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KATA PENGANTAR 

Berhasilnya pelaksanaan tugas kedinasan sangat tergantung adanya bebe
rapa faktor yang mempengaruhi, baik interen maupun exteren. Faktor inte
ren antara lain sangat dipengaruhi dedikasi, etas kerja, kesu ngguhan dan sikap 
dinamis pegawai. Sedangkan faktor exteren antara lain sangat dipengaruhi 
oleh ketentuan dan peraturan perundangan, lingkungan birokrasi, kebijakan 
dan kebijaksanaan pimpinan, ketauladanan, pedoman kerja dan uraian peker
jaan. 

Selama ini baik lnstansi Departemen Agama di Pusat maupun lnstansi 
Departemen Agama di Daer ah yang berdasarkan Susu nan Organisadi dan Tata 
Kerja Departemen Agama yang berlaku (SK MENAG No. 18 Th 1975 (Di

sempurnakan), SK MENAG No. 6 Th. 1979, SK MENAG No. 92 Th 1979, 
SK MENAG No. 68 Th 1980, SK MENAG No. 45 Th 1981, SK MENAG 
No. 92 Th 1982, dan SK MENAG No. 75 Th 1984) belum pernah dijabarkan 
lebih lanjut dalam uraian pekerjaan yang dapat digunakan sebagai pedoman 

kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Untuk itu secara bertahap Biro Organisasi berupaya untuk menerbitkan 

naskah tentang "Uraian Pekerjaan Kantor Wilayah Departemen Agama Pro

pinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan", yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja sehari

hari sambil menunggu ketentuan lebih lanjut. 

Biro Organisasi menyadari bahwa materi naskah tentang uraian pekerja

an yang diterbitkan tersebut jauh dari sempurna. Karenanya Biro Organisasi 

mengharapkan koreksi sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

Demik ian mudah-mudahan naskah uraian pekerjaan tersebut ada manfa

atnya dan terima kasih atas partisipasi dan koreksi konstruktif dari berbagai 

pihak. 

Jakarta, Tgl. 23 April 1987 
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BAB I 
URAIAN PEKERJAAN KANTOR WILAYAH 

DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI 

A. TYPOLOGI I. 

K;mtor Wilayah Departpmpn Agama Propinsi : 
Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, 

Sul.iwesi Tengah dan Maluku. 

1. BAGIAN SEKRETARIAT: 

a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program. 
Tugas: 
Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana dan program kerja 
serta merumuskan saran penyusunan rencana dan menyusun laporan 
pelaksanaan program kerja. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menyusu n perumusan rencana dan program kerja meliputi an· 

tara lain : 
a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dengan konsep· 

konsep tentang perencanaan program dan pelaksanaan 
tugas·tugas lain. 

b. menyusun pedoman pelaksanaan program kerja dan teknik 
evaluasi. 

c. menyusun pokok-pokok program kerja. 
d. memberikan saran-saran kepada setiap Unit kerja dalam 

penyusunan program dan time schedule/met work planning. 
e. merumuskan rencana program kerja dan pemecahan masa· 

lah (problem selving) setiap unit kerja melalui rapat kordi
nasi. 

f. menyusun Daftar Usulan Proyek (DUP). 
g. menyusun Daftar Usulan Kegiatan (DUK). 
h. mem bah as dan merumuska n rencana pengadaan perleng

kapan Kantor Wilayah bersama-sama dengan Sub Bagian 
Umum dan Sub Bagian Keuangan. 

2) Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana dan program ker
ja meliputi : 

a. melakukan pengendalian pelaksanaan program yang telah 
disusun oleh setiap unit kerja. 
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b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja 
secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 

c. melakukan pengendalian dan pengembangan pegawai ber
sama·sama Sub Bagian Kepegawaian. 

d. menertibkan laporan berkala, penyclenggaraan rapat koor· 
donasi dan hal lain yang menyangkut kegiatan-kegiatan 
di daerah. 

e. memberikan bimbingan dan pengawasan keuangan rutin 
bersama-sama Sub Bagian Keuangan. 

f. 

g. 
h. 

I. 

mem berikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pro
yek-proyek yang sedang berjalan. 
menghimpun, mengolah dan menyajikan data. 
menghimpun, menyimpan peraturan perundang-undangan, 
bahan laporan dan dokumentasi lainnya. 
memberikan saran kepada Kepala Bagian Sekretariat ber· 
kenaan dengan tugas pengendalian. 

3) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja yang meliputi 

a. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program 
kerja. 

b. menyusun hasil laporan pemeriksaan pelaksanaan program. 
c. menyusun laporan hasil pemeriksaan keuangan rutin. 
d. menyusun laporan hasil evaluasi kepegawaian. 

4) Melakukan kerja sama dan kordinasi dengan unit organisasi 
fungsional di daerah. 

5) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Sekre· 
tariat diluar tugas Sub Bagian lain. 

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 
Tug as: 

Pengurusan Kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen 

Agama di Propinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh M·enteri Agama dan berdasarkan peraturan perundang-undang

an yang berlaku. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat masuk dan ke

luat tentang kepegawaian. 

2) Mencatat/memberi nomor surat keputusan yang dikeluarkan. 
3) Mencatat nomor usul nota persetujuan BAKN dan nota persetu

juan BAKN yang sudah disetujui. 

2 



4) Menerima berkas yang ada hubungannya dengan Sub Bagian 
Kepegawaian. 

5) Menyusun arsip yang masuk ke Sub Bag1an Kepegawaian. 
6) Menyusun file kepegawaian perorangan scsuai dengan NIP dan 

atau abjad dan memasukkan tile masing masing pegawai kepada 
map yang telah tersedia. 

7) mencatat semua SK dan surat tugas kedalam kartu tik. riwayat 
hidup pegawai dan menyusun kartu tik kcdalam file perorangan. 

8) Menyusun NIP sesuai dengan urutanny<.1 clan mengusulkan per
mintaan NIP serta KARPEG_ 

9) Menyusun statistik pegawai menurut krµangkatan, jenis kela
min, status pegawai, umur, pendidikan dan sebagainya. 

10) Membuat konsep usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah. 
peninnjauan masa kerja dan ralat (nota 0.1. D.3 dan D.4). dan 
mutasi lainnya. 

11) Mengurus dan menyelesaikan pembuatan gaji berkala pegawai di 
lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Kepala Kantor 
Departemen Agama dan Kepala MTSN, MAN dan PGAN. 

12) Meneliti SK tembusan kenaikan gaji berkala dari daerah-daerah 
kemud ian m enyerahkan kepada petugas file untuk d imasukkan 
dalam map yang bersangkutan. 

13) Mengurus dan menyelesaikan pembuatan SK, Jabatan Struktural 
dan Fungsional yang menjadi wewenang Kantor Wilayah. 

14) Mengurus dan menyelesaikan pembuatan surat pernyataan me
laksanakan tugas/menduduki iabatan untuk permintaan tun
jangan jabatan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah. 

15) Melaksanakan Ujian Dinas bagi pegawai yang akan naik dari l/d 

ke 11/a dan dari 11/d ke 111/a_ 
16) Melaksanakan testing Capeg dan usul pengangkatan Capeg se

suai dengan jatah/formasi yang sudah ditentukan. 
17) Menyelesaikan SK Pengangkatan Pegawai Negeri dari Capeg 

yang telah memenuhi syarat_ 
18) Menyelesaikan SK Bendaharawan gai i/UU DP dan Bendaharawan 

MTCR. 
19) Membuat surat tugas untuk pegawai di lingkungan Kantor Wi

layah. 
20) Membuat SK pemberhentian dengan hormat. usul pemberhen

tian dengan hak pensiu nan-pensiu nan janda, surat keterangan 

kematian. SK bebas tugas menjelang masa pensiun. 
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21) Membuat SK Guru Tidak Tetap, Guru Agam8 Honorer dan Va
kasi Ujian serta P 3 NTCR. 

22) Membuat SK pindah atas permohonan sendiri dan atau karena 
dinas, antara Kabupaten/Kotamadya atau antar bidang/seksi 
dan antar administratif dan teknis, SK surat cuti tahunan dan 
SK tentang pelbagai cuti lainnya. 

23) a. menyusun dan merencanakan Pendidikan dan Latihan Pe
gawai. administrasi Penyelenggaraan Diklat. 

b. menyusu n adm inistrasi dan pelaksanaan Pend id ikan dan 
Latihan. 

c. merencanakan penempatan pegawai/Guru Agama sesuai 
dengan pengalaman; pendidikan dan kepangkatan di bidang 
tugas yang tepat. 

d. membuat usul/saran untuk mengadakan Diklat tingkat Pu
sat dan pengikut sertaan pegawai dalam Diklat tersebut. 

24) a. merencanakan rekreasi dan mengkoordinasikan kegiatan 
oleh raga di lingkungan Kantor Wilayah. 

b. mengaktifkan/menertibkan absen Pegawai. 
c. memberikan saran kepada Kepala Bagian Sekretariat ber

kenaan dengan pengurusan kepegawaian. 

c. Kepala Sub Bagian Keuangan. 
Tugas: 
Pengurusan kcuangan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen 
Agama di Propinsi, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh Menteri Agama dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Melakuk<.1n kegiatan perbendaharaan yang mel iputi pekerjaan : 

a. melakukan penagihan dari/pembayaran kepada pihak ke 
tiga cq. Bendaharawan. 

b. mencl1ti bukti-bukti tagihan dan persyaratannya. 
c. men9Prjakan pengembalian dan pembayaran kepada pihak 

ke t iga. 

d. menyelenggarakan dan memelihara pembukuan. 
e. membukukan penerimaan dan pengeluaran. 
f. mengurus, mengerjakan pertanggungan jawab/SPJ, lkhti

sar keuangan dan register penutupan kas. 

2) Melakukan urusan kesejahteraan dan restitusi pengobatan yang 
mencakup pekerjaan : 
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a. mengatur pengumpulan dana dan membagikan dana bantu
an bagi pegawai yang terkena musibah. 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan asuransi Bekal Pensiun 
Pegawai. 

c. menyelesaikan restitusi pengobatan. 
3) Melakukan urusan umum lainnya yaitu: 

a. mengumpulkan dan meneliti daftar gaji. 

b. mengumpulkan dan meneliti SPJ, UUDP/gaji. 

c. meneliti syarat-syarat pengangkatan Bendaharawan UUDP/ 
gaji 'penerimaan NTCR. 

d. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian 
Sekretariat berkenaan dengan pengurusan keuangan. 

d. Kepala Sub Bagian Umum. 
Tugas: 

M'enyelenggarakan Tata Usaha, perlengkapan dan rumall tangga di 
lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama di Propinsi. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Melakukan kegiatan Urusan Umum yaitu 

a. menerima, mencatat dan mcneruskan surat-surat masuk dan 

keluar Sub Bagian. 
b. membuka dan menyortir surat-surat masuk yang bersifat 

rutin. 
c. meneruskan surat-surat yang sudah disortir kepada Sub 

Unit Urusan Agenda/Arsip. 
d. menyampaikan surat-surat yang sudah diagenda kepada 

Kepala Kantor/Kabag Sekretariat dan unit-unit kerja lain

nya sesuai dengan kode yang telah ditentukafJ. 

e. memelihara dan mengatur pemakaian cap Dinas Kantor. 

f. menerima, meneliti dan mencatat semua konsep surat/ 

bahan-bahan yang akan diketik/digandakan. 

g. mengoreksi surat-surat/bahan-bahan yang telah selesai dike

tik/digandakan. 

h. mengajukan/menyampaikan surat-surat yang akan ditanda 

tangani kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan. 

i. mengirim surat-surat yang sudah ditanda tangani oleh peja

bat yang bersangkutan. 

j. menyusun laporan tentang hasil pelaksanaan tugas Sub Ba

gian Umum. 
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k. melakukan penyediaan. pendistribusian, pemeliharaan dan 
usul penghapusan perlengkapan Kantor Wilayah Departe
men Agama. 

I. mengatur penerimaan Tamu Kantor Wilayah. 

2) Melakukan Urusan Arsip/Agenda yaitu : 
a. menerima dan menggandakan surat-su rat m asuk menurut 

kode yang telah ditentukan. 
b. menerima dan menggandakan surat-surat keluar sesuai de

ngan kode indeks yang telah ditentukan. 
c. mencatat/menunjukkan/hubungan antara surat-surat masuk/ 

,- keluar dengan retronya. 
d. melayani u nit·u nit kerja lainnya da lam melanjutkan surat

surat atau mencari retro yang d iperlu kan. 
e. mencatat seluruh peredaran surat/bendel baik mengenai 

pengiriman keluar, kepenyimpanan, tempat kode penyim
panan, tanggal dan lain-lain. 

f. menyusu n statistik surat-surat m asu k/kelu ar. 
g. menyusun dan memelihara daftar untuk masing-masing 

surat. 
h. mengatur, menyimpan dan memelihara arsip secara sis

timatis dan terus menerus. 

e. Kepala Sub Bagian Hu bu ngan Masyarakat. 
Tug as: 
melakukan hubungan dengan instansi dan masyarakat serta melaku
kan tugas dokumentasi, publikasi dan urusan Keprotokolan Kanwil 
Departemen Agama. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Melakukan hubungan dengan lnstansi resm i dan Masyarakat : 

a. mengatur rapat Koordinasi lnstansi Departemen Agama. 
b. mengatu r/menyiapkan rapat dengan instansi lain. 
c. mengatur hubungan dengan Pers/Wartawan. 
d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan organisasi/ 

lembaga keagamaan. 
e. melaksanakan kegiatan koordinasi antara Humas Kanwil/ 

Humas IAIN dan Bakohumas Dati l/Humas Pemerintah 
·Daerah Tk. I dan lnstansi Vertikal lainnya/DPRD Tk. I. 

2) Melakukan tugas dokumentasi : 
a. mengabadikan acara-acara penting melalui kegiatan foto 

untuk dokumentasi. 
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b. menyusun kliping berita-berita. 
c. menyiapkan/membukukan pidato sambutan. 

d. mengkover kegiatan-kegiatan/kunjungan kerja/kunjungan 
tamu penting. 

3) Melakukan tugas publikasi : 

a. menganalisa berita-berita surat khabar, majalah, TVA I, 
RR I dan Mass Media lainnya. 

b. mem bu at berita sanggahan/sanggahan berita/menanggapi 
berita-berita dan lain-lain. 

c. mengadakan siaran-siaran melalui mass media, RR I dan 
TVRI. 

d. turut mengisi rubrik-rubrik penting dalam Pers. 

e. usaha-usaha menyelenggarakan Penerbitan dan Publikasi 
(majalah, bulletin, kumpulan pidato, klipping, himpunan 

kebijaksanaan dan lain-lain). 

4) Melakukan tugas urusan Keprotokolan: 

a. mengatur hubungan/kerja sama dengan L~mbaga·lembaga 

Resm i yang mempunyai kaitan tugas dengan Departemen. 
b. mempersiapkan kunjungan tamu penting. 
c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Upacara tanggal 17 

setiap bulan serta upacara hari besar lainnya. 

d. menyelenggarakan ceramah-ceramah Agama Islam untuk 

pembinaan mental karyawan/karyawati. 
e. menyelenggarakan upacara·upacara hari-hari besar Islam. 

2. BIDANG URU:>AN AGAMA ISLAM. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tu gas: 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren

cana dan program kerja di bidang Urusan Agama Islam. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Urusan Agama 

Islam. 

2) Melakukan Tata Usaha Bidang, meliputi : 

a. menerima surat. 

b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 

c. memproses penyelenggaraan surat sesuai dengan disposisi. 

d. melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 
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3) Menyusun program kerja dan laporan program kerja. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Bidang, Urusan Agama Islam. 
5) a. menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan 

Bidang. 
b. mendistribusikan barang untuk intern Bidang. 
c. bersama-sam a dengan Sub Bagi an Um um melakukan peme

liharaan dan penghapusan barang. 
6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain: 

a. tata ruang B idang. 
b. kebersihan dan kerapian ruangan. 
c. kesejahteraan pegawai pada B idang. 
d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Bidang. 
e. mengatur tamu Bidang. 

7) Membuat dokumentasi dan statistik hasil pelaksanaan program 
kerja Bidang. 

8) Mem bantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tug as-tug as Bi
dang yang berada diluar tugas Seksi-seksi lain. 

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
berkenaan dengan tugas Dokumentasi dan Statistik. 

b. Kepala Seksi Kepenghuluan. 
Tug as: 
Memberikan bim bingan dan pelayanan kepada m asyarakat di bidang 
kepenghu luan. 
Uraian Pekerjaan : 

l) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat-surat masuk dan 
keluar Seksi. 

2) Menghimpun dan menyimpan peraturan yang berhubungan 
dengan Kepenghuluan 

3) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi. 
4) Melakukan pembinaan hukum dan hubungan dengan Pengadilan 

Agama dalam hal : 

a. meneliti dan mengolah kasus. 
b. mengawasi pelaksanaan munakahat/peraturan perundang

undangan. 

c. menjalin hubungan dan kerja sama dengan Pengadilan 
Agama. Bp. 4 dan Organisasi Sosial yang pad a hu bu ngannya 
dengan Perkawinan. 

5) Pembinaan PPN & P. 3 NTCR yang meliputi : 
a. pengolahan SK PPN & P.3 MTCR. 
b. pembinaan dan latihan serta testing PPN & P.3 NTCR. 
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c. Kepala Seksi Kemesjidan. 
Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
Kemesjidan. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat masuk dan kelu

ar Seksi. 
2) Menginventarisasikan tempat ibadah Umat Islam (mesjid, lang

gar, surau dan musholla). 
3) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi. 
4) Mengintensifkan Pem binaan kegiatan pendataan tern pat ibadah 

umat Islam (mesjid, langgar, surau dan musholla) dari segi kwa
litas dan kwantitas, geografi, status/kedudukan dan pengorgani
sasian kemakmurannya serta menyelenggarakan keamanannya. 

5) Menyusun buku-buku Mesjid bersejarah dan mesjid-mesjid 
pertama ibukota Kabupaten/Kotamadya. 

6) Memberikan bimbingan untuk mendapatkan bantuan pemba

ngunan/rehabilitasi mesjid. 
7) Mengusahakan bantuan Pemerintah/rehabilitasi mesjid melalui 

dana khusus Presiden, Dirjen Simas Islam dan Urusan Haji, 
BKM Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi. 

8) Merencanakan usu I bantuan pem bangunan/rehabilitasi mesjid 
melalui Proyek PE LITA. 

9) Menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam usaha 
menyelesaikan kasus/sengketa pembangunan rumah ibadah. 

