplikasi layanan,
manajemen data dan informasi sudah dibuat oleh Biro HDI sejak 2016;
• Sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi sudah banyak
dibuat oleh satker-satker sesuai kebutuhan serta tugas dan fungsinya;
• Sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi yang sudah
dibuat masih bersifat parsial, menggunakan platform yang berbeda- beda,
sebagian loss control atau out of date, dan tidak terintegrasi.

OUTCOME
Terpenuhinya kebutuhan terhadap layanan data dan informasi
Kementerian Agama secara efektif dan efisien.
OUTPUT
MORA One Search Multiplatform System
INDIKATOR OUTPUT
• Semua sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi di
Kementerian Agama terintegrasi, dan dapat diakses melalui satu pintu
digital.
• Kebutuhan publik terhadap layanan data dan informasi yang dimiliki
Kementerian Agama dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.
MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

TUJUAN
• Mensistematisasi pengelolaan semua sistem aplikasi layanan, manajemen data
dan informasi yang dimiliki oleh Kemenag;
• Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi agar
dapat diakses secara efisien melalui satu pintu digital;
• Memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien terkait layanan data dan
informasi Kemenag.
STRATEGI
• Mapping: melakukan pemetaan ulang terhadap semua semua sistem aplikasi
layanan, manajemen data dan informasi yang pernah dibuat oleh semua satker di
Kementerian Agama;Categorizing: melakukan identifikasi dan kategorisasi
sistem ke dalam 2 kategori besar: 1) aplikasi layanan; 2) manajemen data dan
informasi (database);
• Assessment: melakukan diagnosis tingkat keberfungsian dan kebermanfaatan
sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi;
• Treatment: melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai hasil
assessment;
• Integrating: melakukan penyamaan platform sistem aplikasi layanan, manajemen
data dan informasi, agar terhubungkan satu dengan yang lain;
• Internalizing: internalisasi digital culture bagi ASN Kemenag (literasi
digital);
• Packaging: pengemasan produk data dan informasi agar siap
dimanfaatkan dan disebarluaskan;
• Disseminating: promosi dan penyebarluasan melalui berbagai media sosial.
PELAKSANAAN
Januari-Agustus 2019, di bawah kordinasi Biro Humas, Data dan Informasi (HDI),
Sekretariat Jenderal, Kemenag RI.
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Internet Religion Forum
DESKRIPSI PROGRAM
Konferensi internasional tentang penggunaan internet untuk agama dan keagamaan.
LATAR BELAKANG
• Memasuki era revolusi industri 4.0, banyak tatanan kehidupan mengalami
perubahan radikal yang sangat cepat, tak terkecuali di bidang agama;
• Otoritas keagamaan tidak lagi bertumpu pada tokoh agama, relasi umat dan tokoh
agama berubah, sumber pengetahuan agama pun tidak lagi mengandalkan pada
kitab-kitab klasik, melainkan bertransformasi pada dunia maya dan internet;
• Transformasi tersebut menjadikan dunia maya dan internet sebagai ajang
kontestasi penyebaran pemahaman dan tafsir keagamaan; siapa pun pihak yang pro
aktif mengisi internet dengan materi dan muatan (content) keagamaan, maka tafsir
dan pemahamannya lah yang akan banyak mempengaruhi paham keagamaan umat;
• Sayangnya, sejauh ini, materi dan muatan keagamaan di internet lebih banyak diisi
oleh tafsir keagamaan yang konservatif, radikal, serta paham transnasional yang
mengikis rasa kebangsaan, sedangkan muatan keagamaan dengan paham moderat
masih terbatas, atau kemasannya tidak menarik;
• Di sisi lain, sebagian kalangan muda telah berusaha memproduksi muatan agama
dengan kemasan instan dan milenial, namun materinya belum didasarkan pada
kedalaman dan kekayaan tafsir keagamaan karya-karya tokoh agama yang
otoritatif;
• Sementara itu, sejumlah negara sukses membangun ekonominya dengan
memanfaatkan relasi dengan Google. India misalnya, sukses dengan UKM-nya
karena Negara ini mewajibkan isian produk UKM pada bukaan laman awal di
Google, sehingga siapapun yang berselancar, akan diarahkan untuk mengakses
produk-produk UKM sebelum produk industri besar. Model ini dapat diadopsi utk
penyemaian agama bernuansa wasathiyah (moderasi beragama);
• Sebagai institusi yang mengurusi bidang agama dan keagamaan, Kemenag perlu
menginisiasi forum tukar pengalaman level internasional untuk merumuskan
strategi pengarusutamaan moderasi beragama di era digital dan memasuki
revolusi industri 4.0 ini.
MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

