MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS
Sebagaimana pada Keputusan Menteri Agama Nomor 808 Tahun 2017, bahwa Untuk
mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator yang
ingin dicapai dalam tahun 2015-2019 sebagai berikut
Tabel
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama

Peningkatan Kualitas Pemahaman
dan pengamalan ajaran agama
masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan
beragama

Meningkatnya nilai Indeks
Keshalihan Sosial

Memantapkan kerukunan intra
dan antar umat beragama

Pengukuhan Suasana Kerukunan
Umat Beragam Yang Harmonis
sebagai salah satu pilar kerukunan
nasional

Meningkatnya nilai Indeks
Kerukunan Umat Beragama

Menyediakan pelayanan
kehidupan beragama yang
merata dan berkualitas

Pemenuhan Kebutuhan akan
Pelayanan kehidupan umat
beragama yang berkualitas dan
merata

Meningkatnya indeks kualitas
layanan Keagamaan

Meningkatkan pemanfaatan
dan kualitas pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan

Peningkatan pemanfataan dan
perbaikan potensi kualitas potensi
ekonomi keagamaan dalam
meningkatkan kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan percepatan
pembangunan

Meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga
pengelola dana keagamaan
dan perlindungan terhadap
aset keagamaan

Mewujudkan penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah yang
berkualitas dan akuntabel

Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan
ibadah haji dan umroh yang
transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah yang transparan
dan akuntabel

Peningkatan akses pendidikan dan
keagamaan bagi seluruh lapisan
masyarakat pada berbagai jenjang
pendidikan

Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi

Peningkatan mutu pendidikan
agama dan keagamaan bagi
seluruh lapisan masyarakat pada
berbagai jenjang pendidikan

Meningkatnya kompetensi dan
kualitas kepribadian siswa

Peningkatan kualitas tata kelola
pembangunan bidang agama
dalam menunjang
penyelenggaraan pembangunan
bidang agama yang efektif, efisien
dan akuntabel

Terselenggaranya tatakelola
pembangunan bidang agama
yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel,

Meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan umum
berciri agama,pendidikan
agama pada satuan pendidikan
umum, dan pendidikan
keagamaan

Mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan terpercaya

CAUTION !!!

Penjabaran atas Misi
Kementerian Agama diatas,
dijabarkan melalui tujuan
Strategis.

Tujuan Strategis dijabarkan lebih
luas melalui Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dijabarkan
kembali melalui Indikator
Sasaran Startegis

Indikator Strategis memiliki
taget indiaktor yang ditetapkan
untuk kurun waktu 5 tahun/
sesuai masa kerja kepresidenan
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“UNTUK
MEMUDAHKAN
MEMAHAMI ALUR
RENSTRA, BERIKUT
INI DIGAMBARKAN
SKEMA ALUR
RENSTRA   ”

Tujuan adalah : Penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan dan dilengkapi dnegan rencana sasaran nasional yang
hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas
presiden

Sasaran Strategis Kementerian/lembaga (Outcome/ impact)

adalah : kondisi yang akan dicapai secacra nyata oleh
kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh
adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program

Indicator kinerja sasaran strategis adalah : alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis
kementerian/lembaga

Tujuan dan sasaran strategis K/L disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi
dan melaksanakan misi K/L. Pernyataan

tujuan

harus

dilengkapi

dengan

sasaran

strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari
pencapaian visi dan misi K/L.

Table
Tujuan, Sasaran Strategis, indikator Kinerja Utama

TUJUAN

SASARAN
STRATEGIS

Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan pengamalan
ajaran agama masyarakat
dalam rangka meningkatkan
kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya
nilai Indeks
Keshalihan
Sosial

Pengukuhan Suasana
Kerukunan Umat Beragam
Yang Harmonis sebagai salah
satu pilar kerukunan nasional

Meningkatnya
nilai Indeks
Kerukunan
Umat Beragama

Pemenuhan Kebutuhan akan
Pelayanan kehidupan umat
beragama yang berkualitas
dan merata

Meningkatnya
indeks kualitas
layanan
Keagamaan

Peningkatan pemanfataan dan
perbaikan potensi kualitas
potensi ekonomi keagamaan
dalam meningkatkan
kontribusi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan
percepatan pembangunan

Meningkatnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
lembaga
pengelola dana
keagamaan dan
perlindungan
terhadap aset
keagamaan