10) Memberikan pertim bangan tentang pem bangunan mesjid/rumah 

ibadah baru. 
11) Mencatat perkembangan pemeluk-pemeluk Agama sebagai ba· 

han analisa dalam menentukan jumlah tempat ibadah disuatu 
daerah/wilayah dan tingkat kemakmuran suatu tempat ibadah. 

12) Meningkatkan pem binaan organisasi B KM dengan mengadakan 
penyempurnaan tata kerja organisasi BKM, memberikan ban

tuan kepada tempat-tempat ibadah yang sangat memerlukan 

serta melakukan pengamanannya. 
13) Menyiapkan perpustakaan Mesjid,. terutama Mesjid Kabupaten/ 

Kotamadya dan ibukota Kecamatan bersama Bidang Penerangan 

Agama Islam dan BKM setempat. 

14) Menggerakkan, menggairahkan, menlngkatkan 

mesj id dengan kerja sama dengan Pemerintah 

Ulama, Mubaligh dan tokoh-tokoh masyarakat. 
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15) Mengusahakan terbinanya kerja sama antara B KM dengan Peme
rintah Daerah setempat dan organisasi-organisasi kemesjidan gu
na peningkatan pembinaan mesjid dan bimbingan kepengurus
an mesjid. 

16) Mengusahakan perlombaan kemakmuran dan kebersihan Mesj id 
bersama BKM. 

17) Membina penyelenggaraan pemberian bimbingan, pelayanan dan 
pengolahan tempat-tempat ibadah umat Islam dibidang kemes
jidan. 

181 Membantu Kepala Bidang Urusan Agama Islam dalam melaksa
nakan tugasnya dan lain sebagainya kaitan realisasi program 
yang berhubu ngan dengan kemesj id an. 

d. Kepala Seksi Pembinaan Perkawinan. 
Tu gas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
Pembinaan Perkawinan. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat masuk dan ke

luar Seksi. 
2) Mengintensifkan kegiatan pengumpulan data statistik perkawin

an dan perceraian untuk evaluasi kesejahteraan keluarga/rumah 
tangga. 

31 Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
angka perkawinan dan perceraian, kemudian menganalisa untuk 
memperteguh perkawinan dan keluarga bahagia. 

4) Menjalin kerja sama dengan instansi/badan lainnya yang berge
rak di bidang kesejahteraan keluarga dan kependudukan dan 
mempina hubungan kerja sama_ 

5) Melakukan kegiatan untuk peningkatan mutu dan aktivitas korp 
Penasehatan Perkawinan di daerah·daerah. 

6) Melakukan penerangan dalam rangka pem binaan Kesejahteraan 
Keluarga serta membantu pelaksanaan untuk suksesnya Pro
gram Nasional Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependu

dukan. 
7) Mengusahakan tersed ianya saran organ isasi B.P .4 untu k dapat-

nya terjam in konstitinuitas kegiatan, serta mengolah methode 
dan teknik Penasehatan yang efektif dan efisien. 

8) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui B.P.4 dalam 
rangka meningkatkan mutu perkawinan dan kesejahteraan ke
luarga, mengurangi perselisihan rumah tangga dan menghindar-
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kan terjadinya perceraian. 

9) Mengusahakan dan menyiapkan Pekan Ori~ntasi Karp penasehat 
Perkawinan. 

10) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dan 
lain sebagainya untuk merealisasikan program yang menyangkut 
Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan. 

e. Kepala Seksi Zakat dan Baitul Maal. 
Tug as: 

Memberikan bim bingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
Zakat dan Baitul Maal. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat masuk dan keluar 
Seksi. 

2) Mencatat data Zakat dan Baitul Maal. 
3) Mengintensifkan kegiatan pendapatan zakat dan baitul maal. 
4) Membuat dan menyampaikan laporan zakat dan baitul maal. 
5) Menjalin dan membina kerja sama dengan Pemerintah Daerah, 

I nstansi-instansi dan lembaga keagamaan setempat dalam kegi
atan-kegiatan zakat dan baitul maal. 

6) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dan 
lain sebagainya untuk merealisasikan program yang menyangkut 
zakat dan baitul maal. 

f. Kepala Seksi Wakaf dan lbadah Sosial. 
Tug as: 

Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
Wakaf dan I badah Sosial. 
Uraian Pekerjaan ; 

1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat masuk dan keluar 

Seksi. 
21 Membuat data wakaf dan lbadah Sosial. 
3) Mengintensifkan kegiatan pendapatan wakaf dan ibadah sosial. 

4) Mengintensifkan pembuatan dan menyampaikan laporan wakaf 

dan I badah sosial. 
5) Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyara

kat tentang prosedur pengelolaan hart a wakaf. 
6) Menjalin kerja sama dengan Pemerintah setempat dalam usaha 

penyelesaian kasus/sengketa mengenai perwakafan. 

7) Menjalin dan membina kerja sama dengan Pemerintah Daerah, 

dan lembaga-lembaga keagamaan setempat dalam kegiatan

kegiatan wakaf dan ibadah sosial. 
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8) Menjalin dan membina kerja sama dengan kantor wilayah De
partemen Sosial/Dinas Sosial dalam usaha penyantunan anak 
yatim piatu, khitanan masal, reesensialisasi wanita tuna susila. 

9) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dan 
lain sebagainya untuk merealisasikan program yang menyangkut 
Wakaf dan I bad ah Sosial. 

3. BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren
cana dan program kerja dibidang Penerangan Agama Islam. 

Uraian Pekerjaan : 
1) Menyusun program kerja dan mem bu at laporan pelaksanaan 

kerja. 
2) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data 

Agama Islam. 
3) Melakukan Tata Usaha Bidang meliputi : 

a. menerima surat. 
b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 

Penerangan 

c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 
d. melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 
4) Penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubung

an dengan bidang Pembinaan Penerangan Agama Islam. 
5) Bekerja sama dengan Sub Bagian Umum mengatur dan meren

canakan perlengkapan antara lain mel iputi kegiatan : 
a. merencanakan. 
b. mendistribusikan/memanfaatkan. 
c. memelihara dan menghapuskan barang. 

6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain 

a. tata ruang Bidang. 
b. kebersihan dan kerapihan ruangan. 
c. kesejahteraan pegawai pada B idang. 
d. mempersiapkan penyelenggaraan rap at intern B idang. 
e. mengatur tamu Bidang. 

7) Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang 

yang berada diluar tugas seksi-seksi lain. 
8) Memberikan saran/pertimbangan kepada Kep<:1la Bidang dan 

membuat Dokumentasi dan Statistik. 
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b. Kepala Seksi Penyuluhan. 
Tug as: 
Melakukan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam pada transmi
gran, suku terasing, karyawan, remaja dan kelompok khusus. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat-surat masuk dan 

keluar Seksi. 
2) Mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang·undangan, ins

truksi, edaran, tuntunan dan pedoman teknis penyuluhan. 
3) Menghimpun bahan·bahan yang ada hubungannya dengan pe· 

nyuluhan Agama. 
4) Menyusun rencana bimbingan pada penyuluhan Agama. 
5) Mengatu r penyu luhan Ag a ma kepada transm igran, su ku ter

asing, karyawan, remaja dan kelompok khusus. 
6) Mendistribusikan naskah pedoman/petunjuk pem binaan penyu

luhan/petugas. 
7) Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan kepada trans· 

migran, suku terasing, karyawan dan remaja serta kelompok 

k husus. 
8) Mengumpulkan, menelaah dan mengolah pengusulan GAH 

serta mengatur pembagian jatah setiap daerah sesuai dengan ob· 
yek penyuluhan. 

9) Mengurus pelaksanaan pembuatan Surat Keputusan GAH. 
1 O) Mem berikan bim bingan/tuntunan tug as guru Agama Honorer 

serta menginspeksi GAH. 
11) Menghimpun dan meneliti laporan bulanan GAH serta mem bu at 

laporan pengangkatan GAH. 
12) Menjalin dan membina kerja sama dengan instasnl lain untuk 

meningkatkan bimbingan dan pembinaan GAH. 

13. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

c. Kepala Seksi Lem baga Da'wah. 

Tugas: 
Melakukan bim bingan kepada Lembaga Da'wah dibidang Penerangan 

Agama Islam. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat·surat masuk dan 
keluar Seksi. 

2) Mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang·undangan, 

edaran, tuntu nan dan pedoman bimbingan dan pem binaan 
Da'wah. 
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3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 
teknis Da'wah. 

4) Memberikan tuntunan teknis edukatif pejabat tentang pelaksa· 
naan bimbingan dan pembinaan Da'wah. 

5) Mengusahakan peningkatan mutu juru Da'wah. 
6) Memberikan tuntunan penyelenggaraan Da'wah menurut sa· 

saran methode yang dipergunakan. 
7) Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan Da'wah dan pe

ngamanan teknis serta pengembangannya. 
8) menjal in dan mem bina kerja sama dengan instansi dan lem bag a· 

lembaga Da'wah dalam pelaksanaan bim bingan, pengem bangan 
serta pengamanannya. 

9) Mengusahakan tersedianya Da'wah serta materi Da'wah. 
10) Menghimpun, mengolah serta menyusun laporan dan mengada

kan evaluasi terhadap pelaksanaan Da'wah. 

d. Kepala Seksi M.T.O. dan Hari Besar. 
Tugas: 
Melakukan pemberian bimbingan kepada masyarakat atas pelaksana
an M.T.O. dan Hari Besar dibidang penerangan Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat-surat masu k dan 

keluar Seksi. 
2) Mengendalikan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan lns

truksi, edaran tuntunan dan pedoman teknis penyelenggaraan 
M .T .0. dan Hari Besar. 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 
teknis M.T.O. dan Hari Besar. 

4) Memberikan bimbingan teknis edukatif pada pejabat-pejabat 
tentang teknis pelaksanaan bimbingan dan pem binaan M.T.O 
dan Hari Besar. 

5) Memberikan tuntunan dan petunjuk pelaksanaan teknis M.T.O, 
Dewan Hakim dan sistim penilaian. 

6) Memberikan tuntunan dan petunjuk pelaksanaan teknis penye
lenggaraan peringatan Hari Besar. 

7) Menjalin dan membina kerja sama dengan instansi lain dalam 
hal 'pelaksanaan dan peningkatan bim bingan dan pem binaan 
serta pengamanan M.T.O dan Hari Besar. 

8) Meningkatkan mutu pelaksanaan dan Pembukaan M.T.Q dan 
Hari Besar. 
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9) Menghim pun dan mengkoordinasikan organisasi di bidang Seni 
Baca Al Our'an. 

10) Mengembangkan dan mengkoordinir TPA/TPSA serta mening
katkan Tilawatil Our'an. penafsiran. penghayatan dan pengamal
an. 

e. Kepala Seksi Siaran dan Tamaddun. 
Tugas: 
Menyusu n naskah dan melakukan siaran serta mcm bim bing seni ke· 
agamaan dibidang Penerangan Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerim a. mencatat dan menyelesaikan surat-surat masuk dan 

keluar Seksi. 
2) Merencanakan dan menyusun jadwal siaran keagamaan melalui 

pers, rdio, TV dan Film. 
3) Menyusun rencana pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data informasi siaran keagamaan. pameran dan SPrii keagamaan. 
4) Mempersiapkan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk siaran 

agama Islam liwat Radio, TV, Film dan bahan·bahan lain yang 

dibutuhkan. 
5) Mengatur pelaksanaan teknis siaran melalu i Mass Media, RR I, 

TVR I, Pers, Majalah serta Mass Media lainnya. 
6) Menyiapkan Film keagamaan untuk diputarkan di daerah yang 

memerlukan. 
7) Melakukan pengendalian siaran pada Pers. Radio, TV dan Film. 
8) Mem bu at dokumentasi siaran keagamaan baik pad a Pers, TV, 

Radio dan Film. 
9) Menjalin dan membina hubungan kerja sama dengan Pers, Ra

dio, TV dan bahan-bahan lain. 
10) Mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, lns

truksi, Edaran, Tuntunan dan Pedoman penyusunan naskah siar

an dan seni keagamaan. 
11) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan seni 

keagamaan. 
12) Mem berikan tu ntu nan teknis, edukatif kepada pejabat ten tang 

teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan seni keagamaan. 

13) Mengatur pelaksanaan teknis bimbingan dan pembinaan seni 

keagamaan. 

14) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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f. Kepala Seksi Publiksai Da'wah. 

Tug as: 
Menyusun Naskah khotbah keagamaan, membuat rekaman keagama
an dan melakukan bimbingan kepustakaan dibidang Penerangan 

Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerima, mencatat, mengolah dan menyelesaikan surat-surat 

masuk dan keluar Seksi. 
2) Menghimpun, mengolah, menilai bahan-bahan untuk menyusun 

naskah dan rekaman keagamaan. 
3) Menyusun konsep khotbah hari-hari besar Agama Islam, untuk 

seni hidup beragama, naskah keagamaan dan rekaman keagama

an. 
4) Membuat Klipping artikel keagamaan dan berita-berita keagama

an. 
5) Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan naskah khotbah, 

naskah keagamaan dan remakan keagamaan. 
6) Merencanakan penerbitan buku-buku/kitab-kitab keagamaan. 
7) Menyusun prioritas penerbitan buku-buku keagamaan. 
8) Mengevaluasi pelaksanaan penerbitan buku-buku keagamaan. 
9) Menyediakan K itab Suci Al-Our'an. 

10) Mt?laksanakan pendistribusian Kitab Suci Al-Our'an dan buku· 
buku keagamaan. 

11) Melakukan administrasi penyediaan dan pendistribusian Kitab· 

kitab Suci Al-Our'an dan buku-buku keagamaan. 

12) Menghimpun, mengolah bahan-bahan kepustakaan. 

13) Memberikan bimbingan perpustakaan keagamaan. 

14) Mem persiapkan isi perpustakaan keagamaan. 

15) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kepustakaan. 

16) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

4. BIDANG URUSAN HAJI. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik 
Tugas: 

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren· 

cana dan program kerja di bidang Urusan Haji. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Urusan Haji 
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2) Melakukan Tata Usaha Bidang, meliputi : 
a. Menerima surat 
b. Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi 
c. Memproses penyelesaian surat sesuai dengatl disposisi 
d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

a kt if. 
3) Menyusun program kerja dan laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Urusan Haji 
5) a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan 

Bi dang 
b. Mendistribusikan barang untuk keperluan B idang 
c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan peme

liharaan dan penghapusan barang. 
6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain : 

a. Tata Ruang Bidang 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan. 
c. Kesejahteraan pegawai pada Bidang 
d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Bidang 
e. Mengatur tamu Bidang. 

7) Membuat dokumentasi dan statistik hasil pelkasanaan program 
kerja Bidang. 

8) Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang 
yang berada di luar tugas-tugas seksi lain. 

9) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang berke
naan dengan tugas Dokumentasi dan Statistik. 

b. Kepala Seksi Penyuluhan Urusan Haji. 
Tugas: 
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dibidang Ururan Haji. 
Uraian Pekerjaan : 
1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat masuk/keluar 

Seksi. 
2) Menyusun program kerja dibidang penyuluhan Urusan Haji ke

pada masyarakat. 

3) Mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan penyuluhan di
bidang Urusan Haji. 

4) Menyusun naskah khotbah tentang tuntu nan ibadah haji. 
5) Mempersiapkan dan menyusun naskah program, sandiwara, ra

dio dan TV tentang Haji. 
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6) Menyusun dan menyiapkan naskah sandiwara panggung dalam 
bentuk drama, pantomin dan sebagainya. 

7) Menyusun dan menyiapkan naskah-naskah dalam bentuk sajak, 
poisi tentang naskah haji untuk dimuat dalam majalah/majalah 
harian. 

8) Mengadakan hubungan yang harmonis dengan mass media ten· 
tang haji. 

9) Menyusun dan menyiapkan naskah wawancara dengan mass 
media tentang haji. 

10) Menyusun dan menyiapkan naskah/scenario film tentang haji. 
11) Menyusun dan menyiapkan naskah-naskah dalam bentuk 

Folder, Poster, Panel, Spanduk dan sebagainya tentang haji. 
12) Mengadakan penyuluhan melalui ARI, TVRI dan mass media 

lainnya tentang penyelenggaraan haji. 
13) Memberikan petunjuk-petunjuk ke Kabupaten/Kotamadya ber· 

kenaan dengan penyelenggaraan haji. 
14) Mengadakan presrelease tentang kegiatan pem berangkatan/ 

pemulangan jemaah haji. 
15) Mengadakan hubungan yang harmonis dengan mass media. 
16) Membuat klipping tentang masatah haji. 
17) Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan kepada ma· 

syarakat. 
18) Membuat laporan Seksi. 
19) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

c. Kepala Seksi Penyelenggaraan Urusan Haj i 
Tu gas: 
Mempersiapkan bahan, melakukan pembinaan dan penyelenggaraan 
serta memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat, jemaah 
haji dan petugas haji dibidang pelaksanaan ibadah haji. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat, mengolah dan menyelesaikan surat-surat 
masuk/keluar Seksi. 

2) Mengumpu lkan bahan-bahan yang ada hu bu ngannya dengan 
pembinaan dan penyelenggaraan serta bimbingan teknis kepada 
masyarakat jemaah haji dan petugas haji dibidang petaksanaan 
ibad~h haji. 

3) Bekerjasama dengan kordinator haji daerah melakukan pen· 
daharan jemaah haji. 
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4) Mendistribusikan buku manasik haji, sejarah tempat-tempat 
di tanah suci dan petunjuk perjalanan haji dan perbekalan haji 
lainnya. 

5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon jemaah 
haji. 

61 Menyiapkan jadwal waktu penataran calon jemaah haji. 
7) Melakukan pendataan calon jemaah haji. 
8) Menyiapkan kurikulum, tempat penataran calon jemaah hajj. 
9) Meny iapkan tenaga pembimbing ca Ion jemaah haji. 

10) Melaksanakan penataran ca Ion jemaah haj i. 
11) Menyiapkan alat·alat peraga (slide, folder. spanduk, panel dsb.) 

maket masjidil haram, masjid Mabawi, Mina, Arofah dan lain 
guna pembinaan calon jemaah haji. 

12) Melaksanakan peragaan pada ca Ion jemaah haj i. 
13) Menyiapkan kuriku lum, to nil sad le, temp at penataran petugas 

haji. 
14) Menyiapkan tenaga·tenaga pengajar petugas jemaah haji. 
15) Melakukan penataran bagi petugas haji. 
161 Menyiapkan alat peraga untuk penataran pctugas haji. 
17) Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan bimbingan kepada ma

syarakat jemaah haji dan petugas haji. 
1 Bl Membuat laporan pelaksanaan Seksi. 
19) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

d. Kepala Seksi Sarana Urusan Haji. 