OUTCOME
Muatan moderasi beragama di dunia internet mengalami penguatan dan
pengarusutamaan.
OUTPUT
Seminar internasional tentang internet dan agama di era revolusi industri
4.0 atau Internet Religion Forum.
INDIKATOR OUTPUT
• Terselenggara seminar internasional dengan peserta dari dalam dan luar
Negeri;
• Tersedia forum untuk mendiskusikan strategi pengarusutamaan paham
keagamaan yang wasathiyah/moderasi beragama di dunia internet.
TUJUAN
• Memfasilitasi terciptanya tukar gagasan dan berbagi pengalaman raktisi di
sejumlah negara terkait pemanfaan internet untuk pengausutamaan
paham keagamaan yang wasathiyah;
• Pengarusutamaan paham keagamaan yang wasathiyah di dunia
internet.
STRATEGI
• Mengundang peserta dari negara yang memiliki pengalaman pemanfaatan
internet untuk aksi pengarusutamaan, khususnya di bidang agama;
• Mengundang narasumber dari kalangan tokoh agama, budayawan,
kaum milenial, dan praktisi media;
• Mengorganisasi forum agar interaktif dan produktif, tidak hanya diskusi.
PELAKSANAAN
Juli 2019, di bawah kordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
Kemenag RI.
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Modernisasi Gedung
DESKRIPSI PROGRAM
Pembaruan tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik agar
lebih memberi rasa nyaman, aman, ramah, dan menghadirkan kepuasan.
LATAR BELAKANG
• Kementerian Agama adalah salah satu instansi yang banyak berkaitan dengan
pelayanan publik, sehingga kepuasan terhadap pelayanan publik menjadi salah
satu ukuran keberhasilan yang sangat penting;
• Penampilan dan tata ruang kantor Kemenag karenanya menjadi penting dikelola
agar kondusif dan memberikan kenyamanan kepada publik yang menjadi
pengguna dan stakeholder;
• Selain kenyamanan, tata kelola gedung Kemenag juga perlu memperhatikan
faktor ramah lingkungan, ramah difabel, serta mementingkan faktor keamanan
karena menyimpan data dan informasi penting terkait pelayanan publik;
• Ruang-ruang kantor yang menjadi tempat pelayanan publik adalah etalase
Kementerian Agama, karenanya harus menonjolkan identitas keramahan
(hospitality), ramah teknologi, serta memberikan pelayanan yang efektif dan
efisien;
• Sejauh ini, tata ruang, keindahan, kenyamaman, keramahan, dan keamanan
gedung kantor pelayanan Kementerian Agama masih belum diterapkan secara
maksimal, sehingga perlu ditingkatkan.
OUTCOME
Terciptanya suasana kerja yang nyaman, ramah lingkungan, aman, dan
kondusif bagi pelayanan publik.

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

OUTPUT
Gedung kantor Kementerian Agama yang diperbaharui.