Peningkatan kualitasn
penyelenggaraan pelayanan
ibadah haji dan umroh yang
transparan dan akuntabel

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
ibadah haji dan
umrah yang
transparan dan
akuntabel

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
a.

meningkatnya Pengetahuan agama,

b.

meningkatnya Sikap taat beragama

c.

meningkatnya Pengamalan ajaran agama

a.

meningkatya Toleransi agama

b.

meningkatnya Kesetaraan antar umat

c.

meningatnya Kerjasama antar umat

a.

meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
ibadah yang memadai

b.

meningkatnya
berkualitas

c.

meningkatnya distribusi kitab suci secara
merata

d.

meningkatnya jumlah lembaga
keagamaan yang memenuhi standart

e.

meningkatnya kualitas layanan KUA;

f.

meningkatnya jaminan, perlindungan dan
pengawasan produk halal.

a.

meningkatnya dana keagamaan yang
dikelola oleh lembaga pengelola dana
keagamaan

b.

meningkatnya jumlah aset keagamaan yang
tersertifikasi

a.

meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan
Haji dalam negeri

b.

meningkatnya predikat Laporan Keuangan
Penyelenggaraan Haji mencapai predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

penyuluh

agama

yang

sosial

Lanjutan Tabel
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

TUJUAN

Peningkatan akses
pendidikan dan
keagamaan bagi seluruh
lapisan masyarakat pada
berbagai jenjang
pendidikan

Peningkatan mutu
pendidikan agama dan
keagamaan bagi seluruh
lapisan masyarakat pada
berbagai jenjang
pendidikan

Peningkatan kualitas
tata kelola
pembangunan bidang
agama dalam menunjang
penyelenggaraan
pembangunan bidang
agama yang efektif,
efisien dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN
STARTEGIS

SASARAN

Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan
dasar, menengah, dan
tinggi

Meningkatnya
kompetensi dan
kualitas kepribadian
siswa,

Terselenggaranya
tatakelola
pembangunan bidang
agama yang efektif,
efisien, transparan dan
akuntabel,

a.

meningkatnya APK RA / Pratama Widya
Pasraman

b.

meningkatnya APK MI / Ula / SDTK / Adhi
Widya Pasraman

c.

meningkatnya APM MI / Ula / SDTK /
Adhi Widya Pasraman

d.

meningkatnya APK MTs / Wustha /
SMPTK / Madyama Widya Pasraman

e.

meningkatnya APM Mts / Wustha /
SMPTK / Madyama Widya Pasraman

f.

meningkatnya APK MA / Ulya / Utama
Widya Pasraman

g.

meningkatnya APM MA / Ulya / Utama
Widya Pasraman

h.

meningkatnya APK PTK /Ma’had Aly

a.

meningkatnya rerata nilai hasil Ujian
Nasional siswa MTs

b.

meningkatnya rerata nilai hasil Ujian
Nasional siswa MA;

c.

meningkatnya Indeks Integritas Siswa

a.

dipertahankannya predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dalam opini BPK RI
terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Agama

b.

meningkatnya hasil penilaian Laporan
Kinerja Kementerian Agama

c.

meningkatnya hasil penilaian
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama, serta

mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur menetapkan 8 (delapan) Tujuan dan telah dilengkapi dengan 8
(delapan) Sasaran Strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara
nyata oleh Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur yang

mencerminkan

pengaruh atas yang ditimbulkannya hasil (output) dari beberapa program. Adapun

untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran Strategis dan
Program diukur dengan menggunakan indikator Kinerja Sasaran Strategis dan
indikator kinerja Program.

Tabel
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

NO
1

TUJUAN/
SASARAN

2016

2018

2019

a.

meningkatnya
Pengetahuan agama,

60%

65%

70%

75%

80%

b.

meningkatnya Sikap taat
beragama

73%

78%

83%

88%

92%

c.

meningkatnya Pengamalan
ajaran agama

55%

60%

65%

70%

75%

Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Meningkatnya nilai
Indeks Kerukunan
Umat Beragama
3

2015

TARGET
2017

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya nilai
Indeks Keshalihan
Sosial

2

INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS

a.
b.
c.