Tug as: 
Melakukan penyed iaan saran a bagi jemaah haji, mel iputi : per

bekalan, perjalanan, angkutan, pengasramaan yang mencakup se
luruh proses penyelenggaraan ibadah haji. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat-surat masuk/ 

ke lu ar Seksi. 
2) Mengumpulkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan 

masalah ibadah.haji. 

3) Merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan perbekalan 

untuk jemaah haji. 

4) Mengatur pelaksanaan perjalanan dan angkutan haji meliputi 

tugas : 

a. Menyusun prioritas pemberangkatan jemaah haji. 
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b. Menyusun rencana kebutuhan angkutan jemaah haji. 
c. Mengatur pengangkutan jemaah haji. 

5) Mengurus penyediaan tempat asrama untuk penampungan 

haj i. 
6) Mengatur penempatan jemaah haji dan asrama dan mengatur 

konsumsi. 
7) Melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam asrama. 
8) Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam penyelesaian 

sara na haj i. 
9) Membuat laporan pelaksanaan Seksi. 

10) Melakukan tug as-tu gas lain yang d iberikan oleh Kepala Bidang. 

5. BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 
Tu gas: 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren
cana Program Kerja dibidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data Kelembagaan 

Agama Islam. 
2) Melakukan Tata Usaha Bidang, meliputi : 

a. Menerima Surat. 
b. Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 
c. Memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 

d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 
3) Menyusun program kerja dan laporan kerja. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 
5) a. Menyampaikan rencana kebutuhan perlengkapan bidang. 

b. Mendistribusikan barang untuk keperluan intern bidang. 

c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan pe
meliharaan dan penghapusan barang pada bidang. 

6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain 

a. Tata Ruang 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan. 
c. Kesejahteraan pegawai pada Bidang. 

d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern bidang. 
e. Mengatur tamu bidang. 
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7) Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang 
yang berada diluar tugas seksi-seksi lain. 

8) Memberikan sarana pertimbangan kepada Kepala Bidang berke
naan dengan tugas Dokumentasi dan Statistik. 

9) Membuat dokumentasi dan statistik pelaksanaan Program Kerja. 

b. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. 

Tug as: 

Melakukan bimbingan pengajaran, agama, ahlaq, dan keterampilan 
u budiyah dan muamalah dalam rangka melaksanakan pendidikan 
Agama Islam pada sekolah, sesuai dengan peraturan perundang-un
dangan yang berlaku. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Melakukan bimbingan untuk memahami, melaksanakan dan 
memantapkan maksud GBPP kurikulum. 

2) Bimbingan penggunaan teknis evaluasi Pendidikan Agama Islam 
dalam rangka pelaksanaan kurikulum. 

3) Bimbingan penggunaan methode mengajar dalam rangka pe
mantapan pelaksanaan kurikulum. 

4) Pemantapan penggunaan satuan pelajaran. 
5) Bimbingan penggunaan sarana teknis pendidikan Agama Islam 

(Draping dan kreaktivitas guru). 
6) Menyebarkan buku-buku pegangan guru dan murid. 
7) Mengadakan buku-buku penunjang pendidikan agama dan me

masukkan ke perpustakaan sekolah. 
8) Mengusahakan alat-alat keperagaan sehubungan dengan materi 

pendidikan Agama Islam. 
9) Memonitoring penyebaran dan penggunaan buku-buku se

hubungan dengan pelaksanaan pendidikan Agama Islam. 
10) Membina sikap profesional guru. 
11) Mengatur, melaksanakan penataran keterampilan guru be-

kerjasama dengan Balai D iklat, Pegawai teknis Keagamaan. 
12) Mengatur pemutasian Guru Agama Islam. 
13) Memonitoring usaha-usaha dan kegiatan guru Agama Islam. 
14) Memberikan bimbingan dalam pengajaran ahlaq bagi guru-guru 

agama pada sekolah-sekolah. 
15) Memberikan bimbingan tentang bimbingan dan penyuluhan 

kepada Guru Agama. 
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16) Merencanakan program kerja dan laporan bu la nan semester 
dan laporan tahunan Seksi bimbingan ahlaq. 

17) Memberikan motivasi kepada guru-guru agama untuk aktif 
membimbing, membina dan mengarahkan kegiatan OSIS dan 
Pramuka. 

18) Bekerjasama dengan para Pengawas Penilik memonitoring 
extra clas activity. 

19) Memberikan tuntunan tentang pembinaan lingkungan Pendi
dikan Agama Islam di sekolah. 

20) lnventarisasi tempat pendidikan Agama Islam yang ada/ber
dekatan dengan sekolah. 

21) Bekerjasama dengan seksi I (Dostik) menginventarisir data
data guru agama pada sekolah umum. 

22) Membina bimbingan penyelenggaraan sholat berjamaah dhuhur 
bagi sekolah pagi dan sholat ashar bagi sekolah yang masuk 
sore ditingkat SD, SLP dan SLA. 

23) Memberikan bimbingan penyelenggaraan sh al at Jum'at di 
Sekolah. 

24) Memberikan bimbingan penyelenggaraan peringatan hari-hari 
besar I slam. 

25) Memberikan bimbingan penyelenggaraan dalam kegiatan sosial 

keagamaan. 
26) Merencanakan program kerja dan laporan-laporan dari Seksi 

Bimbingan Ketrampilan. 
27) Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Bidang. 
28) Memberikan motivasi peningkatan kesadaran penghayatan dan 

pengamalan ajaran agama kepada anak-anak, siswa-siswa me
lalui RR I, TVR I dan mas media lainnya. 

29) Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui wadah OSIS dan 
Pramuka. 

c. Kepala Seksi Rauchotul Atfal dan Madrasah Tingkat lbtidaiyah. 

Tugas: 

Melakukan bimbingan pendidikan pada tingkat Raudhotul Atfal 
dan Madrasah tingkat I btidaiyah. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat keluar/masuk 
Seksi_ 
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2) Melakukan pendataan Kepala Guru pada Raudhotul Atfal dan 
Madrasah I btidaiyah Negeri/Swasta. 

3) Mengadakan penelitian dan inventarisasi serta mengklasifikasi
kan status Madrasah terdaftar. diakui dan dipersamakan ber
dasarkan peraturan yang berlaku. 

4) Melakukan pendataan Madrasah lbtidaiyah Negeri yang ada 
pada KANWI L yang bersangkutan. 

5) Melakukan pendataan alat pelajaran, inventaris, alat IPA dan 
Olah Raga pada Madrasah lbtidaiyah Negeri/Swasta dan Rau
dhotul Atfal. 

6) Menyusun rencana dan program kerja Madrasah lbtidaiyah 
Negeri/Swasta dan Raudhotul Atfal. 

7) Bekerjasama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan, 
meningkatkan ketrampilan mutu personil melalui penataran. 

8) Mensupervisi dan mengevaluasi sarana Madrasah lbtidaiyah 
Negeri/Swasta dan Raudhotul Atfal dan lancarnya pendidikan. 

9) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir Mad

rasah I btidaiyah Negeri dan persamaannya. 
1 O) Meningkatkan kegiatan extra kurikuler keagamaan baik melalui 

Pramuka maupun wadah lain. 
11) Mengusahakan dan menyebar luaskan pedoman, petunjuk pe· 

laksanaan dalam rangka bimbingan pendidikan pada Madrasah 
lbtidaiyah Negeri/Swasta dan Rauchotul Atfal. 

12) Mengusahakan dan menyebar luaskan kurikulum yang berlaku 
keseluruh Madrasah I btidaiyah Negeri/Swasta dan Raudhotul 

Attal. 
13) Menstandarisasi beberapa bidang study dalam rangka ujian 

Negara Madrasah lbtidaiyah dan Raudhotul Atfal. 
14) Mengatur pelaksanaan pemilihan guru teladan pada Madrasah 

lbtidaiyah dan Raudhotul Atfal. 

d. Kepala Seksi Tsanawiyah, Aliyah dan Pendidikan Guru Agama 
(PGA). 

Tug as 

Melakukan bimbingan pendidikan pada tingkat Tsanawiyah, Aliyah, 

Pendidikan Guru Agama dan Mualimin. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat keluar/masuk 

Seksi. 
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2) Melakukan pendataim pada Madrasah tingkat Tsanawiyah, 
Aliyah, PGAN dan Mualimin. 

3) Mengadakan penelitian dan inventarisasi serta mengklasifikasi
kan status Madrasah terdaftar. diakui dan dipersamakan ber
dasarkan peraturan yang berlaku. 

4). Melakukan pendataan Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan PGAN 
yang ada pada KANWI L yang bersangkutan. 

5) Melakukan pendataan alat pelajaran, inventaris, alat IPA dan 
Olah Raga pada Madrasah Tsanawiyah, Aliyah Negeri/Swasta 
dan Mualimin. 

6) Menyusun rencana dan program kerja M adrasah Tsanawiyah, 
Aliyah Negeri/Swasta, PGAN/Swasta dan Mualimin. 

7) Bekerjasama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan, 
meningkatkan keterampilan guru pada Madrasah Tsanawiyah, 
Aliyah Negeri/Swasta, PGAN/Swasta dan Mualimin. 

8) Mensupervisi dan mengevaluasi sarana tingkat Madrasah Tsana
wiyah, Aliyah Negeri/Swasta, PGAN/Swasta dan Mualimin. 

9) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir tingkat 
Madrasah Aliyah Negeri/Swasta dan PGAN. 

10) Meningkatkan kegiatan extra kuri kulum keagamaan baik melalui 
Pramuka maupun wadah lain. 

11) Mengusahakan dan menyebar luaskan pedoman, petunjuk pe
laksanaan dalam rangka bimbingan dan pendidikan pada Mad
rasah Tsanawiyah, Aliyah Negeri/Swasta dan Mualimin. 

12) Mengusahakan dan menyebarluaskan kurikulum yang berlaku 
tingkat Madrasah, Aliyah Negeri/Swasta, PGAN/Swasta dan 
Mualimin. 

13) Menstandarisasi beberapa bidang study dalam rangka ujian 
Negara Madrasah Tingkat Aliyah dan PGA. 

14) Mengatur pelaksanaan Pemilihan guru teladan pada Tsanawiyah 
Aliyah dan PGA. 

c. Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Madrasah D iniyah. 

Tugas: 
Melakukan bimbingan pendidikan pada Pondok Pesantren. 

Uraian Pekerjaan : 
1) M11n11rima, mencatat dan meneruskan surat-surat keluar/masuk 

Seksi. 
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2) Pendataan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah tentang 
lokasi, murid dan guru serta pengelolaannya. 

3) Melakukan peninjauan/pemeriksaan Pondok Pesantren dan 
Madrasah Diniyah. 

4) Memberikan pertimbangan dan mengatur pemberian bantuan 
tenaga guru dan sarana. 

5) Memberikan bimbingan edukatif, teknis dan administratif 
pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

6) Menentukan klasifikasi Pondok Pesantren dan Madrasah Di
niyah. 

7) Menghimpun dan mengkaji kurikulum Pondok Pesantren dan 

Madrasah Diniyah serta pengembangannya. 

8) Melaksanakan Siklatram/Musyawarah Pondok Pesantren dan 
Madrasah Diniyah. 

9) Mengolah laporan bulanan Guru Agama yang diperbantukan 

pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

10) Membuat rencana dan program kerja Seksi Pondok Pesantren 

dan Madrasah Diniyah. 

11) Mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan instansi/lembaga 
lain dalam rangka pelaksanaan pendidikan pada Pondok Pesan

tren dan Madrasah Diniyah. 

12) Melakukan bimbingan terhadap penggunaan bantuan Subsidi 

dan rutin pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

6. BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik 

Tu gas: 

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

rencana dan program kerja di bidang bimbingan masyarakat (kris

ten) Protestan. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Bimbingan Ma

syarakat (Kristen) Protestan. 

2) Melakukan Tata Usaha Bidang meliputi : 

a. Menerima surat 

b. Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi 

c. Memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 

d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

a kt if. 
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3) Menyusun program kerja dan laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan bidang Bimas (Kristen) Protestan. 
5) a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan 

Bidang. 
b. Mendistribusikan untuk intern Bidang. 
c. Bersama-sama dengan Sub Bidang Bagian Umum melakukan 

pemeliharaan dan penghapusan barang. 
6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain 

a. Tata Ruang Bidang 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan 
c. Kesejahteraan pegawai pada bidang 
d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Bidang 
e. Mengatur tamu Bidang. 

7) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas-tugas Bi· 
dang yang berada diluar tugas Seksi-seksi lain. 

8) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang berke
naan dengan tugas Dokumentasi dan Statistik. 

9) Membuat Dokumentasi dan Statistik hasil pelaksanaan program 
kerja. 

b. Kepala Seksi Urusan Agama (Kristen) Protestan 

Tu gas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang me
liputi perkawinan, tempat ibadah, ibadah sosial di bidang Urusan 
Agama (Kristen) Protestan. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mengirim dan mencatat surat keluar/masuk Seksi. 
2) Pendataan tentang perkembangan jumlah pemeluk Agama 

(Kristen) Protestan 
3) Pendataan Organisasi Keagamaan/Gereja 
4) Memberi rekomendasi tenaga rohaniawan 
5) Bimbingan I rekomendasi bantuan Gereja 
6) Berpartisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar agama 
7) Membantu memperlancar pelaksanaan Undang-undang Perka

wm~n 

8) Mendorong kegiatan Seni Budaya bernapas Agama 
9) Partisipasi dalam kegiatan Keluarga Berencana 

10) Membina peningkatan bimbingan pad a generasi muda 
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11) Mengadakan dan menyalurkan Al Kitab 
12) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang Urusan 

Ag a ma (Kristen) Protestan. 

c. Kepala Seksi Pendidikan Agama (Kristen) Protestan ... 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang Pendidikan Agama 
(Kristen) Protestan. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Seksi. 
2) Pendataan Sekolah-sekolah, guru, tenaga pengawas/penilik per

alatan sekolah 
3) Membuat rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Agama 

(Kristen) Protestan 
3) Pendataan penempatan guru agama menurut formasi dan per

sonalia yang tersedia. 
5) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan Guru 

Agama, Pegawai Pengawas dan Penilik Pendidikan Agama; 
6) Menghimpun mutu personil lapangan melalui bimbingan pena

taran rutin/pembangunan; 
7) Supervisi lapangan I sekolah yang dipandang perlu; 
8) Mempersiapkan buku-buku pedoman /pegangan untuk mu rid 

dan guru; 
9) Mempersiapkan data inpres sekolah; 

10) Menyelesaikan tulisan dan pembukuan ijazah; 
11) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir; 
12) Mengembangkan pemberian kurikulum. 

d. Kepala Seksi Penerangan Agama (Kristen) Protestan. 

Tu gas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
meliputi lembaga Keagamaan pendalaman kitab suci peringatan 
Nabi Besar dan seni budaya di bidang Agama (Kristen) Protestan. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Seksi; 
2) Pendataan obyek-obyek penerangan Agama (Kristen) Protestan 

meliputi : Jumlah pemeluk Agama, Lembaga pemasyarakatan, 
Suku terasing, Generasi Muda, Rumah Sakit dan panti-panti 

asuhan; 

27 



3) Penyusunan program kerja bidang Penerangan Agama (Kristen) 

Protestan; 
4) Penyusunan kartu Siaran Musik (Kristen) Protestan di ARI; 
5) Meningkatkan mutu siaran; 
6) Mengumpulkan dan menyajikan bahan-bahan renungan (Kris

ten) Protestan; 
7) Menyalurkan kitab Suci (Kristen) Protestan; 
8) Memberikan ceramah. bimbingan kepada karyawan (instansi 

pemerintah); 
9) lkut aktif dalam penerangan bekerjasama dengan BKKBN; 

10) Kerjasama dengan Gereja I nduk; 
11) Membuat laporan Bidang; 
12) Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang pene

rangan Agama (Kristen) Protestan. 

7_ PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang 

bimbingan masyarakat Katolik. 

Uraian Tugas : 

a Menerima. mengirim dan mencatat surat masuk/keluar. 

b Melaksanakan dokumentasi dan statistik yang meliputi : 

1) Menghimpun data rumah-rumah peribadatan Katolik; 
2) Menghimpun data pejabat-pejabat Agama; 

3) Melakukan usaha-usaha sosial seperti : Rumah Sa kit. BK IA, 
Panti Asuhan dan sebagainya; 

4) Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 
Agama; 

5) Jumlah tenaga penerangan Agama dan supervisinya; 
6) Mengotah, menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

tugas dibidang Urusan, Pendidikan dan Penerangan Agama 
Katolik; 

7) Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang Urus
an. Pendidikan dan penerangan Agama Katolik; 

8) Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan 
program kerja; 

9) Menghimpun. menyimpan dan menyajikan peraturan perun

dang-undangan dan dokumentasi lainnya di bidang Urusan, 

Pendidikan dan penerangan Agama Katolik. 
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c. Melaksanakan bimbingan dibidang Pendidikan Agama Katolik 
meliputi : pemerataan penempatan guru-guru Agama menurut 
formasi dan personalia yang tersedia. 

11 Meningkatkan mutu personil lapangan di bidang Urusan, Pen-
didikan dan Penerangan Agama; 

21 Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan mu rid; 
3) Mengadakan supervisi kelapangan/sekolah yang dianggap perlu; 
41 Menyiapkan data inpres sekolah; 
5) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah; 
6) Menyiapkan barang-barang; 
7) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan guru 

Agama Katolik; 
8) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir; 
9) Mengembangkan pemakaian kurikulum. 

d. l\1elaksanakan bimbingan di bidang Penerangan Agama Katolik 
meliputi : 

1) Pendidikan obyek·obyek Penerangan Agama Katolik; 
2) Menyusun monster siaran Katolik; 
3) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan Katolik; 
4) Membina ceramah, bimbingan keagamaan pada karyawan; 
5) Kerjasama dengan gereja dalam pembinaan iman. 

e. Melaksanakan bimbingan di bidang urusan Agama Katolik yang 
meliputi: 

11 Penataran Organisasi I Keagamaan I Geraja; 
21 Memberi rekomendasi tenaga rohaniawan; 
31 Bimbingan I rekomendasi bantuan Gereja; 
41 Partisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar umat 

beragama; 
51 Mendorong seni budaya bernafaskan Agama; 
61 Partisipasi dalam kegiatan KBT; 
7) Membina kegiatan bimbingan pada generasi muda; 
8) Mengadakan dan menyalurkan Al K itab. 