INDIKATOR OUTPUT
• Terwujudnya tampilan gedung kantor Kementerian Agama yang segar, ramah
lingkungan, ramah difabel, nyaman, dan aman;
• Menonjolnya suasana nyaman dan aman di ruang-ruang pelayanan publik,
seperti ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
TUJUAN
• Memperbaharui penampilan gedung kantor Kementerian Agama agar
ramah lingkungan, ramah teknologi, nyaman, dan aman;
• Menciptakan suasana bekerja yang kondusif, serta kondisi pelayanan publik
yang memuaskan.
STRATEGI
• Melakukan pengecatan tembok kantor yang sudah kusam;
• Menyediakan akses yang ramah bagi difabel;
• Melakukan pengaturan akses masuk, khususnya ke ruang-ruang
penyimpanan dokumen penting;
• Melakukan tata kelola parkir yang profesional dengan memanfaatkan
teknologi digital;
• Menyediakan kamera pengawas (CCTV) di tempat-tempat strategis yang
diperlukan.
PELAKSANAAN
Februari - September 2019, di bawah koordinasi Biro Umum, Sekretariat
Jenderal, Kemenag RI.
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Pengembangan SDM
DESKRIPSI PROGRAM
Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kemenag menuju
pengembangan SDM berdasarkan sistem meritokrasi, yakni sistem manajemen
kepegawaian yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara
adil dan wajar.
LATAR BELAKANG
• Salah satu kunci terwujudnya reformasi birokrasi adalah dimilikinya sumber
daya manusia (SDM) yang kompeten, handal, dan berintegritas. Karenanya, data
tentang SDM yang memiliki kualifikasi tersebut mutlak diperlukan;
• Kunci terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal adalah jika Kemenag
memiliki SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik, sesuai
kebutuhan;
• Sayangnya, saat ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)
Kemenag baru berisi informasi dasar data kepegawaian yang tidak disertai
dengan data kualifikasi, kompetensi, dan capaian kinerja, sehingga Sistem ini
belum banyak membantu mewujudkan upaya pengembangan SDM berdasar
pada sistem meritokrasi yang adil, transparan, sistematis dan terukur;
• Akibatnya, Kemenag tidak memiliki peta kualifikasi SDM yang memadai untuk
digunakan oleh unit Baperjakat sebagai bahan pertimbangan dalam
melakukan rotasi atau promosi kepegawaian berdasarkan kebutuhan. Hal ini
menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam menemukan SDM yang
kompeten, sehingga menghambat upaya reformasi birokrasi secara maksimal.
• Untuk itulah maka diperlukan program penataan pengembangan SDM Kemenag
berdasarkan sistem meritokrasi yang adil, transparan, terukur, dan akuntabel.

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

OUTCOME
Terciptanya tata kelola pengembangan SDM Kemenag yang adil berdasar
pada sistem meritokrasi.
OUTPUT
Sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kemenag yang komprehensif
dan akuntabel.
INDIKATOR OUTPUT
• Data kepegawaian seluruh ASN Kemenag tersedia lengkap dan termutakhirkan
(update).
• Data prestasi serta rekam jejak kinerja ASN Kemenag terintegrasi dalam sistem
kepegawaian.
TUJUAN
• Menyediakan sistem kepegawaian yang dapat menunjang terciptanya
pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
• Menciptakan reformasi birokrasi Kemenag melalui penguatan sistem kepegawaian
menuju pengembangan SDM yang kompeten dan kompetitif.
STRATEGI
•
Melakukan evaluasi atas Sistem Kepegawaian yang sudah ada;
•
Melakukan assessmen terhadap kualifikasi dan kompetensi ASN Kemenag;
•
Menghimpun data kepegawaian seluruh ASN Kemenag selengkap mungkin;
•
Memperbaharui Sistem Kepegawaian dengan data-data baru yang komprehensif
dan akuntabel.
PELAKSANAAN
Januari-Agustus 2019, di bawah kordinasi Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal,
Kemenag RI.
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Pembenahan Umrah
DESKRIPSI PROGRAM
Pembenahan tata kelola industri umrah melalui penyiapan sistem
elektronisasi yang terintegrasi dengan e-umrah Arab Saudi.
LATAR BELAKANG
• Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, Kementerian
Agama mengalami tantangan untuk memberikan pelayanan dan tata kelola
umrah yang lebih berkualitas;
• Kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia untuk mendapatkan pelayanan
umrah terus meningkat dari waktu ke waktu;
• Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi telah menerapkan sistem
pelayanan umrah elektronik (e-umrah), sehingga Kementerian Agama harus
melakukan sinkronisasi dengan membangun sistem tata kelola umrah yang
terintegrasi.
OUTCOME
Terciptanya tata kelola dan pelayanan umrah yang terintegrasi, efisien, dan
akuntabel.
OUTPUT
Sistem tata kelola umrah elektronik (e-umrah) yang terintegrasi, efisien, dan
akuntabel.