meningkatya Toleransi
agama

63%

69%

74%

79%

84%

meningkatnya Kesetaraan
antar umat

53%

57%

61%

65%

69%

meningatnya Kerjasama
antar umat

77%

80%

83%

85%

88%

Pelayanan kehidupan umat beragama yang berkualitas dan merata

a.
b.
Meningkatnya
indeks kualitas
layanan Keagamaan

c.
d.
e.
f.

meningkatnya
jumlah
sarana dan prasarana
ibadah yang memadai

16 unit

26 unit

36 unit

46 unit

56 unit

meningkatnya distribusi
kitab suci secara merata

0

0

0

0

0

meningkatnya penyuluh
agama yang berkualitas

16.200
org

meningkatnya
jumlah
lembaga sosial keagamaan
yang memenuhi standart

8
lembaga

10
lembaga

meningkatnya
jaminan,
perlindungan
dan
pengawasan produk halal.

0

0

meningkatnya kualitas
layanan KUA;

7 lokasi

16.650
org

8 lokasi

17.100
org

17.826
org

13
lembaga

15
lembaga

19
lembaga

0

0

0

16.980
org

9 lokasi

10 lokasi

11
lokasi

NO
4

5

TUJUAN /
SASARAN STRATEGIS

a.

28
lokasi

meningkatnya Indeks
Kepuasan Layanan Haji
dalam negeri

81
puas

82
puas

83
puas

85
puas

88
puas

meningkatnya APK RA
/ Pratama Widya
Pasraman

8,06

8,17

8,43

8,64

8,99

5,95

6,01

6,10

6.25

meningkatnya APM MI
/ Ula / SDTK / Adhi
Widya Pasraman

5,75
17,34

17,42

17,56

17,65

17,76

10,89

11,01

11,03

11,05

11,08

6,89

7,03

7,05

7,09

meningkatnya APK MA
/ Ulya / Utama Widya
Pasraman

6,43
13,56

13,86

13,97

14,02

14,24

0

5,26

5,35

5,65

5,79

meningkatnya APK PTK
/Ma’had Aly

5,18

0

0

7,45

7,60

7,82

8,00

8,03

7,40

7,54

7,78

7,90

8,02

meningkatnya predikat
Laporan Keuangan
Penyelenggaraan Haji
WTP
b.
WTP
WTP
WTP
WTP
mencapai predikat
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Peningkatan akses pendidikan dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan

b.

c.

Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi

d.

e.

f.

g.
h.

meningkatnya APK MI /
Ula / SDTK / Adhi
Widya Pasraman

meningkatnya APK
MTs / Wustha /
SMPTK / Madyama
Widya Pasraman
meningkatnya APM
Mts / Wustha / SMPTK
/ Madyama Widya
Pasraman
meningkatnya APM MA
/ Ulya / Utama Widya
Pasraman

Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan
a.
Meningkatnya kompetensi dan
kualitas kepribadian siswa

8

1.2
milyar

Peningkatan kualitasn penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh yang transparan dan
akuntabel

a.

7

2015

TARGET
2016 2017 2018 2019

Peningkatan pemanfataan dan perbaikan potensi kualitas potensi ekonomi keagamaan
meningkatnya dana
keagamaan yang
1,1
Meningkatnya kepercayaan
a. dikelola oleh lembaga
940 jt
960 jt
980 jt
milyar
masyarakat terhadap lembaga
pengelola dana
pengelola dana keagamaan
keagamaan
dan perlindungan terhadap
meningkatnya jumlah
aset keagamaan
10
15
20
b. aset keagamaan yang
5 lokasi
lokasi
lokasi lokasi
tersertifikasi

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah yang transparan
dan akuntabel

6

INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS

b.

c.

meningkatnya rerata
nilai hasil Ujian
Nasional siswa MTs
meningkatnya rerata
nilai hasil Ujian
Nasional siswa MA;

meningkatnya Indeks
Integritas Siswa

6,80

0

6,82

0

6,98

7,00

Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan
pembangunan bidang agama yang efektif, efisien dan akuntabel

7,02

Terselenggaranya tatakelola
pembangunan bidang agama
yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel

a.

b.
c.

dipertahankannya
predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
dalam opini BPK RI
terhadap Laporan
Keuangan Kementerian
Agama
meningkatnya hasil
penilaian Laporan
Kinerja Kementerian
Agama
meningkatnya hasil
penilaian Reformasi
Birokrasi Kementerian
Agama

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

60

62

63

68

74

69

71

73

74

83