8. PEMBIMBING MASYARAKAT HINDU 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

bimbingan masyarakat Hindu. 
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Uraian Pekerjaan : 

a. Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar. 

b. Melaksanakan dokumentasi dan stat1stik meliputi : 

1) Menghimpun data rumah-rumah peribadatan Hindu; 
2) Menghimpun data pejabat-pejabat Agama; 
3) Melakukan usaha-usaha sosial seperti : Rumah sakit, BK IA, 

Panti Asuhan dan sebagainya; 
4) Menghimpun data jumlah pemeluk agama; 
5) Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 

agama; 
6) Jumlah tenaga penerangan agama dan supervisinya; 
7) Mengolah, menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

tu gas di bidang Urusan. Pend id ikan dan penyusunan program 
kerja di bidang Urusan, Pendidikan dan Penerangan Agama 
Hindu; 

Bl Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang Urus
an, Pendidikan dan Penerangan Agama Hindu; 

9) Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan 
program kerja; 

10) Menghimpun, menyimpan dan menyajikan peraturan per· 
undang-undangan dan dokumentasi lainnya di bidang Urusan, 
Pendidikan dan Penerangan Agama Hindu. 

c. Melak~nakan bimbingan di bidang Pendidikan Agama Hindu me
liputi : Pemerataan penempatan guru-guru agama menurut formasi 

dan personalia yang tersedia. 

1) Meningkatkan mutu personil lapangan dibidang Urusan, Pen

didikan dan Penerangan Agama; 
2) Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan murid; 
3) Mengadakan supervisi ke lapangan/sekolah yang dianggap 

perlu; 
4) Menyiapkan data inpres sekolah; 
5) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah; 
6) Menyiapkan barang-barang; 
7) Men9himpun, mengolah, membukukan laporan bulanan Guru 

Ag a ma Hindu; 
8) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir; 
9) Mengembangkan pemakaian kurikulum. 
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d. Melaksanakan bimbingan di bidang Penerangan Agama Hindu 
meliputi: 

1) Pendidikan obyek-obyek Penerangan Agama Hindu; 
2) Menyusun .monster sistim mimbar Hindu di RA I, TVA I; 
3) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan Hindu; 
4) Membina ceramah bimbingan kegunaan pada karyawan; 
5) Kerjasama dengan Pure dalam pembinaan Iman. 

e. Melaksanakan bimbingan di bidang Urusan Agama Hindu yang 
meliputi : 

1) Penataran organisasi keagamaan I Pure; 
2) Memberi rekomendasi tenaga Rohaniawan; 
3) Bimbingan I rekomendasi bantuan Pure; 
4) Partisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar umat 

beragama; 
5) Mendorong seni budaya bernafaskan agama; 
6) Partisipasi dalam kegiatan K.B. 
7) Membina kegiatan bimbingan pada generasi muda. 
8) Mengadakan dan menyalurkan K itab Suci. 

9. PEMBIMBING MASYARAKAT BUDHA. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 
bimbingan masyarakat Budha. 

Uraian Pekerjaan : 

a. Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar. 

b. Melaksanakan dokumentasi dan statistik meliputi : 

1) Menghimpun data rumah-rumah peribadatan Budha; 
2) Menghimpun data pejabat-pejabat Agama; 
3) Melakukan usaha-usaha sosial seperti : Rumah Sakit, BKIA, 

Panti Asuhan dan sebagainya; 
4) Menghimpun data jumlah pemeluk Agama; 
5) Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 

agama; 
6) Jumlah tenaga penerangan agama dan supervisinya; 
7) Mengolah, menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

tugas di bidang Urusan, Pendidikan dan penyusunan program 
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kerja di bidang Urusan. Pendidikan dan Penerangan Agama 
Budha; 

8) Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang Urus
an, Pendidikan dan Penerangan Agama Budha; 

9) Menyimpan bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan pro
gram kerja; 

10) Menghimpun, menyimpan dan menyajikan peraturan perun
dan~undangan dan dokume.ntasi lainnya dibidang Urusan, 
Pendidikan dan Penerangan Agama Budha. 

c. Melaksanakan bimbingan di bidang Pendidikan Agama Budha me· 
liputi : pemerataan penempatan guru-guru agama menurut formasi 
dan personal1a yang tersedia. 

1) Meningkatkan mutu personil lapangan di bidang Urusan, Pen-
didikan dan Penerangan Agama; 

2) Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan murid; 
3) Mengadakan supervisi ke lapangan/sekolah yang dianggap perlu; 
4) Menyiapkan data inpres sekolah; 
5) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah; 
6) Menyiapkan barang·barang; 
7) Menghimpun, mengolah dan membukukan laporan bulanan 

Gnu Agama Budha; 
8) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir; 
9) Mengembangkan pemakaian kurikulum. 

d. Melaksanakan bimbingan di bidang Penerangan Agama Budha 
r.ieliputi : 

1) Pendidikan obyek-obyek Penerangan Agama Budha; 
2) Menyusun monster sistim mimbar Budha di RRI, TVRI; 
3) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan Budha; 
4) Membina ceramah bimbingan keagamaan pada karyawan. 

e. Melaksanakan bimbingan di bidang Urusan Agama Budha yang 
meliputi : 

1) Penataran organisasi keagamaan I Pure; 
2) Memberi rekomendasi tenaga kerohanian; 
3) Bimbingan rekomendasi bantuan Pure; 

4) Partisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar umat 
beragama; 
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5) Mendorong seni budaya bernafaskan agama; 

6) Partisipasi dalam kegiatan K.B.; 

7) Membina kegiatan bimbingan pada generasi muda; 

8) Menyediakan dan menyalurkan Kitab Suci. 

B. TYPOLOGI II. 

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur 

1. BAGIAN SEKRETARIAT: 

Uraian pekerjaan Sub Bagian - Sub Bagian pada Sekretariat lihat uraian 
pekerjaan pada TYPO LOG I I angka 1. 

2. BIDANG U RUSAN AGAMA ISLAM : 

Uraian pekerjaan Seksi - Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam, lihat 
uraian pekerjaan pada TYPO LOG I I, angka 2. 

3. BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM: 

Uraian pekerjaan Seksi · Seksi pada Bidang Penerangan Agama Islam, 

lihat uraian pekerjaan pada TYPOLOGI I, angka 3. 

4. BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM: 

Uraian pekerjaan Seksi - Seksi pada Bidang Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam. lihat uraian pekerjaan pada TYPO LOG I I, angka 5. 

5. BIDANG BIMAS (KRISTEN) PROTESTAN : 

Uraian pekerjaan Seksi - Seksi pada Bidang Bimas (Kristen) Protestan, 

lihat uraian pekerjoan Seksi - Seksi pada Bidang Simas (Kristen) Prates· 

tan TYPO LOG I I, angka 6. 

6. BIDANG BIMAS KATOLIK: 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tu gas: 

Membantu, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren

cana dan program kerja di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik. 

Uraian P"ekerjaan : 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data di bidang Bim

bingan Masyarakat Katolik. 
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2) Melakukan Tata Usaha Bidang meliputi : 
a. menerima surat; 
b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi; 
c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi; 
d. melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 
3) Menyusun program kerja dan membuat pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Bidang Masyarakat Katolik. 
5) a. menyampaikan rencana kebutuh an barang untuk keperluan 

bidang; 
b. mendistribusikan barang untuk intern bidang; 
c. bersama-sama dengan Sub Bagian Umum, melakukan peme· 

liharaan barang. 
6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain 

a. tata ruang bidang; 
b. kebersihan dan kerapihan ruangan; 
c. kesejahteraan pegawai pada bidang; 
d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat interen bidang; 
e. mengatur tamu bidang. 

7) Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas · tugas 
bidang yang berada diluar tugas seksi • seksi lain. 

8) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang ber· 
kenaan dengan tugas dokumentasi dan statistik. 

9) Membuat Dokumentasi dan Statistik hasil pelaksanaan program 
kerja. 

b. Kepala Seksi Urusan Agama Katolik. 

Tu gas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang me· 
liputi perkawinan, tempat ibadah-ibadah sosial di bidang Urusan 
Agama Katolik. 

Uraian Pekerjaan 

1) 

2) 
Me"\erima, 
Pendataan 
Katolik. 

mengirim dan mencatat surat masuk/keluar Seksi. 
tentang perkembangan jumlah pemeluk Agama 

3) Pendataan Organisasi Keagamaan I G ereja. 
4) Memberi rekomendasi tenaga rohaniwan. 
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5) Bimbingan I rekomendasi Bantuan Gereja. 
6) Berpartisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar agama. 
7) Membantu memperlancar pelaksanaan Undang-undang Per

kawinan. 

8) Mendorong kegiatan Seni Budaya bernapaskan agama. 
9) Berpartisipasi dalam kegiatan Keluarga Berencana. 

10) Membina peningkatan bimbingan pada Generasi Muda. 
11) Mengadakan dan menyalurkan Al Kitab. 

12) Menghimpun peratu ran perundang·u ndangan di bi dang Urusan 
Agama Katolik. 

c. Kepala Seksi Pendidikan Agama Katolik 

Tu gas: 

Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang pendidikan Agama 
Katolik. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Seksi. 
2) Pendataan Sekolah-sekolah, Guru, Tenaga Pengawas/Penilik 

peralatan sekolah. 
3) Membuat rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Agama 

Katolik. 
4) Pendataan, penempatan Guru Agama menurut formasi dan per· 

sonalia yang tersedia. 
5) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan Guru 

Agama, pegawai, pengawas, dan penilik pendidikan agama. 
6) Menghimpun mutu personil lapangan melalui bimbingan pena

taran rutin/pembangunan. 

7) Supervisi lapangan I sekolah yang dipandang perlu. 

8) Mempersiapkan bu ku-buku pedoman I pegangan untuk mu rid 

dan guru. 
9) Menyiapkan data inpres sekolah. 

1 O) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah. 

11) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir. 

12) Mengembangkan pemberian kurikulum. 

13) Membuat Laporan Seksi. 
14) Menyelenggarakan pengamanan teknis di bidang pendidikan 

Agama Katolik. 

d. Kepala Seksi Penerangan Agama Katolik. 
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Tu gas: 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang 

meliputi lembaga keagamaan, pendalaman kitab suci, peringatan 
hari besar, seni budaya di bidang pernerangan Agama Katolik. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Seksi. 
2) Pendataan obyek·obyek Penerangan Agama Katolik meliputi : 

jumlah pemeluk agama, lembaga pemasyarakatan, suku terasing, 

generasi muda, rumah sakit dan panti asuhan. 
3) Menyusun program kerja di bidang Penerangan Agama Katolik. 

41 Menyusun kartu siaran Musik Katolik di A RI. 
5) Meningkatkan mutu siaran. 

61 Mengumpulkan, menyajikan bahan-bahan renungan Katolik. 

7) Menyalurkan Kitab Suci Katolik. 

8) Memberikan ceramah, bimbingan kepada Karyawan (I nstansi 

Pemerintah). 

9) lkut aktif dalam penerangan bekerja sama dengan BKKBN. 

10) Kerja sama dengan Gereja lnduk. 

11) Membuat laporan Bidang. 

12) Menghimpun peraturan perundang-undangan Penerangan Agama 

Katolik. 

7. PEMBIMBING URUSAN HAJI 

Tugas: 

Memberikan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Bimbingan 

Urusan Haji. 

Uraian Pekerjaan 

a. Melakukan Dokumentasi dan Statistik yang meliputi 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Urusar'I Haji. 

2) Melakukan Usaha Bidang meliputi : 

a. menerima surat; 

b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi; 

c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi; 

d. melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 

3) Menyusun program kerja laporan pelaksanaannya. 

4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan bidang Urusan Haji. 
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5) Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada Bagian 
Sekretariat. 

b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan 
Urusan Haji yang meliputi : 

1) Menyusun naskah khutbah tentang tuntunan ibadah haji. 
2) Mempersiapkan dan menyusun naskah fragmen, sandiwara, 

radio dan TV tentang haji. 
3) Menyusun dan menyiapkan naskah sandiwara panggung dalam 

bentuk drama, pantomim dan sebagainya. 

4) Menyusun dan menyiapkan naskah·naskah dalam bentuk sajak, 
puisi tentang naskah haji untuk d imu at dalam roajalah/majalah 
harian. 

5) Mengadakan · hubungan yang harmonis dengan mes media 
tentang haji. 

6) Menyusun dan menyiapkan naskah wawancara dengan mes 
media tentang haji. 

7) Menyusun dan menyiapkan naskah/scenario film tentang haji. 
8) Menyusun dan menyiapkan naskah·naskah dalam bentuk 

Folder, Poster, Panel, Spanduk dan sebagainya tentang haji. 
9) Mengadakan penyuluhan melalui RR I, TVR I dan Mes Media 

lainnya tentang penyelenggaraan haji. 
10) Memberikan petunjuk-petunjuk ke Kabupaten/Kotamadya ber

kenaan dengan penyelenggaraan haji. 
11) Mengadakan press release tentang kegiatan pemberangkatan/ 

pemulangan jemaah haji. 

12) Bekerja sama dengan kordinator haji dacrah melakukan pendaf. 

taran jamaah haji. 
13) Mendistribusikan buku menasik haji sejarah tempat-tempat di 

tanah suci dan petunjuk perjalanan haji. 

14) Memberikan bimbingan teknis kepada Galon Jemaah Haji. 
15) Menyiapkan jadwal waktu penataran Calon Jemaah Haji. 

16) Melakukan pendataan Cal on Jemaah Haj i. 

17) Menyiapkan kurikulum, tempat penataran Ca Ion Jemaah Haji. 
18) Menyiapkan tenaga-tenaga pembimbing Calon Jemaah Haji. 

19) Melaksanakan penataran Calon Jemaah Haji. 
20) Menyiapkan alat-alat peraga (slide, folder, spanduk, panel dsb) 

maket Masjidil Haram, Masjid Mabawi, Mina Arafah dan lain

lain guna pembinaan Calon Jemaah Haji. 

21) Melaksanakan peragaan pada Calon Jemaah Haji. 
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22) Menyiapkan tenaga-tenaga pengajar, petugas Jemaah Haji. 
23) Melakukan penataran bagi petugas Haj i. 
24) Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan bimbingan kepada masya

rakat Jemaah Haji dan petugas Haji. 

25) Mengatur pelaksanaan urusan perjalanan dan angkutan haji 
meliputi: 
a. menyusu n prioritas pemberangkatan jemaah haji; 

b. menyusun rencana kebutuhan angkutan jemaah haji; 
c. mengatur pengangkutan jemaah haji. 

26) Mengurus penyediaan tempat sarana untuk penampungan haji. 
27) Mengatur penempatan jemaah haji dan asrama dan mengatur 

konsumsi. 
28) Melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam asrama. 

29) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

Wilayah. 

8. PEMBIMBING MASYARAKAT HINDU: 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Hindu, lihat uraian pekerjaan 

pada Typologi I, angka 8. 

9. PEMBIMBING MASYARAKAT BUDHA: 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Budha, lihat uraian pekerjaan 

pada Typologi I, angka 9. 

C. TYPOLOGI Ill. 

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

1. BAGIAN SEKRETARIAT: 

Uraian pekerjaan Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Sekretariat, 

lihat urraian pekerjaan pada Typologi I angka 1. 

2. BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM: 
Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam, lihat 

uraian Pekerjaan pada Typologi I angka 2. 

3. BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM: 

Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Penerangan Agama Islam, 

lihat urai'an pekerjaan pada Typologi I angka 3. 

4. BIDANG URUSAN HAJI : 

Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Urusan Haji, lihat uraian 

pekerjaan pada Typologi I angka 4. 
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5. Bl DANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM: 
Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, lihat uraian pekerjaan pada Typologi I angka 5. 

6. Bl DANG BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU: 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 
Tug as: 

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 
rencana dan Program kerja di bidang Bimbingan Masyarakat 
Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 

1 ). Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data Bidang 
Bimbingan Masyarakat Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 

2). Melakukan data Usaha Bidang, meliputi : 
a. menerima surat; 

b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi; 

c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi; 

d. melaksanakan penyimpanan berkas setain arsip yang 
masih aktif. 

3). Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksana
annya. 

4). Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhu

bungan dengan Bimbingan Masyarakat Hindu, antara lain: 
a. menyampaikan rencana kebutuhan bidang; 

b. mend istribusikan barang untuk keperluan bidang; 

c. bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

pemeliharaan barang. 

5). Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain : 

a. tata ruang; 

b. kebersihan dan kerapihan ruang; 

c. kesejahteraan pegawai pada bidang; 

d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern bidang; 

e. mengatur tamu bidang. 
6). Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas 

bidang yang berada di luar tugas seksi-seksi lain. 
7). Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang ber

kenaan dengan tugas Dokumentasi dan Statistik. 

8). Membuat Dokumentasi dan Statistik. 

b. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu. 
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Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
meliputi : rohaniwan, perkawinan, tempat ibadah, danapunia 
upacara keagamaan, palabapura dan peradatan di bidang Urusan 
Agama Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 
1 ). Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar 

Seksi. 
2). Pendataan tentang perkembangan jumlah pemeluk Agama 

Hindu. 
3). Pendataan Organisasi Keagamaan Pure. 
4). Memberi rekomendasi tenaga rohaniwan. 
5). Bimbingan/rekomendasi bantuan Pure. 
6). Berpartisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar 

agama. 
7). Membantu memperlancar pelaksanaan Undang-undang Per· 

kawinan. 
8). Mendorong kegiatan Seni Budaya bernapaskan agama. 
9). Partisipasi dalam kegiatan Keluarga Berencana. 

10). Membina peningkatan bimbingan pada generasi muda. 
11 ). Mengadakan dan menyalurkan Kitab Suci. 
12). Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang 

Urusan Agama Hindu. 

c. Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu. 
Tu gas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang Pendidikan 
Agama Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 
1). Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar 

Seksi. 
2). Pendataan sekolah-sekolah, guru-guru, tenaga pengawas/ 

penilik peralatan sekolah. 
3). Membuat rencana dan program kerja Seksi Pendidikan 

Agama Hindu. 
4). Pendataan penempatan Guru Agama menurut formasi dan 

personalia yang tersedia. 
5). Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan 

Guru Agama, Pegawai Pengawas dan Penilik Pendidikan 
Agama. 
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6). Menghimpun mutu personil lapangan melalui bimbingan 
penataran baik rutin/pembangunan. 

7). Supervisi lapangan/sekolah yang dipandang perlu. 
8). Menyiapkan buku-buku pedoman/pegangan •untuk murid 

dan guru. 
9). Menyiapkan data I NP RES sekolah. 

10). Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah. 
11). Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir. 
12). Mengembangkan pemberian kurikulum. 

d. Kepala Seksi Penerangan Agama Hindu. 
Tugas: 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
yang meliputi: lembaga upanisad wedawakiyah, peringatan hari 
besar, siaran dan seni sakral serta publikasi upanisad di bidang 
Penerangan Agama Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 
1). Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar 

Seksi. 
2). Pendataan obyek-obyek Penerangan Agama Hindu meliputi: 

jumlah pemeluk agama, lem baga pemasyarakatan, suku 

terasing, generasi muda, rumah sakit.dan panti-panti asuh· 

an. 
3). Menyusun program kerja di bidang Penerangan Agama Hin-

du. 
4). Menyusun kartu siaran Musik Hindu di ARI. 
5). Meningkatkan mutu siaran. 
6). Mengumpulkan dan menyajikan bahan-bahan renungan 

Hindu. 

7). Menyalurkan Kitab Suci Hindu. 
8). Memberikan ceramah, bim bingan kepada karyawan (I nstan· 

si Pemerintah). 
9). lkut aktif dalam penerangan bekerja sama dengan B KK BN. 

10). Bekerja sama dengan Pure lnduk. 
11). Mem bu at laporan bidang. 
12). Mengh impun peraturan peru ndang-undangan di bi dang 

Penerangan Agama Hindu. 

7. PEMBIMBING MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN. 

Tug as: 
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Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 
B im bingan Masyarakat (Kristen) Protestan. 
Ura ian Pekerjaan : 
a. Menerima, mengirim dan mencatat surat masuk/keluar. 
b. Melaksanakan Dokumentasi dan Statistik yang meliputi 

1). Menghimpun data rumah-rumah peribadatan (Kristen) Pro
testa n; 

2). Menghimpun data pejabat-pejabat agama; 
3). Melakukan usaha-usaha sosial seperti: Rumah Sakit, BKIA, 

Panti Asuhan dan sebagainya; 
4). Menghimpun data jumlah pemeluk agama; 
5). Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek pene

rangan agama; 
6). Jumlah Tenaga Agama dan Supervisinya; 
7). Mengolah, menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksa

naan tugas dibidang Urusan, Pendidikan dan Penerangan 
Agama (Kristen) Protestan; 

8). Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang 
Urusan, Pend id ikan dan Penerangan Agama (Kristen) Protes
tan; 

9). Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan 
program kerja; 

10). Menghimpun, menyimpan dan menyajikan peraturan per
undang-undangan dan Dokumentasi lainnya di bidang urus
an, Pend id ikan dan Penerangan Agama (Kristen) Protestan. 

c. Melaksanakan bimbingan di bidang Pendidikan Agama (Kristen) 
Protestan meliputi: pemerataan guru-guru agama menurut for
masi dan personalia yang tersedia: 
1). Meningkatkan mutu personil lapangan di bidang Urusan, 

Pendidikan dan Penerangan Agama; 
2). Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan murid; 
3). Mengadakan supervisi ke lapangan/sekolah yang dianggap 

perlu; 
4). Menyiapkan data I NPR ES sekolah; 
5). Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah; 
6). 'Menyiapkan barang-barang; 
7). Menghimpun, mengolah dan membukukan laporan bulan

an Guru Agama (Kristen) Protestan. 
8). Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir; 
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9). Mengembangkan pemakaian kurikulum. 

d. Melaksanakan bimbingan di bidang Penerangan Agama (Kristen) 
Protestan mel iputi : 
1). Pend id ikan obyek-obyek Penerangan Agama (Kristen) 

Protestan; 
2). Menyusun monster s1aran mimbar (Kristen) Protestan di 

RR I dan TVR I; 
3). Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan (Kristen) 

Protestan; 
4). Membina ceramah, bimbingan kegunaan pada karyawan; 
5). Kerja sama dengan Gereja dalam pembinaan iman. 

e. Melaksanakan bimbingan di bidang Urusan Agama (Kristen) 
Protestan mel iputi : 
1 ). Penataran Organisasi Keagamaan/Gereja; 
2). Memberi rekomendasi tenaga rohaniwan; 
3). Bimbingan/rekomendasi bantuan Gereja; 
4). Partisipasi dalam usaha penyelenggaraan didlog antar umat 

beragama; 
5). Mendorong Seni Budaya bernapaskan agama; 
6). Partisipasi dalam kegiatan K.B; 
7). Membina kegiatan bimbingan pada generasi muda; 
8). Mengadakan dan menyalurkan Al Kitab dan Penerangan 

Agama (Kristen) Protestan; 
9). Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan 

program kerja; 
1 O). Menghimpun, menyimpan dan menyajikan peraturan per

undang-undangan dan dokumentasi lainnya di bidang 
Urusan, Pendidikan dan Penerangan Agama (Kristen) 
Protestan. 

f. Melaksanakan bimbingan di bidang Pendidikan Agama (Kristen) 
Protestan meliputi : 
1 ). Pendataan penempatan Guru Agama menurut formasi dan 

personalia yang tersedia; 
2). Menghimpun, mengolah. membukukan laporan bulanan 

Guru Agama. Pegawai Pengawas dan Penilik Pendidikan 

Agama; 
3). Menghimpun mutu personil lapangan melalui bimbingan 

penataran rutin/pembangu nan; 
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4). Supervisi lapangan/sekolah yang dipandang perlu; 
5). Mempersiapkan buku-buku pedoman/pegangan untuk mu-

rid dan guru; 
6). Menyiapkan data INPRES sekolah; 

7). Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah; 
8). Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan uj ian akhir; 

9). Mengembangkan pemberian kurikulum. 

B. PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Katolik, lihat uraian 

pekerjaan pada Typologi I angka 7. 

9. PEMBIMBING MASYARAKAT BUDHA. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Budha, lihat uraian pe

kerjaan pada Typologi I angka 9. 

D. TYPOLOGI IV. 

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. D.I. Aceh, Sumatra Barat, 

Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, OKI Jakarta Raya, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Ba

rat, Kalimant;:in Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

1. BAGIAN SEKRETARIAT. 

Uraian Pekerjaan Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Sekretariat, 

lihat Uraian pekerjaan pada Typologi I, angka 1. 

2. BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM. 

Uraian pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam, lihat 

Uraian pekerjaan pada Typologi I angka 2. 

3. Bl DANG PENERANGAN AGAMA ISLAM. 

Uraian pekerjaan Seksi-seksi pada Bidang Penerangan Agama Islam, 

lihat Uraian pekerjaan pada Typologi I angka 3. 

4. BIDANG URUSAN HAJI. 

Uraian pekerjaan seksi-seksi pada B idang Urusan Haji, Ii hat Uraian 

Pekerjaan pada Typologi I, angka 4. 

5. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tugas: 
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Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 
rencana dan program kerja dibidang pendidikan Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 
1 ). Menghimpun, mengolah dan menyajikan •data pendidikan 

Agama Islam. 
2). Melakukan Tata Usaha Bidang, meliputi : 

a. menerima surat. 
b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 
c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 
d. melakukan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 
3). M enyusu n program kerja dan mem bu at laporan kerja dan 

membuat laporan pelaksanaannya. 
4). Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhu· 

bungan dengan bidang, Pembinaan pendidikan Agama 
Islam. 

5). a. M enyampaikan rencana kebutuhan barang u ntuk ke
perluan Bidang. 

b. Mendistribusikan barang keperluan Bidang. 
c. Bersama·sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

pemeliharaan barang. 
6). Mengatur rumah tangga Bidang a.1.: 

a. tata ruang. 
b. kesejahteraan pegawai pada Bidang. 
c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Bidang. 
d. mengatur tamu Bidang. 

7). Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas-tugas 
bidang yang berada diluar tugas seksi-seksi lain. 

8). Memberikan saran pertimbangan kepada kepala Bidang ber

kenaan dengan Doktik. 
9). Membuat dokumentasi dan statistik hasil pelaksanaan pro

gram kerja. 

b. KEPALA SEKSI BIMBINGAN PENGAJARAN AGAMA. 

Tug as: 

Melakukan bimbingan kurikulum pelajaran Agama, sarana tek
nis, tenaga guru agama dibidang pendidikan Agama Islam pada 
sekolah-sekolah. 
Uraian Pekerjaan : 

45 



1 ). Melakukan bimbingan dokumentasi. melaksanakan dan 
memantapkan maksud-maksud GBPP kurikulum. 

2). Bimbingan penggunaan teknis evaluasi pendidikan Agama 
Islam dalam rangka pemantapan pelaksanaan kurikulum. 

3). Bimbingan penggunaan methode mengajar kurikulum. 
4). Pemantapan penggunaan satuan pelajaran. 
5). B im bingan penggu naan sarana tek nis per.did ikan Agama 

Islam (Draping dan kreatifitas guru). 
6). Menyebarkan buku·buku pegangan guru dan murid. 
7). Mengadakan buku·buku penunjang pendidikan Agama Is

lam dan memasukkan keperluan sekolah. 
8). Mengusahakan alat·alat keperagaan sehubungan dengan 

materi pend idikan Agama Islam. 
9). Memonitoring penyebaran dan penggunaan buku-buku. 

1 U). Membina sikap profesional guru. 
11 ). Mengatur, melaksanakan penataran keterampilan guru be

kerja sama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan. 
12). Mengatur pemutasian Agama Islam. 
13). Memonitoring kegiatan guru Agama Islam. 

c. KEPALA SEKSI BIMBINGAN AKHLAO. 

Tug as: 
Melakukan bimbingan ahlaq dibidang pendidikan agama Islam 
pad a seko lah-seko lah : 
1). Memberikan bimbingan dalam pengajaran akhlaq bagi guru· 

guru Agama pada sekolah-sekolah. 
2). Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada guru

guru Agama. 
3). Merencanakan program kerja dan laporan bulanan, semester 

dan laporan tahunan seksi bimbingan Akhlaq. 
4). Memberikan motivasi kepada guru-guru Agama untuk 

aktif membimbing, membina dan mengarahkan kegiatan 
OSIS dan Pramuk a. 

5). Bekerja sama dengan para Pengawas Penilik memonitorong 
extra class activity. 

6). ,Mem berikan tu ntu nan tentang I ingkungan Pend id ikan 
Agama Islam di sekolah. 

7). lnventarisasi tempat praktek pendidikan Agama Islam yang 

ada/berdekatan dengan sekolah. 
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d. KEPALA SEKSI PEMBINAAN KETEAAMPILAN IBADAH. 

Tugas: 
Melakukan bimbingan keterampilan Ubudiyah dan Muamalah 
dibidang Pendidikan Agama Islam pada sckolah·sekolah. 
Uraian Pekerjaan : 

l ). Bekerja sama dengan Seksi (Dostik) Mengiventarisir data
data guru Agama pada sekolah umum. 

2). Memberikan bimbingan penyelenggaraan sholat berjemaah 
dhuhur bagi sekolah pagi dan sholat ashar bagi sekolah yang 

masuk sore ditingkat SD, SLP dan SLA. 

3). Memberikan bimbingan penyelenggaraan sholat jum'at di· 
sekolah. 

41. Memberikan bimbingan penyelen99araan peringatan hari
hari besar Islam. 

5). Memberikan bimbingan penyelenggaraan dalam kegiatan 
sosial keagamaan. 

6). Merencanakan program kerja dan laporan-laporan dari 

seksi Bimbingan keterampilan. 

71. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala B1dang. 
81. Memberikan motivasi peningkatan kesadaran penghayatan 

dan pengamalan ajaran Agama kepada anak-anak siswa-sis

wa melalui RRI, TV dan Mass Media lainnya. 

91. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui wadah OSIS 

dan Pramuka. 

6. BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tu gas: 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

rencana dan menyajikan data hasil pelaksanaan rencana dan 

program kerja dibidang perguruan Agama Islam. 

Uraian Pekerjaan : 
1). Menghimpun dan mengolah dan menyajikan data perguruan 

Agama Islam 

2). Melakukan Tata Usaha Bidang, meliputi : 

a. menerima surat. 

b. menyerahkan surat sesuai dengan d isposisi. 

c. memproses penyelesaian surat·surat sesuai dengan dis· 

posisi. 

d. melakukan penyimpanan berkas selain arsip yang masih 

aktif. 
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3). Menyusun program kerja dan membuat laporan hasil pe
laksanaannya. 

4). Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhu· 
bungan dengan bidang pembinaan perguruan Agama 
Islam. 

5). a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk ke
perluan Bidang. 

b. Mendistribusikan barang untuk keperluan Bidang. 
c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

pemeliharaan dan penghapusan barang yang ada pada 
Bidang. 

6). Mengatur rumah tangga Bidang antara lain 
a. Tata ruang. 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan. 
c. Kesejahteraan pegawai pada Bidang. 
d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat interen Bidang. 
e. Mengatur tamu Bidang. 

7). Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas-tugas 
Bidang diluar seksi-seksi lain. 

8). Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 
berkenaan deng<in tugas Dokumentasi dan statistik. 

9) Membuat Dokumentasi dan statistik. 

b. Kepala Seksi Raudhotul Attal dan Madrasah Tingkat I btidaiyah. 
Tug as: 
Melakukan bimbingan pendidikan pada tingkat Roudhotul 
Atfal dan Madrasah tingkat lbtidaiyah. 
Uraian Pekerjaan : 
1 ). Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat keluar/ 

masuk Seksi. 
2). Melakukan pendataan kepada guru pada Roudhotul Atfal 

dan Madrasah lbtidaiyah. 
3). Mengadakan penelitian dan inventarisasi serta mengklasi

fikasikan status Madrasah terdaftar, d iaku i dan d ipersama
kan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

4). Melakukan pendataan Madrasah lbtidaiyah Negeri yang ada 
pada Kanwil yang bers.angkutan. 

5). Melakukan pendataan alat pelayaran, inventaris, alat IPA 
dan olah raga pada Madrasah Negeri/Swasta dan Roudhotul 
atfal. 
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6). Menyusun rencana dan program kerja lbtidaiyah Negeri/ 
Swasta dan Roudhotul Atfal. 

7). Bekerja sama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagama
an, meningkatkan keterampilan (mutu personil melalui 
penataran). 

8). Mensupervisi dan mengevaluasi sarana Madrasah lbtidaiyah 
Negeri/Swasta dan Roudhotul Atfal demi lancarnya pendi
dikan. 

9). Menyiapkan ko nsep-konsep penyelenggaraan Ujian akhir 
Madrasah Negeri dan persamaan. 

1 O). Meningkatkan kegiatan extra kul ikuler keagamaan ba ik 
melalui Pramuka maupun wadah lain. 

11). Mengusahakan menyebar luaskan pedoman. petunjuk pelak
sanaan dalam rangka bimbingan pendidikan pada Madrasah 
lbtidaiyah Negeri/Swasta dan Roudhotul atfal. 

12). Mengusahakan menyebar luaskan kurikulum yang berlaku 
ke seluruh Madrasah lbtidaiyah Negeri/swasta dan Rou

dhotul Attal. 
13). Menstandarisasi beberapa bidang study dalam rangka ujian 

Negara Madrasah lbtidaiyah. 
14). Mengatur pelaksanaan pemilihan guru teladan pada Madra

sah I btida iyah dan Rodudhotul Attal. 

c. Kepala Seksi Madrasah Tingkat Tsanawiyah. 

Tug as: 
Melakukan bimbingan pendidikan pada Madrasah Tingkat Tsa
nawiyah. 
Uraian Pekerjaan : 
1). Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat keluar/ 

masuk Seksi. 
2). Melakukan pendataan kepada guru pada Madrasah Tsana

wiyah Negeri/Swasta. 
3). Mengadakan penelitian dan inventarisasi serta mengklasi

fikasikan Status Madrasah terdaftar, diakui dan dipersama
kan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

4). Melakukan pendataan Madrasah Tsanawiyah Negeri yang 

ada pada Kanwil yang bersangkutan. 
5). Melakukan pendataan alat pelajaran, inventaris, alat IPA 

dan olah raga pada Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta. 
6). Menyusu n rencana dan program kerja Madrasah Tsanawiyah 

Negeri/Swasta. 
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7). Bekerja sama dengan Balai Diklat pegawai tehnis Keagama· 
an, meningkatkan keterampilan Guru Tsanawiyah Negeri/ 
Swasta melalui penataran. 

8). mensupervisi dan mengevaluasi sarana Madrasah Tsanawi· 
yah Negeri/Swasta, demi lancarnya program pendidikan 
pada Tsanawiyah. 

9). Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir 
Tsanawiyah Negeri dan Persamaan. 

1 O). Meningkatkan kegiatan extra kuriku ler keagam aan baik 
melalui Pramuka maupun wadah lain. 

11 ). Mengusahakan dan menyebarluaskan pedoman, petunjuk 
pelaksanaan dalam rangka bimbingan dan pendidikan pada 
Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta. 

12). Mengusahakan dan menyebar luaskan kurikulum yang ber
laku keseluruh Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta. 

13). Menstandarisasi beberapa bidang study dalam rangka ujian 
negara Madrasah tsnawiyah. 

14). Mengatur pelaksanaan pemilihan guru teladan pada Madra
sah Stanawiyah 

d. Ke pa la Seksi Madrasah Tingkat Aliyah dan Pend id ikan Guru 
Agama (PGA). 
Tugas: 
Melakukan bimbingan pendidikan Madrasah Aliyah, Pnedidikan 
Guru Agama dan Mualimin. 
Uraian Pekerjaan : 
1). Menerima mencatat dan meneruskan surat-surat keluar/ 

masuk Seksi. 
2). Melakukan pendataan pada Madrasah Tingkat Aliyah, 

PGAN/PGA Swasta dan Mualimin. 
3). Mengadakan penelitian dan inventarisasi serta mengklasifi

kasikan Status Madrasah terdaftar,.d iakui dand ipersamakan 
berdasarkan peraturan yang berlaku. 

4). Melakukan pendataan Madrasah Aliyah Negeri yang ada pa
da Kanwil yang bersangkutan. 

5). Melakukan pendataan alat pelajaran, inventaris, alat IPA 
dan olah raga pada Madrasah Aliyah Negeri/Swasta, PGAN/ 
,Swasta dan Mualimin. 

6). Menyusun rencana dan program kerja Madrasah Aliyah 
Negeri/Swasta PGAN/Swasta dan Mualim in. 

7). Bekerja sama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagama-
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an, rneningkatkan keterampilan Guru pada Madrasah Ali
yah Negri/Swasta, PGAN/Swasta dan Mualimin. 

8). Mensupervisi dan mengevaluasi Sarana Madrasah Aliyah 
negeri/Swasta, PGAN Swasta dan Mualimin. 

9). Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir 
Madrasah aliyah Negeri/Swasta, PGAN/Swasta dan Muali
m in. 

10). Meningkatkan kegiatan extra kurikuler keagamaan baik 
melalui Pramuka maupun wadah lain. 

11 ). Mengusahakan dan menyebar luaskan pedoman, petunjuk 
pelaksanaan dalam rangka bimbingan dan pendidikan pada 
Madrasah Aliyah Negeri/Swasta dan Mualimin. 