TUJUAN
• Membangun infrastruktur tata kelola dan pelayanan umrah yang lebih
berkualitas;
• Memberikan pelayanan yang lebih memuaskan bagi umat yang hendak
melaksanakan ibadah umrah;
• Memperkuat kordinasi dan kerjasama pelayanan umrah dengan Kerajaan Arab
Saudi.
STRATEGI
• Melakukan evaluasi ulang terhadap sistem tata kelola umrah yang sudah berjalan;
• Mengembangkan sistem tata kelola umrah berbasis teknologi informasi dan data
masif (big data) yang dimiliki oleh Kementerian Agama;
• Melakukan sinkronisasi platform dengan sistem e-umrah yang dimiliki oleh
Kerajaan Arab Saudi;
• Sosialisasi sistem tata kelola umrah kepada khalayak.
PELAKSANAAN
Februari-Agustus 2019, di bawah kordinasi Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus,
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI.

INDIKATOR OUTPUT
Tersedianya sistem tata kelola umrah elektronik dengan data yang
tersinkronisasi dengan e-umrah Kerajaan Arab Saudi.
Pelayanan jamaah umrah yang lebih efisien, cepat, dan akuntabel.
MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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Promosi Kinerja dan Prestasi Kemenag
DESKRIPSI PROGRAM
Kampanye publik tentang capaian kinerja dan prestasi Kemenag 2014- 2019
agar publik mengetahui, memahami, dan mengambil manfaat darinya.
LATAR BELAKANG
• Sejak 2014, Kemenag telah menunjukkan peningkatan kinerja aparaturnya,
dan telah menghasilkan program-program yang langsung atau tidak langsung
berkaitan dengan pelayanan publik di bidang agama dan keagamaan;
• Sejumlah program mendapat apresiasi karena memberikan manfaat besar bagi
umat dan bangsa Indonesia, seperti inovasi pengelolaan haji, gerakan dan
komitmen anti korupsi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengarusutamaan
moderasi beragama, beasiswa pendidikan, dll.
• Berbagai prestasi dan capaian Kemenag tersebut sebagian sudah terpublikasi,
khususnya melalui media komunikasi Kementerian Agama sendiri. Akan tetapi,
publikasi yang telah dilakukan selama ini belum memadai; masih banyak pihak
yang tidak mengetahui dengan baik, bahkan sebagian lagi salah paham.
• Tentu hasil kerja keras Kementerian Agama tersebut menjadi kurang berarti
jika tidak maksimal diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Publik yang mengetahui dan peduli terhadap Kementerian Agama pada
gilirannya bisa berfungsi sebagai kontrol eksternal agar capaian kinerja dan
prestasi Kemenag dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa
mendatang.
• Lebih dari itu, semua informasi tentang capaian kinerja dan prestasi
Kemenag 2014-2019 juga perlu dikomunikasikan ke publik dalam sebuah
konteks besar, yakni dalam rangka memberikan pelayanan umat di bidang
agama dan keagamaan.
OUTCOME
Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap programprogram pelayanan Kementerian Agama, khususnya yang terkait dengan
prestasi dan capaian kinerja selama 2014-2019.
MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

OUTPUT
Kegiatan dan materi publikasi terkait capaian kinerja dan prestasi kemenag 2014-2019.