12). Mengusahakan dan menyebar luaskan kurikulurn yang ber
laku keseluruh Madrasah Aliyah Negeri/Swasta PGAN/ 
Swasta dan Mualimin. 

13). Menstandarisasi beberapa bidang dalam rangka ujian negara 
Madrasah Aliyah dan PGA. 

14). Mengatur pelaksanaan pem ilihan guru teladan pad a Ma
drasah Aliyah dan PGA. 

7. PEMBIMBING MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat (Kristen) Protestan, lihat 
Ura ian pekerjaan pad a Typologi 111 angka 7. 

8. PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK. 
Uraian pekerjaan pembimbing Masyarakat Katolik, lihat Uraian pe· 
kerjaan pada Typologi I, angka 7. 

9. PEMBIMBING MASYAAAKAT HINDU. 
Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Hindu, lihat Uraian Pe

kerjaan pada Typologi I, angka 8. 

10. PEMBIMBING MASYARAKAT BUDHA. 
Uraian pekerjaan Pembimbing Masyarakat Budha, lihat Uraian Pe

kerjaan pada Typologi I, angka 9. 

E. TIPOLOGI V. 

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi lrian Jaya. 

1. BAGIAN SEKRETARIAT. 

Uraian Pekerjaan Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Sekretariat, 

lihat Uraian Pekerjaan pada Typologi I, angka 1. 
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2. BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KE
LEMBAGAAN AGAMA ISLAM. 

a. Kepale S11ksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tugas: . 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 
rencana dan program kerja di bidang Bimbingan Masyarakat Is
lam dan KeJembagaan Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 

1 l Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data bimbing
an Masyarakat I slam dan Kelembagaan Agama I slam. 

2) Melak4kan Tata Usaha Bidang, meliputi : 
a. Menerima surat 
b. Mengarahkan surat sesuai dengan Disposisi 
c. Memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 
d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang 

masih aktif. 

3) Menyusun program kerja dan membuat laporan hasil pelak
sanaannya, 

4) Mengh 1m pun Peraturan peru ndang-undangan yang berhu· 
bungan dengan bidang Bimas Islam dan Pembinaan Kelem· 
bagaan Agama Islam. 

5) a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk ke
perluan bidang. 

b. Mendistribusikan barang untuk keperluan bidang. 
c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

pemel iharaan dan penghapusan barang. 

6) Mengatur rumah tangga Bidang antara lain 
a. Tata ruang. 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan. 
c. Kesejahteraan pegawai pada bidang. 
d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern bidang. 
e. Mengatur tamu Bidang. 

7) Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas bi· 
dang yang berada diluar tugas Seksi-seksi lain. 

8) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang ber· 
kenaan dengan Dokumentasi dan statistik. 

9) Membuat dokumentasi dan statistik. 
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b. Kepala Seksi Urusan Agama Islam. 

Tugas : 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
meliputi kepenghuluan, kemesjidan, perkawina,n, zakat dan bai· 
tul maal serta wakaf dan ibadah sosial, dibidang urusan agama 
Islam. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan menyalurkan surat masuk/keluar 
Seksi. 

2) Memelihara dan menyimpan peraturan perundang-undangan 
di bidang Urusan Agama Islam. 

3) Di Bidang Kepenghuluan : 
a. Melakukan pembinaan hukum dan hubungan dengan 

pengadilan agama yang meliputi: Meneliti dan meng· 
olah kasus, mengawasi pelaksanaan munakahat/peratur· 
an perundang-undangan, menjalin kerjasama dengan 
pengadilan agama, BP4 dan Organisasi Sosial yang ada 
hubungannya dengan perkawinan. 

b. Melakukan pembinaan PPN dan P.3 NTCR yang meli· 
puti, pengolahan SK PPN dan P.3 NTCR serta pembi
naan dan latihan serta testing PPN dan P.3 NTCR. 

4) D ibidang kemesj idan; 
a. Menginventarisasikan tempat ibadah umat islam (mes

j id, langgar, surau dan mushola). 
b. Membuat laporan yang berhubungan dengan kemesjid

an. 
c. Mengintensifkan pembinaa n kegiatan pendataan tem

pat ibadah umat Islam (mesjid, mushola, langgar dan 
surau) dari segi kwalitas dan kwantitas. geograp status/ 
kedudukan dan pengorganisasian, kemakmurannya ser
ta menyelenggarakan pengamanannya. 

d. Mengu sahakan penyusurian buku-buku mesj id berseja
rah dan mesjid-mesjid pertama di lbukota Kabupaten/ 
Kotamadya. 

e. Memberikan bimbingan untuk mendapatkan bantuan 
pembangu nan/rehabil itas mesjid. 

f. Mengu sahakan bantuan Pemerintah/rehabil itas mesiid 
melalui dana khusus Presiden, Dirjen Bimas Islam dan 
Urusan Hajj, BKM Pusat dan Pemerintah Daerah Tk.I 
Propinsi. 
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g. Merencanakan usu I bantuan pembangunan/rehabilitasi 
mesjid melalui proyek PELITA. 

h. Menjal in kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam 
usaha menyelesaikan kasus sengketa pembangunan ru
mah ibadah. 

i. Memberikan pertimbangan pembangunan mesjid/ru
mah ibadah. 

j. Mencatat perkembangan pemeluk-pemeluk agama se
bagai analisa dalam menentukan jumlah tempat ibadah 
disuatu daerah/wilayah dan tempat kemakmuran suatu 
tempat ibadah. 

k. Meningkatkan pembinaan organisasi B KM, dengan 
mengadakan penyempuraan Tata Kerja Organ isasi 8 KM 
memberikan bantuan kepada tempat-tempat ibadah 
yang sangat memerlukan serta melakukan pengamanan
nya. 

I. Mengusahakan terpenuhinya perpustakaan masjid, ter
utama mesjid Kabupaten/Kotamadya dan lbukota Ke
camatan bersama bi dang Penerangan Agama I slam dan 
BKM. setempat. 

m. Menggerakkan, menggairahkan, meningkatkan kemak
muran mesjid dengan kerjasama dengan Pemerintah 
Daerah, Alim Ulama. Mubaligh, dan tokoh-tokoh ma
syarakat. 

n. Mengusahakan terbinanya kerjasama antara BKM. de
ngan Pemerintah baerah setempat dan Organisasi-orga
nisasi kemesjidan guna meningkatkan pembinaan mas
jid dan bimbingan kepengurusan mesjid. 

o. Mengusahakan perlombaan kemakmuran dan kebersih
an mesjid bersama BKM. 

p. Melakukan hal-hal lain untuk membina penyelenggara
an pemberian bimbingan dan pelayanan di bidang ke
mesjidan. 

q. Membantu kepala Bidang Urusan Agama Islam dalam 
melaksanakan tugasnya dan lain sebagainya dalam kait
an realisasi program yang berhubungan dengan kemes
jidan. 

5) Di Bidang Pembinaan Perkawinan. 
a. Mengintesifkan kegiatan pengumpulan data statistik 

perkawinan dan perceraian untuk evaluasi kesejahtera
an keluarga/rumah tangga_ 
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b. Mernpelajari faktor-faktor yang rnempengaruhi tinggi 
rendahnya angka perkawinan dan perceraian, kemu
dian menganalisa untuk memperteguh perkawinan dan 
keluarga bahagia. 

c. Menjal in kerjasama dengan instansi/badan lainnya yang 
bergerak di bidang kesejahteraan keluarga dan kepen
dudukan dan membina kerja sama. 

d. Mengusahakan peningkatan mutu dan aktivitas korps 
Penasehatan Perkawinan di daerah-daerah. 

e. Membantu memberikan penerangan dalam rangka pem
binaan kesejahteraan keluarga serta membantu pelak
sanaan untuk suksesnya program Nasional Keluarga 
Berencana dan Pendidikan Kepcndudukan. 

f. Mengusahakan tersedianya saran organisasi BP4 untuk 
dapatnya terjamin kontinuitas kcgiatan, serta mengolah 
methode dan tehnik penasehatan yang efektif dan efi
sien. 

g. Memberikan bimbingan kepada rnasyarakat melalui 
BP.4 dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan 
dan kesejahteraan keluarga, mengurangi perselisihan 
rumah tangga dan menghindarkan terhindarnya perce
raian. 

h. Mengusahakan dan menyiapkan Pckan Orientasi Korps 
Penasehat Perkawinan. 

1. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas
nya dan lain sebagainya untuk merealisasikan program 
yang menyangkut kesejahteraan keluarga dan kepen

dudukan. 

6) Di Bidang Zakat dan Baitul Maal. 
a. Mencatat zakat-zakat dan baitul maal. 
b. Mengintensifkan kegiatan pendataan zakat dan baitul 

maal. 
c. Mengintensifkan pembuatan dan penyampaian laporan 

zakat dan baitul maal. 
d. Menjal in kerjasama dengan Pemerintah Dae rah setem

pat dalam kegiatan zakat. 
e. Mengu sahakan terjalinnya kerjasama dengan instansi 

dan lembaga-lembaga keagamaan dalam usaha pembina

an zakat dan baitul maal. 
f. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas-
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nya dan lain sebagainya untuk merealisasikan program 
yang menyangkut zakat dan baitul maal. 

7) Di Bidang Wakaf dan lbadah Sosial. 
a. Mencatat data wakaf dan ibadah sosial. 
b. Mengintensipkan kegiatan pendapatan wakaf dan iba

dah sosial. 
c. Mengintensifkan pembuatan dan penyampaian laporan 

wakaf dan ibadah sosial. 
d. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang prosedur persengketaan benda-ben
da wakaf. 

e. Menjalin kerja sama dengan Pemerintah setempat da· 
lam usaha penyelesaian kasus/sengketa mengenai wakaf. 

f. Menjal in kerja sama dengan Pemerintah dalam kegiatan 
wakaf. 

g. Mengu sah akan terjal innya kerja sama dengan Kanwil 
Departemen Sosial/Dinas sosial dalam usaha penyan
tunan anak yatim piatu, resosialisasi wanita tuna susila. 

h. Mengusahakan terjalinnya kerja sama dengan instansi
instansi dan lembaga-lembaga keagamaan, dalam usaha 
pembinaan wakaf dan ibadah sosial. 

i. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas
nya dan sebagainya untuk merealisasikan program yang 
menyangkut wakaf dan ibadah sosial. 

c. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam. 

Tugas : 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
yang meliputi, lembaga Da'wah, MTO dan peringatan hari besar, 
siaran dan tamaddun serta publ ikasi da'wah di B idang Penerang
an Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar 
Seksi. 

2) Mengendal ikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 
instruksi, edaran, tuntunan dan pedoman teknis di Bidang 
Penerangan Agama Islam. 

3) Menyiapkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan 
Penerangan Agama Islam. 
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4) Di Bidang Penyuluhan: 
a. Menyusun rencana bimbingan pada penyuluh. 
b. Mengatur penyuluhan agama kepada transmigran, suku 

terasing, karyawan, remaja dan kelompok khusus. 
c. Mendistribusikan naskah pedoman/petunjuk pembina

an penyuluh/petugas. 
d. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan kepa

da transmigran, suku terasing, karyawan dan remaja 
serta kelompok khusus. 

e. Mengumpulkan, menelaah dan mengolah penyuluhan 
GAH serta mengatur pembagian jatah setiap daerah se
suai dengan obyek penyuluhan. 

f. Mengatur pelaksanaan pembuatan surat keputusan 
GAH. 

g. Memberikan bimbingan/tuntunan tugas guru Agama 
Honorer serta menginspeksi GAH. 

h. Menghimpun dan meneliti laporan bulanan GAH. serta 
membuat laporan pengangkatan Guru Agama Honorer. 

i. Menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk mening
katkan bimbingan dan pembinaan GAH. 

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang. 

5) Di Bidang Lembaga Da'wah. 
a. Memberikan tuntunan teknis edukatif pejabat tentang 

pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Da'wah. 
b. Mengusahakan mutu juru Da'wah. 
c. Memberikan tu ntunan penyelenggaraan da'wah mcnu

rut sasaran serta methode yang dipergunakan. 
d. Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan Da'wah 

dan pengamanan teknis serta pengembangannya. 
e. Menjalin kerja sama dengan instansi dan lembaga-lem

baga da'wah dalam pembinaan bimbingan pengemba· 
ngan serta pengamanannya. 

f. Mengusahakan tersedianya da'wah dan materi da'wah. 
g. Menghimpun dan mengolah serta mengurus laporan 

dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan da'wah. 

6) Di Bidang MTO dan Hari Besar. 
a. Mengkordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pembi

naan teknis MTO dan Hari Besar. 

b. Memberikan bimbingan teknis edukatif pada pejabat-

57 



pejabat tentang teknis pelaksanaan bimbingan dan 
pembinaan MTO dan Hari Besar. 

c. Memberikan tuntunan dan petunjuk pelaksanaan teknis 
MTO. Dewan Hakim dan sistim penilaian. 

d. Memberikan tu ntunan dan petunjuk pelaksanaan teknis 
penyelenggaraan peringatan Hari Besar. 

e. Menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam hal pe
laksanaan dan petunjuk atas bimbingan dan pembinaan 
serta pengamanan MTO dan Hari Besar. 

f. Meningkatkan mutu pelaksanaan dan pembukaan MTO 
dan Hari Besar. 

g. Menghimpun dan mengkoordinasikan organisasi di Bi
dang Seni Baca Al Our'an. 

h. Mengembangkan dan mengkoord inir TPA/TPSA serta 
meningkatkan Tilawatil Our'an, Penafsiran, Penghayat
an, dan pengamalan. 

i. Mengh impun, mengolah dan menyusu n laporan kegiat
an pembinaan MTO dan Hari Besar. 

7) Di Bidang Siaran Dan Tamaddun. 
a. Menyusun rencana pengumpulan. pengolahan dan pe

nyajian data (informasi siaran keagamaan, pameran dan 
seni keagamaan.) 

b. Mempersiapkan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk 
siaran Agama I slam lewat Radio, TV, F ii m dan badan
badan lain yang membutuhkan. 

c. Mengatur pelaksanaan teknis siaran melalui Mass Media, 
RR I, TVA I, Pers, Majalah serta Mass Media lainnya. 

d. Menyiapkan film keagamaan untuk di putarkan di dae
rah yang memerlu kan. 

e. Melakukan pengendal ian siaran pad a Pers, Radio, TV, 
dan badan-badan lain_ 

f. Menjalin hubungan kerja sama dengan Pers, Radio, TV, 
dan badan-badan lain. 

g. Mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang-un
dangan, instruksi, edaran tuntunan dan pedoman pe
nyusunan naskah siaran dan seni keagamaan. 

h. Memberikan tu ntunan teknis edukatif kepada pejabat 
tentang teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 
seni keagamaan. 

i. Menagtur pelaksanaan teknis bimbingan dan pembina
an seni keagamaan. 
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8) Di Bidang Publikasi Oa'wah. 
a. Mempersiapkan penyusunan konsep khotbah hari-hari 

Besar agama Islam untuk seri hid up beragama, naskah 
keagamaan dan rekaman keagamaan. 

b. Mengadakan kliping artikel keagamaan dan berita-beri
ta keagamaan. 

c. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan naskah 
khotbah. naskah keagamaan dan rekaman keagamaan. 

d. Merencanakan penerbitan buku-buku (kitab-kitab ke-
agamaan). 

e. Menyusun prioritas penerbitan buku-buku keagamaan. 
f. Menyediakan kitab suci Al Our'an. 
g. Melaksanakan pendistribusian k itab suci Al Our' an dan 

buku-buku keagamaan. 
h. Melakukan administrasi pendistribusian kitab-kitab suci 

Al Our'an dan buku-buku keagamaan. 
i. Menghimpun, mengolah, bahan-bahan keperpustakaan. 
j. Memberikan bimbingan perpustakaan keagamaan. 
k. Mempersiapkan isi perpustakaan keagarr.aan. 
I. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keperpusta· 

kaan. 

d. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. 

Tugas: 
Melakukan bimbingan pengajaran agama, akhlaq dan keterampil
an ubudiyah dan muamalah dalam rangka melaksanakan pendi· 
dikan agama Islam pada sekolah-sekolah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Melakukan bimbingan untuk memahami, melaksanakan dan 
memantapkan maksud GBPP kurikulum. 

2) Bimbingan penggunaan Teknis evaluasi Pendidikan Agama 
I slam dalam rangka pemantapan pelaksanaan kurikulum. 

3) Bimbingan penggunaan methode mengajar dalam rangka pe

mantapan pelaksanaan kurikulum. 
4) Pemantapan penggunaan satuan pelajaran. 
5) Bimbingan penggunaan sarana teknis Pendidikan Agama ls-

lam (Draping dan kreaktifitas guru). 
6) Menyebarkan buku·buku peg~ngan Guru dan Murid. 
7) Mengadakan buku·buku penunjang pendidikan Agama Is

lam dan meneruskan keperpustakaan sekolah. 
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8) Mengusahakan alat-alat keperagaan sehubungan dengan ma
teri Pendidikan Agama Islam. 

9) Memonitoring penyebaran dan penggunaan buku-buku se
hubungan dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. 

10) Membina sikap propesional guru. 
11) Mengatur, melaksanakan penataran keterampilan guru be-

kerja sama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan. 
12) Mengatur pemutasian Guru Agama Islam. 
13) Memonitoring usaha-usaha dan kegiatan Guru Agama Islam. 
14) Memberikan bimbingan dalam pengajaran akhlaq bagi guru

guru Agama pada sekolah-sekolah. 
15) Memberikan bimbingan tentang bimbingan dan penyuluhan 

kepada Guru Agama 
16) Merencanakan Program kerja dan laporan bulanan semester 

dan laporan tahu nan seksi bimbingan akh laq. 
17) Memberikan motivasi kepada guru-guru agama untuk aktif 

membimbing, membina dan mengerahkan kegiatan OSIS 
dan Pramuka. 

18) Bekerja sama dengan Pengawas/Penil ik memonitor extra 
class activity. 

19) Memberikan tuntunan tentang pembinaan I ingkungan Pen
didikan Agama Islam di sekolah. 

20l I nventarisasi tempat praktek Pend id ikan Agama Islam yang 
ada/berdekatan dengan sekolah. 

21) Bekerja sama dengan seksi I (Ooktik) menginventarisir data
data guru agama pada sekolah. 

22) Memberikan bimbingan penyele:iggaraan shalat berjamaah 
dhuhur bag i sekolah pagi dan shalat assar bagi sekolah yang 
masuk sore di tingkat SD, SLP, dan SLA. 

23) Memberikan bimbingan penyelenggaraan shalat Jum'at di 
sekolah. 

24) Memberikan bimbingan penyelenggaraan peringatan hari
hari besar Islam. 

25) Member ikan bimbingan penyelenggaraan dalam kegiatan so
sial keagamaan. 