INDIKATOR OUTPUT
• Tersedianya materi publikasi dan promosi capaian kinerja dan prestasi Kemenag
2014-2019 yang disebarkan melalui berbagai media, seperti (tapi tidak terbatas pada)
buku, video, vlog, meme, infografis, TV, radio, media sosial, dan lain-lain;
• Terlaksananya berbagai kegiatan, seperti (tapi tidak terbatas pada) talk show,
wawancara media, iklan, dan kegiatan lainnya untuk mempromosikan capaian
kinerja dan prestasi Kemenag;
• Sejumlah pihak dan orang dari berbagai profesi mengetahui serta berpartisipasi
dalam mempromosikan capaian kinerja dan prestasi Kemenag 2014-2019.
TUJUAN
• Mengkomunikasikan hasil capaian kinerja dan prestasi Kemenag selama 2014-2019
kepada masyarakat;
• Membangun pemahaman dan kepedulian (awareness) publik terhadap capaian
kinerja dan prestasi Kemenag;
• Memberikan inspirasi agar publik agar berpartisipasi dalam mempromosikan
capaian kinerja dan prestasi Kemenag.
STRATEGI
• Memproduksi materi publikasi dan promosi dalam berbagai bentuk seperti (tapi
tidak terbatas pada) video, vlog, meme, infografis, pamflet, hingga buku;
• Mempublikasikan materi yang sudah dibuat melalui berbagai media, khususnya
media sosial digital;
• Menyelenggarakan talk show bekerja sama dengan media elektronik dan cetak;
• Menyelenggarakan pameran tentang capaian kinerja dan prestasi Kemenag;
• Mengadakan ajang pemilihan duta agama dan perdamaian.
PELAKSANAAN
Januari-Agustus 2019, di bawah kordinasi Biro Humas, Data dan Informasi, Sekretariat
Jenderal, Kemenag RI.
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TINDAK LANJUT (PERTEMUAN TOKOH LINTAS AGAMA)
DALAM RISALAH JAKARTA

Tingkatkan kapasitas pendidik,
tenaga kependidikan, tokoh agama,
dan masyarakat
Fasilitasi literasi digital para
pemilik otoritas keagamaan
Bridging otoritas keagamaan
kebutuhan dunia kreatif
Literasi bacaan
keagamaan

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

3

Kurikulum lembaga pendidikan
agama dan keagamaan

4

5

2
1

6

Penjelasan agama melalui media
kebudayaan universal, kreatif, dan
ramah teknologi

7
Risalah
Jakarta

Advokasi dan ajudikasi
penyusunan kebijakan

8

Integrasi Data dalam konteks
moderasi dan kebersamaan
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TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN RAKERNAS KEMENAG 2019

MODERASI BERAGAMA

2019

KEBERSAMAAN

SADAR
KINERJA

VALIDASI DATA

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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Program disusun hanya untuk mendukung
kinerja, berorientasi pada peningkatan layanan
publik dan berdampak pada masyarakat

#2019

Tahun Sadar
Kinerja

Kikis program yang tidak relevan dan tidak
berorientasi kinerja

Sampaikan setiap capaian kinerja kepada publik
sebagai bentuk pertanggungjawaban
penggunaan anggaran negara

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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TEMA 1: MODERASI AGAMA
•

Tahun

2019

MODERASI

Moderasi
Beragama

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

•

Negara hadir
menanggapi kebutuhan
publik dalam bentuk
program strategis

•

Berikan kemudahan untuk mengakses
pelayanan-pelayanan di Kementerian Agama

•

Respon dengan cepat (jemput bola) terkait
dengan isu-isu keagamaan di masyarakat

Menjadikan “Moderasi
Beragama” sebagai ruh
dalam setiap program
bagi umat

•

Optimalkan peran dosen, guru, penyuluh agama,
pengawas pendidikan dan penghulu dalam
mendukung moderasi beragama

•

Mendorong peran serta ASN Kemenag dalam
mengkampanyekan moderasi beragama pada
masyarakat

•

Tingkatkan komunikasi dan kerjasama dengan
seluruh pemangku kepentingan masyarakat dan
instansi pemerintahan

•

Optimalkan pemanfaatan sumberdaya organisasi,
pegawai dan anggaran dalam mewujudkan
moderasi beragama

#15

TEMA 2: KEBERSAMAAN
• Kebersamaan
internal
Tahun

2019

• Sinergikan pelaksanaan program
antar unit
• Sinergikan penggunaan sumberdaya
anggaran, manusia, sarana dan
prasarana, teknologi, data dan
informasi

Kebersamaan
• Kebersamaan
eksternal

• Laksanakan program yang
berdampak langsung bagi umat
secara berkeadilan
• Orientasikan hasil yang dapat
dimanfaatkan oleh umat secara
inklusif

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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TEMA 3: VALIDASI DATA
• Benahi kebijakan dan regulasi
pengelolaan data

TAHUN
2019

Sadar
Data

MANAJEMEN
BIG DATA
(integrasi, sinergi,
koneksitas dan
kemasan)

• Tingkatkan kapasitas SDM
pengelola data
• Lengkapi infrastruktur data
• Manfaatkan data dan informasi
sebagai dasar perencanaan dan
pelaksanaan program
• Perbaharui data seiring dengan
pelaksanaan program
• Lakukan pengolahan data sebagai
dasar evaluasi kinerja yang
terukur

MODERASI

UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
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TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Implementasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga
Tahun Anggaran 2019

Bandung, 7 Februari 2019

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2019
Arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Kementerian/Lembaga
Melakukan Koordinasi kepada satuan kerja lingkup kementerian/lembaga
masing-masing guna mendukung peningkatan kinerja dan kualitas
pelaksanaan anggaran.

Optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018

Surat Dirjen Perbendaharaan
(Surat nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018)
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Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019

1

Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran :
1. Menetapkan petunjuk teknis/operasional pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya pada Triwulan I 2019
Melakukan revisi halaman III DIPA
2. Target pencapaian output selaras dengan rencana pencairan anggaraan secara proporsional selama 1 Tahun
Anggaran

2

Melaksanakan Reviu atas DIPA dan Rencana Kegiatan
1. Meneliti dan melakukan Reviu RKA-KL/DIPA di Awal Tahun Anggaran
2. Melakukan Revisi DIPA
3. Apabila Masih ada catatan dalam DIPA “ tanda blokir” segera persiapkan dokumen untuk penyelesaian lebih lanjut
dengan Revisi DIPA.
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Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019

3

Meningkatkan ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak
1. Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke
KPPN.
2. Koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data
kontrak ke KPPN

4

Memastikan Ketepatan Waktu Penyelesaiaan Tagihan
1. Segera selesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembaayaran untuk pekerjaan yang selesai terminnya atau
kegiatan yang telah selesaai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan
2. Lakukan pengawasan terhadap penyelesaian tagihan

5

Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Pembayaran
Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan mengajukan SPM
ke KPPN sesuai rencana penarikan dana
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6

Mengendalikan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
1. Mengajukan uang persediaan secara rasional dan sesuai kebutuhaan operasional bulanan satker.
2. Mengoptimalkan pembayaran langsung (LS) dalam proses pembayaran serta mempercepaat revolving UP

3. Mengoptimalkan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah untuk penggunaan UP
4. Memanfaatkan TUP untuk kegiatan yang mendesak dan sesuai dengaan rencana yang diajukan

7

Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus
1. Memastikan pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia sampai dengan level akun.
2. Tidak melakukan revisi yang yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakan.
3. Segera lakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus dan terdapat potensi terjadinya pagu minus apabila
akan dilakukan pembayaran
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8

Memastikan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper) Tepat
Waktu dan Tepat Sasaran
1. Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Bansos dan banper yang
sederhana, mudah dipahami, dan akuntabel.
2. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan kepada penerima Bansos dan banper apabila data telah
akurat.
3. Melakukan pengendalian terhadap dana Bansos yang mengendap di rekening bank penyalur.

4. Segera menyetorkan sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan ke rekening kas negara
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