26) Merencanakan program kerja dan laporan-laporan dari seksi 
bimbingan keterampilan. 

27) Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Bidang. 
28) Memberikan· motivasi peningkatan kesadaran penghayatan 

dan pengamalan ajaran agama kepada anak-anak, siswa-sis-
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wa melalui RR I, TV RI, dan Mass Media lainnya. 
29) Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui wadah OSIS dan 

Pramuka. 

e. Kepala Seksi Perguruan Agama lsJam 

Tugas : 
Melakukan bimbingan pendidikan pada Perguruan Agama Islam 
Uraian Pekerjaan: 

1) M enerima, mencatat dan meneruskan surat-surat masuk/ke· 
luar Seksi. 

2) Melakukan pendataan pada Madrasah Tingkat lbtiriaiyah, 
Tsanawiyah, Aliyah, PGAN, dan Muallimin. 

3) Mengadakan penelitian dan inventarisasi serta mengklasifi
kasikan status Madrasah terdaftar, diaku id ipersamakan ber
dasarkan peraturan yang berlaku. 

4) Melakukan pendataan Madrasah Tingkat lbtidaiyah, Tsana
wiyah, Aliyah, negri yang ada pada Kanwil yang bersang

kutan. 
5) Melakukan pendataan alat pelajaran, inventaris, alat IPA 

dan Olahraga pada Madrasah Tingkat lbtidaiyah, Tsanawi· 
yah, Aliyah, Negri/Swasta dan Muallimin. 

6) Menyusun Rencana ProgramsKerja Madrasah Tingkat lbti· 
daiyah. Tsanawiyah Aliyah Negri/Swasta dan Muallimin. 

7) Bekerja sama dengan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagama· 
an, meningkatkan keterampilan guru pada Madrasah Ting
kat lbtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah Negri/Swasta, PGA/ 
Swasta dan Muallimin. 

8) Mengservisi dan mengevaluasi sarana Madrasah Tingkat lb· 
tidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah Negri/swasta dan Muslimin. 

9) Menyiapkan konsep·konsep penyelenggaraan ujian akhir 
tingkat lbtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah Negri/Swasta, 
PGAN/Swasta dan Muallimin. 

10) Meningkatkan kegiatan extra kurikuler keagamaan baik 
melalui Pramuka maupun wadah lain. 

11) Mengusahakan dan menyebar luaskan pedoman, petunjuk 
pelaksanaan dalam rangka bimbingan da n pend id ikan pad a 
Madrasah tingkat lbtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah Negeri/ 
Swasta, PGAN/Swasta dan Muallimin. 

12) Mengusahakan dan menyebarluarkan kurikulum yang ber
laku keseluruh Madrasah tingkat I btidaiyah, Tsanawiyah, 
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Aliyah Negeri/Swasta, PGAN/Swasta dan Muallimin. 
13) Menstandarisasi beberapa bidang study dalam rangka ujian 

negara Madrasah tingkat lbtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah 
Negeri dan PGAN. 

14) Mengatu r pelaksanaan pemil ihan guru teladan pad a Madra· 
sah tingkat lbtidaiyah. Tsanawiyah, Aliyah Negeri dan 
PGAN. 

15) Pendataan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah tentang 
lokasi, murid dan guru serta pengelolaannya. 

16) Melakukan peninjauan/pemeriksaan Pondok Pesantren dan 
Madrasah Diniyah. 

17) Memberikan pertimbangan dan mengatur pemberian ban· 
tuan tenaga guru dan sarana. 

18) Memberikan bimbingan edukatif. tehnis dan administratif 
pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

19) Menentukan Klasifikasi Pondok Pesantren dan Madrasah 
Diniyah. 

20) Menghimpun dan mengkaji kurikulu m Pondok Pesantren 
dan Madras.ah Diniyah serta pengembangannya. 

21) Melakukan Diklatram/musyawarah Pondok Pesantren dan 
Madrasah Diniyah. 

22) Mengolah laporan bulanan Guru Agama yang diperbantu· 
kan pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

23) Membuat rencana dan program kerja Seksi Pondok Pesan
tren dan Madrasah Diniyah. 

24) Mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan instansi/lem
baga lain dalam rangka pelaksanaan pendidikan pada Pon
dok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

25) Melakukan bimbingan terhadap per.ggunaan bantuan Su bsi
di dan rutin pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. 

3. BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN. 

Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Bimbingan Masyarakat 
(Kristen) Protestan, lihat Uraian Pekerjaan pada Typologi I angka 6. 

4. BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK. 

Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada bidang Bimbingan Masyarakat 
Katolik, lihat Uraian Pekerjaan pada Typologi II, angka 6_ 

5. PEMBIMBING URUSAN HAJI. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Urusan Haji, lihat Uraian Pekerjaan 
pada Typologi 11, angka 7. 
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6. PEMBIMBING MASYARAKAT HINDU. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Ma5Yarakat Hindu, lihat Uraian Pe
kerjaan pada Typologi I, angka 8. 

7. PEMBIMBING MASYARAKAT BUDHA. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Budha, lihat Uraian Pe
kerjaan pada Typologi I, angka 9. 

F. TYPOLOGY VI 

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali. 

1. BAGIAN SEKRETARIAT 

Uraian Pekerjaan Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Sekretariat 
lihat uraian pekerjaan pada Typology I, Angka 1. 

2. Bl DANG BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tugas : 

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

rencana dan program kerja dibidang Urusan dan Penerangan 

Agama Islam. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Mengh impun, mengolah dan menyajikan data Urusan dan 

Penerangan Agama Islam. 

2) Mengolah Tata Usaha Bidang meliputi : 

a. menerima surat. 

b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 

c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 

d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang 

masih aktif. 
3) Menyusun Program Kerja dan membuat laporan hasil pe

laksa naannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhu

bungan dengan bidang Pembinaan Urusan dan Penerangan 

Agama Islam. 

5) a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk ke

perluan Bidang. 

b. Mendistribusikan barang untuk keperluan B idang 

c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

Pemeliharaan dan penghapusan barang. 

63 



6) Mengatur Rumah Tangga Bidang antara lain 
a. Tata Ruang ; 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan ; 
c. Kesejahteraan pegawai pada bidang ; 
d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat interen bidang ; 
e. Mengatur Ta mu Bidang. 

7) Membantu Kepala Bidang pelaksanaan tugas-tugas bidang 
yang berada diluar tugas seksi-seksi lain. 

8) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang ber
kenaan dengan tugas Dokumentasi dan statistik. 

9) Membuat Ookumentasi dan statistik. 

b. Seksi Urusan Agama Islam. 

Tugas : 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
meliputi kepenghuluan, kemesjidan, perkawinan, zakat dan 
baitu I maal serta wakaf dan ibadah sosial. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan menyalurkan surat masuk/keluar 
Seksi. 

2) Memelihara dan menyimpan peraturan perundang-undangan 
dibidang Urusan Agama Islam. 

3) Di Bidang Kepenghuluan : 
a) Melakukan pembinaan hukum dan hubungan dengan 

Pengadilan Agama yang meliputi, meneliti dan meng
olah kasus, mengawasi pelaksanaan munahakat/peratur
an peru ndang-undangan, menjal in kerjasama dengan 
Pengadilan Agama, BP4 dan organisasi Sosial yang ada 
hubungannya dengan perkawinan. 

b) Melakukan pembinaan PPN dan P.3 NTCR yang meli
puti : pengolahan SK. PPN dan P.3 NTCR serta pembi
naan dan latihan serta testing PPN dan P.3 NTCR. 

4) Dibidang Kemesjidan : 

a) Menginventarisasikan tempat ibadah umat Islam (mes
jid, langgar, surau dan musholla). 

b) Membuat laporan yang berhubungan dengan kemesjid

an. 
c) Mengitensifkan pembinaan kegiatan pendataan tempat 

ibadah umat Islam (mesjid, langgar, surau dan mushol-
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la) dari segi kwalitas dan kwantitas. geograp. status/ke
dudukan dan pengorganisasian kemakmurannya serta 
menyelenggarakan pengamanannya. 

d) Mengusahakan penyusunan buku-buku mesjid berseja
rah dan mesjid-mesjid pertama lbukota Kabupaten/ 
Kotamadya. 

e) Memberikan bimbingan untuk mendapatkan bantuan 
pembangunan/Rehabilitasi mesjid. 

f) Mengusahakan bantuan Pemerintah/Rehabilitasi mes
jid melalui dana khusus presiden. Dirjen Bimas Islam 
dan Urusan Haji. BKM Pusat dan Pemerintah Daerah 
Tk. I Propinsi. 

g) Merencanakan usul bantuan pembangunan/rehabilitasi 
mesjid melalui proyek PELITA. 

h) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam 
usaha menyelesaikan kasus sengketa pembangunan ru
mah ibadah. 

i) Memberikan pertimbangan tentang pembangunan mes
j id/rumah i bad ah. 

j) Mencatat perkembangan pemeluk agama sebagai analisa 
dalam menentukan jumlah tempat ibadah disuatu dae
rah/Wilayah dan tempat kemakmuran suatu tempat 
ibadah. 

k) Meningkatkan pembinaan organisasi BKM dengan 
mengadakan penyempurnaan tata kerja Organisasi 
BKM. memberikan bantuan kepada tempat-tempat iba
dah yang sangat memerlukan serta melakukan peng
amanannya. 

I) Mengusahakan terpenuhinya perpustakaan masjid, ter
utama masjid Kabupaten/Kotamadya dan lbukota. Ke
camatan bersama bidang Penerangan Agama Islam dan 
BKM s.etempat. 

m) Menggerakkan, menggairahkan, meningkatkan kemak
muran masjid dengan kerjasama dengan Pemerintah 
Daerah. Alim Ula ma, Mubaligh dan tokoh-tokoh ma
syarakat. 

n) Mengusahakan terbinanya kerjasama antara BKM de
ngan Pemerintah Daerah setempat dan Organisasi-orga
nisasi kemesjidan guna peningkatan pembinaan mesjid 
dan bimbingan kepengurusan masjid. 
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o) Mengusahakan perlombaan kemakmuran dan kebersih
an masjid bersama BKM. 

p) Melakukan hal-hal lain untuk membina penyelenggara
an pemberian bimbingan dan pelayanan dibidang ke
mesjidan. 

q) Membantu Kepala Bidang Urusan Agama Islam dalam 
melaksanakan tugasnya dan lain sebagainya dalam me
laksanakan tugasnya dan lain sebagainya dalam kaitan 
realisasi program yang berhubungan dengan kemesjid
an. 

5) Dibidang Pembinaan Perkawinara . 
a) Mengintensifkan kegiatan pengumpulan data statistik 

perkawinan dan perceraian untuk evaluasi kesejahtera
an keluarga/rumah tangga. 

b) Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya angka perkawinan dan perceraian kemudian 
menganal isa untuk memperteguh perkawinan dan ke
luarga bahagia. 

c) Menjalin kerjasama dengan instansi/badan lainnya 
yang bergerak dibidang kesejahteraan keluarga dan ke
pendudukan dan membina hubungan kerjasama. 

d) Mengusahakan peningkatan mutu dan aktivitas korps 
Penasehatan Perkawinan di daerah-daerah. 

e) Membantu memberikan penerangan dalam rangka pem
binaan kesejahteraan keluarga serta membantu pelak
sanaan unruk suksesnya Program Nasional Keluarga Be
rencana dan Pendidikan Kependudukan. 

f) Mengusahakan tersedianya saran Organisasi BP4 untuk 
dapatnya terjamin kontinitas kegiatan, serta mengolah 
methode dan teknik Penasehatan yang efektif dan efi
sien. 

g) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui 
BP4 dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan dan 
kesejahteraan keluarga, mengurangi perselisihan rumah 
tangga dan menghindarkan terjadinya perceraian. 

h) Mengusahakan dan menyiapkan Pekan Orientasi Korps 
Penasehat Perkawinan. 

i) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas
nya dan lain sebagainya untuk mereal isasikan program 
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yang menyangkut kesejahteraan keluarga kependuduk
an. 

6) D ibidang Zakat dan Baitul Maal. 
a) Mencatat data zakat dan Baitul Maal. 
b) Mengintensifkan kegiatan pendapatan Zakat dan Bai

tul Maal. 
c) Mengintensifkan pembuatan dan penyampaian laporan 

zakat dan Baitul Maal. 
d) Menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah setem

pat dalam kegiatan-kegiatan zakat. 
e) M engu sahakan terjal innya kerja sama dengan instansi

instansi dan lembaga-lembaga keagamaan dalam u saha 
pembinaan zakat dan Baitul Maal. 

f) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas
nya dan lain sebagainya untuk merealisasikan program 
yang menyangkut zakat dan Baitul Maal. 

7) Dibidang Wakaf dan lbadah Sosial. 
a) Mencatat data Wakaf dan lbadah Sosial. 
b) Mengintensifkan kegiatan Wakaf dan lbadah Sosial. 
c) Mengintensifkan pembuatan dan penyampaian laporan 

Wakaf dan lbadah Sosial. 
d) Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang Prosedur persengketaan benda-ben
da Wakaf. 

e) Menjal in kerjasama dengan Pemerintah setempat dalam 
usaha penyelesaian kasus/sengketa mengenai perwakaf
an. 

f) Menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat dalam 
keg iatan-kegiatan Wakaf. 

g) Mengu sahakan terjal innya kerjasama dengan Kanwil 
Departemen Sosial/Ginas Sosial dalam usaha penyan
tunan anak Yatim piatu, Khitanan massal, resosial isasi 

wanita tuna susila. 
h) Mengusahakan terjalinnya kerjasama dengan instansi 

dan lembaga keagamaan dalam usaha pembinaan Wa

kaf dan lbadah Sosial. 
i) Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas

nya dan sebagainya untuk merealisasikan program yang 
menyangkut Wakaf dan lbadah Sosial. 
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c. Seksi Penerangan Agama Islam 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
yang meliputi lembaga da'wah MTO dan peringatan hari besar, 
siaran dan tamaddun serta publikasi da'wah dibidang Penerang· 
an Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 
1 ). Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar 

Seksi. 
2). Mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 

instruksi edaran, tuntunan dan pedoman teknis dibidang 
Penerangan Agama Islam. 

3). Menyiapkan bahan yang ada hubungannya dengan Pene· 
rangan Agama Islam. 

4). Dibidang Penyuluhan : 
a). Menyusun rencana bimbingan pada penyuluh. 
b). Mengatur penyuluhan agama kepada transm igran, suku 

terasing, karyawan, remaja dan kelompok khusus. 
cl. mendistribusikan naskah pedoman/petu njuk pem bina· 

an penyuluh/Petugas. 
d). Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan kepa· 

da transmigran, suku terasing, karyawan dan remaja 
serta kelompok khusus. 

e). Mengumpulkan, menelaah dan mengolah penyuluhan 
GAH serta mengatur pem bagian jatah setiap daerah 
sesuai dengan obyek penyuluhan. 

f). Mengatur pelaksanaan pembuatan surat keputusan 
GAH. 

g). Memberikan bimbingan/tuntunan tugas guru agama 
honorer serta menginspeksi GAH. 

h). Menjalin kerja sama dengan instansi lain untuk mening
katkan bimbingan dan pem binaan GAH. 

i). Melakukan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala 
Bidang. 

5). Dibidang Lembaga Da'wah. 

a). Memberikan tuntunan teknis edukatif pejabat tentang 
pelaksanaan bimbingan dan pem binaan da 'wah. 

b). Mengusahakan mutu juru da'wah. 

c). Memberikan tuntunan penyelenggaraan da'wah menu· 

rut sasaran serta methode yang d ipergu nakan. 
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d). Melakukan koordinasi dalam peningkatan daerah dan 
pengamanan teknis serta pengembangannya. 

e). Menjalin kerja sama dengan instansi dan lembaga-lem
baga da'wah dalam pembinaan bimbingan pengembang
an serta pengamanannya_ 

f). Mengusahakan tersedianya da'wah dan materi da'wah_ 
g)_ Menghimpun dan mengolah serta mengurus laporan 

dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan da'wah. 
6). Dibidang MTO dan hari besar: 

a). Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pembi
naan teknis MTO dan hari besar. 

b). Memberikan bimbingan teknis edukatif pada pejabat 
tentang teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 
M TO dan Hari Besar_ 

c)_ Memberikan tuntunan dan petunjuk pelaksanaan tek
nis MTO. Dewan Hakim dan sistim penilaian_ 

d)_ Memberikan tBntunan dan petunjuk pelaksanaan teknis 
penyelenggaraan peringatan Hari Besar. 

el. Menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam hal pe
laksanaan dan petunjuk atas bimbingan dan pembinaan 
serta pengamanan MTG dan Hari Besar. 

f). Meningkatkan mutu pelaksanaan dan pembukaan MTG 

dan H ari Besar. 
g). Menghimpun dan mengkoordinasikan Organisasi dibi

dang seni baca Al-Our'an. 
h). Mengembangkan dan mengkoordinir IPA/TPSA serta 

meningkatkan Tilawatil Our'an, penafsiran. penghayat

an dan pengamalan_ 
i). Menghimpun, mengolah dan menyusun laporan kegiat

an pembinaan MTG dan Hari Besar. 
7 )_ D ibidang Siaran dan Tamaddun : 

a). Menyusun rencana pengumpulan, pengolahan dan 

penyaj ian data (I nformasi siaran keagamaan, pameran 

dan seni keagamaan). 
b). Mempersiapkan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk 

siaran agama Islam lewat radio, TV Film dan Sadan 

lain yang membutuhkan. 

c). Mengatur pelaksanaan teknis siaran melalui Mass Me

dia. RR I, TVR I, Pers Majalah serta Mass Media lainnya_ 

d). Menyiapkan Film Keagamaan untuk diputarkan di 

daerah yang memerlukan. 
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e). Melakukan pengendalian s1aran pada Pers, Radio, TV 
dan Film. 

f). Menjalin hubungan kerja sama dengan Pers, Radio, 
TV dan Badan-Badan lain. 

g). Mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang-un· 
dangan, instruksi, edaran, tuntunan dan pedoman 
penyusunan naskah siaran dan seni Keagamaan. 

h). Memberikan tuntunan teknis edukatif kepada pejabat 
tentang teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 
seni Keagamaan. 

i). Mengatur pelaksanaan teknis bimbingan dan pembina
an seni keagamaan. 

8). Dibidang Publikasi dan Da'wah. 
a). Mempersiapkan penyueunan konsep khotbah hari besar 

agama Islam untuk seri hidup beragama, naskah keaga
maan dan rekaman keagamaan. 

b). Mengadakan kliping artikel keagamaan dan berita kea
gamaan. 

c). Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan naskah 
khotbah, naskah keagamaan dan rekaman keagamaan. 

d). Merencanakan penerbitan buku-buku (Kitab-kitab Ke· 
agamaan). 

e). Menyusun prioritas penerbitan buku-buku keagamaan. 
f). Menyediakan kitab suci Al-Our'an. 
g). Melaksanakan pendistribusian kitab suci Al-Our'an 

dan buku-buku Keagamaan. 

hi. Melakukan administrasi pendistribusian kitab Al-Our' 
an dan Buku-buku Keagam aan. 

i). Menghimpun, mengolah bahan·bahan keperpustakaan. 
j). Memberikan bimbingan perpustakaan keagamaan. 
k). Mempersiapkan isi perpustakaan keagamaan. 
I). Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keperpusta

kaan. 

3. BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM. 

Uraian Pekerjaan Seksi-Seksi pada Bidang Pembinaan Kelembagaan 

Agama l~lam, lihat Uraian Pekerjaan pada Typologi I, angka 5. 

4. BIDANG URUSAN DAN PENERANGAN AGAMA HINDU. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan St.atistik. 
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Tu gas: 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 
rencana dan program kerja di bidang Urusan dan Penerangan 
Agama Hindu. 

Uraian Pekerjaan : 

1 ). Menghimpun, mengolah dan menyajikan data pendidikan 
agama Hindu. 

2). Melakukan tata usaha Bidang, meliputi : 
a. Menerima surat. 
b. Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 
c. Memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 
d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang 

masih aktif. 

3). Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksana· 
annya. 

4). Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhu
bungan dengan bidang urusan dan pene· angan Agama 
Hindu. 

5). a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk ke
perluan Bidang. 

b. Mendistribusikan barang untuk keperluan Bidang. 
c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

pemeliharaan dan penghapusan barang. 

6). Mengatur rumah tangga Bidang antara lain 
a. Tata ruang. 
b. Kesejahteraan pegawai pad a B idang. 
c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Bidang. 
d. Mengatur tamu Bidang. 

7). Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas-tugas 
Bidang yang berada di luar tugas Seksi-seksi lain. 

8). Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang ber
kenaan dengan dokumentasi dan statistik. 

9). Membuat laporan bidang. 

b. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
meliputi rohaniwan, perkawinan, tempat ibadah, dana punia 
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upacara keagamaan, palabapura dan peradatan di bidang Urusan 

Agama Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 
1). Menerima, mencatat dan meneruskan surat ke luar/masuk 

Seksi. 
2). Pendataan tentang perkembangan jumlah pemeluk Agama 

Hindu. 
3). Pendataan organisasi Keagamaan Pure. 
4). Memberi rekomendasi tenaga rohaniwan. 
5). Bimbingan/rekomendasi bantuan Pure. 
6). Berpartisipasi dalam usaha penyelenggaraan dialog antar 

Agama. 
7). Membantu memperlancar pelaksanaan undang-undang Per-

kawinan. 
8). Mendorong kegiatan Seni Budaya bernapaskan Agama. 
9). Partisipasi dalam kegiatan Keluarga Berencana. 
1 O). Membina peningkatan bimbingan pada generasi muda. 
11 ). Menyediakan dan menyalurkan Kitab suci. 
12). Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang 

Urusan Aqama Hindu. 

c. Kepala Seksi Penerangan Agama Hindu. 

Tug'.! s: 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
yang meliputi lembaga upanisad, wedawakiyah, peringatan hari 
besar, siaran dan seni sakral serta publikasi upanisad di bidang 
Penerangan Agama Hindu_ 

Uraian Pekerjaan : 
1). Menerima. mencatat dan meneruskan surat masuk/ke luar 

Seksi. 
2). Pendataan obyek-obyek Penerangan Agama Hindu meliputi: 

Jumlah Pemeluk Agama, Lembaga Pemasyarakatan, Suku 
Terasing, Generasi Muda. Rumah Sakit dan Panti-panti 
Asuhan. 

3). Menyusun program kerja di bidang Penerangan Agama Hin-
du. 

4). Menyusun Kartu Siaran Musik Hindu di RR I. 
5). Meningkatkan mutu siaran. 
6). Mengumpulkan dan menyajikan bahan-bahan renungan 

Hindu. 
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7). Menyalurkan Kitab Suci Hindu. 
8). Memberikan ceramah, bimbingan kepada karyawan (lnstan· 

si Pemerintah). 
9). lkut aktif dalam penerangan KB bel;<erjasama dengan 

BKKBN. 
10). Kerjsama dengan Pure lnduk. 
11). Membuat laporan Bidang. 
12). Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang Pe· 

nerangan Agama Hindu. 

5. Bl DANG PENDIDIKAN AGAMA HINDU. 

a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tu gas: 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 
rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Agama Hindu. 

Uraian Pekerjaan : 

1). Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Pendidikan 
Agama Hindu. 

2). Melakukan Tata Usaha Bidang, meliputi 
a. Menerima surat. 
b. Menyerahkan surat sesuai dengan disposisi. 
c. Memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi. 
d. Melaksanakan penyimpanan berkas selain arsip yang 

masih a kt if. 

3). Menyusun program kerja dan laporan pelaksanaannya. 

4). Menghimpun peraturan perundang-undangan yang ber· 
hubungan dengan Pendidikan Agama Hindu. 

5). a. Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk ke
perluan Bidang. 

b. Mendistribusikan barang untuk intern Bidang. 
c. Bersama-sama dengan Sub Bagian Umum melakukan 

pemeliharaan dan penghapusan barang. 

6). Mengatur rumah tangga Bidang antara lain: 
a. Tata ruang Bidang. 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan. 
c. Kesejahteraan Pegawai pad a B idang. 
d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Bidang 

e. Mengatur tamu Bidang. 
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7). Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas·tugas 
Bidang yang berada di luar tugas Seksi-seksi lain. 

8). Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang ber
kenaan dengan tugas dokumentasi dan statistik. 

9). Membuat dokumentasi dan statistik hasil pelaksanaan pro
gram kerja. 

b. Kepala Seksi Pengajaran. 

Tugas: 
Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang pengajaran 
Agama Hindu. 

Uraian Pekerjaan 
1). Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/ke luar 

Seksi. 
2). Membuat rencana dan program kerja Seksi Pengajaran. 
3). Mengumpulkan bahan-bahan untuk memberikan bimbingan 

di bidang Pengajaran. 
4). Melakukan bimbingan tentang materi pengajaran. 
5J. Menyelenggarakan rapat guru-guru, penilik, pengawas un

tuk meningkatkan materi pengajaran di sekolah-sekolah. 
6). Melakukan evaluasi terhadap materi pengajaran. 
7). Melakukan bimbingan tentang pelaksanaan kurikulum pada 

sekolah-sekolah. 
8). Menghimpun. mengolah, membukukan laporan bulanan 

guru agama, pegawai, pengawas/penilik pendidikan agama. 
9). Mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah yang dianggap 

perlu. 
10). Menyusun rencana kebutuhan sarana pengajaran untuk se

kolah-sekolah. 
11). Mengatur/mendistribusikan sarana pengajaran kepada seko

lah-sekolah. 
12). Memberikan bimbingan tentang rencana persiapan me

ngajar. 
13). Mempersiapkan buku/buku pedoman/pegangan untuk mu

rid dan guru. 
14) . .Bersama-sama dengan Seksi Tenaga Edukatip menyiapkan 

data inpres sekolah. 
15). Menyelesaikan penulisan dan pembukaan ijazah. 
16). Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir. 
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17). Membuat laporan Seksi. 

18). Melakukan tugas-tugas lain yang dituyaskan Kepala Bidang. 

c. Kepala Seksi Tenaga Edukatif. 

Tug as: 

Melakukan pembinaan dan bimbingan kt!µada Tenaga Edukatif 
Agama Hindu. 

Uraian Pekerjaan : 

1 ). Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/ke luar 

Seksi. 

2). Membuat rencana dan program kerja Scksi. 

3). Mengumpulkan bahan-bahan untuk pemberian bimbingan 

di bidang Tenaga Edukatif. 

4). Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada guru-guru 

agama Hindu. 

5). Mempersiapkan pengangkatan guru-guru agama Hindu tidak 

tetap. 

6). Menyelesaikan usul honor GTT. 

7). Meneliti dan memberi rekomendasi usul·us..11 mutasi Guru 

Agama Hindu. 

8). Menyelenggarakan Raker Guru-guru Agama Hindu. 

9). Mengusahakan peningkatan pengetahuan Guru-guru Agama 

Hindu melalui penataran/pendidikan lainnya. 

10). Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam pembinaan 

tenaga edukatif. 

11 ). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bi· 

dang. 

6. PEMBIMBING U RU SAN HAJI. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Urusan Haji, lihat uraian pekerjaan 

pada Typologi 11, angka 7. 

7. PEMBIMBING MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN). 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat (Kristen) Protestan, lihat 

uraian pekerjaan pad a Typologi 111, angka 7. 

8. PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Katolik, lihat uraian pe

kerjaan pada Typologi I, angka 7. 
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9. PEMBIMBING MASVARAKAT BUDHA. 

Uraian Pekerjaan Pembimbing Masyarakat Budha, lihat ura1an pe

kerjaan pada Typologi I, angka 9. 

G. PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, (KRISTEN) PROTESTAN, 

KATOLIK, HINDU DAN BUDHA. 

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan su

pervisi pelaksanaan tugas Guru Agama di bidang bimbingan pengajar

an, akhlaq, ketrampilan ubudiyah dan muamalah pada Sekolah Me

nengah Tingkat Pertama dan Atas, Sekolah Kejuruan serta melaku· 

kan supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama dan Perguruan Agama 

Islam Tingkat Tsanawiyah, Aliyah dan Pendidikan Guru Agama. 

2. Pengawasan Pendidikan Agama (Kristen) Protestan mempunyai 

tugas melakukan supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama di bidang 

Pendidikan Agama (Kristen) Protestan pada Sekolah Menangah Ting

kat Pertama dan Atas, Sekolah Kejuruan serta melakukan supervisi 

pelaksanaan tugas Guru Agama dan Perguruan Agama (Kristen) Pro· 

testan. 

3. Pengawas Pendidikan Agama Katolik mempunyai tugas melakukan 

supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama di bidang Pendidikan Aga· 

ma Katolik pada Sekolah Tingkat Pertama dan Atas, Sekolah Keiu· 

ruan strta melakukan supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama dan 

Perguruan Agama Katolik. 

4. Pengawas Pendidikan Agama Hindu mempunyai tugas melakukan 

supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama di bidang Pendidikan Aga· 

ma Hindu pada Sekolah Menengah Pertama dan Atas, Sekolah Ke· 

juruan serta melakukan supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama dan 

Perguruan Agama Hindu. 

5. Pengawas Pendidikan Agama Budha mempunyai tugas melakukan 

supervisi pelaksanaan tugas Guru Agama di bidang Pendidikan Aga· 

ma Budha pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Atas, Se· 

kolah Kejuruan serta melakukan supervisi pelaksanaan tugas Guru 

Agama dan Perguruan Agama Budha. 

Uraian Pekerjaan Pengawas Pendidikan Agama Islam, (Kristen) Protestan, 

Katolik, Hindu dan Budha pada Sekolah Umum : 

1. Menyusun rencana program kerja kepengawasan. 

2. Memberikan bimbingan administratif dan teknis edukatif Guru Aga-
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mada Sekolah Umum Tingkat Menengah Pertama dan Atas. 
3. Melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengetahui pe

laksanaan tugas administratif dan edukatif Guru-guru pada Sekolah 
Umum. 

4. Menjalin kerjasama dengan bidang yang bersangkutan untuk memper
oleh informasi/data pendidikan agama pada Sekolah Umum Tingkat 
Menengah Pertama dan Atas. 

5. Melaksanakan supervisi dan memberikan penilaian (conduite) ke
pada Guru-guru Agama pada Sekolah Umum Tingkat Menengah Per
tama dan Atas. 

6. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di Bidang 
Pendidikan Agama. 

7. Menjalin kerjasama dalam pemilihan penyaringan Guru-guru teladan. 
8. Menjalin kerjasama dengan lnstansi/Unit kerja lainnya dalam pelak

sanaan supervisi. 

Uraian Pekerjaan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Perguruan 
Agama: 
1. Menyusun rencana dan program kerja kepengawasan. 
2. Memberikan bimbingan administratif dan teknis edukatif kepada 

Guru-guru Agama pada Perguruan Agama Tingkat Menengah Per

tama dan Atas. 
3. Melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengetahui 

pelaksanaan tugas administratif dan edukatif Guru-guru Agama pada 

Perguruan Agama Tingkat Menengah Pertama dan Atas. 
4. Melakukan bimbingan sekolah pada Perguruan Agama Tingkat Me

nengah Pertama dan Atas. 

5. Menjalin kerjasama dengan yang bersangkutan untuk memperoleh 

informasi/data Pend id ikan Agama pada Perguruan Agama Tingkat 

Menengah Pertama dan Atas. 
6. Melaksanakan supervisi dan memberikan penilaian (conduite) ke

pada Guru-guru Agama pada Perguruan Agama Tingkat Menengah 

Pertama dan Atas. 
7. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang 

Pendidikan Agama. 
8. Menjalin kerjasama dalam penilaian penyaringan Guru-guru teladan. 
9. Menjalin kerjasama dengan lnstansi/Unit kerja lainnya dalam pelak

sanaan supervisi. 
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BAB II 

URAIAN PEKERJAAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA 
KABUPATEN/KOTAMADYA 

1. SUB BAGIAN TATA USAHA 

a. Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian 

Tugas: 
Melakukan tata usaha kepegawian, kesejahteraan, penyiapan pendi
dikan dan latihan Pegawai dilingkungan Kantor Departemen Agama/ 
Kotamadya. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Urus
an Tata Usaha kepegawaian. 

2) Menghimpun dan memelihara peraturan-peraturan kepegawaian 
dan pedoman/petunjuk pelaksanaannya. 

3) Mengurus dan memelihara file pegawai/guru agama menurut 

urutan NIP dan abjad. 
4) Melaksanakan pengisian buku pegawai/guru agama menurut 

urutan NIP. 
5) Melaksanakan pengisian Kartu Tl K Pegawai/Guru Agama 
6) Melaksanakan pengisian buku nominatif pegawa i/Guru Agama 
7) Menyusun data dan Statistik pegawai/Guru Agama 
8) Mempersiapkan konsep-konsep mutasi (kenaikan pangkat, pe

ninjauan masa kerja, penyesuaian ljasah, penyesuaian masa kerja, 
pemberhentian, pensiun dan pindah) pegawai/Guru Agama. 

9) Menyusun konsep pemberian kenaikan gaji pegawai/Guru Aga

ma. 
10) Menyusun konsep usul pencalonan pegawai/Guru Agama untuk 

mengikuti pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Kantor 

Departemen Agama Kab/Kodya. 
11) Menyiapkan konsep surat keputusan yang menjadi wewenang 

Kantor Departemen Agama dibidang kepegawaian. 

12) Mengisi register, ranglys Pegawai/Guru Agama 

13) Mengatur dan menyelesaikan cuti pegawai/Guru Agama 
14) Menyusun konsep usul mutasi pejabat-pejabat Strukrural dan 

fungsional. 

15) Mengusulkan NIP dan Karpeg pegawai/Guru Agama. 
16) Mengurus kesejahteraan pegawai. 

17) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Ta

ta Usaha berkenaan dengan tugas kepegawaian. 
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18) Menyiapkan bahan laporan urusan kepegawaian 
19) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Sub Bagian 

Tata Usaha. 

b. Kepala Urusan Tata Usaha Keuangan 

Tugas: 
Melakukan tata usaha Keuangan. 
Uraia n Pekerjaan. 

1) Menerima. mencatat dan meneruskan surat-surat masuk/keluar 
Sub Bagian. 

2) Melakukan urusan Tata Usaha Keuangan. 
3) Memeriksa, meneliti kemudian membukukan SPJ - SPJ, biaya 

NTCR yang diterima KUA Kecamatan kemudian menyusunnya 
dalam bentuk laporan bulanan, kwartal dan tahunan. 

4) Menghimpun dan memelihara semua peraturan perundang-un
dangan dan kebijaksanaan Menteri Agama dibidang Keuangan. 

5) Memberikan petunjuk-petunjuk pelaks.anaan administrasi ke
uangan kepada Kantor·kantor yang ada dibawahnya. 

6) Memberikan pelayanan kepada pegawai bertalian dengan ke
uangan. 

7) Menyusun DUP dan DUK bekerjasama denganunit-unit lainnya 
dan memberikan informasi realisasinya. 

8) Meneliti bukti-bukti tagihan, 
9) Memberikan bimbingan kepada Bendaharawan. 

10) Membukukan penerimaan dan pengeluaran. 
11) Mengatur pengumpulan dan membagikan bantuan bagi pegawai 

yang terkena musibah. 
12) Mengurus dan mengkordinasikan pelaksanaan asuransi bekal 

pensiu n pegawai dan Taspen. 
13) Menyelesaikan Restitusi pengobatan. 
14) Menyusun laporan realisasi anggaran setiap akhir tahun anggaran 
15) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Ta

ta Usaha berkenaan dengan pengurusan Keuangan. 
16) Menyiapkan bahan laporan urusan keuangan. 
17) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Bagi

an Tata Usaha. 

c. Kepala Urusan Umum 

Tu gas. 
Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. 
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Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima. mencatat dan menyalurkan surat-surat masuk/keluar 

Sub Bagian. 
2) Melaksanakan pengetikan dan penggandaan Sub Bagian. 

3) Mengoreksi Surat. yang selesai diketik. 

4) Mengatur, memel ihara dan mengamankan arsip 
5) Memeriksa dan mempersiapkan serta mencatat dan meneruskan 

surat-surat yang akan dikirim. 
6) Menghimpun dan menyusun laporan. 
7) Menghimpun peraturan-peraturan perundang-undangan, surat 

keputusan. lnstruksi dan edaran. 
Bl Mengurus perlengkapan dan rumah tangga kantor 
9) Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga 

kantor. 
10) Menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor Depa rte men 

Agama. 
11) Menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan alat tu I is 

menu I is. 
12) Membuat daftar inventaris Kantor. 

13) Membuat daftar baran~barang yang akan dihapuskan 
14) Mengatur pelayanan tamu, ti lpon dan urusan kehumasan. 

15) Mr met 1hara dan mengatur keindahan dan kebersihan kantor. 

16) Mengatur pelaksanaan upacara bendera dan apel-apel lainnya. 

17) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas. 

18) Menyelenggarakan pembinaan of ah raga dan urusan rumah tang· 

ga lainnya. 

19) Menyusun laporan urusan umum dan menyiapkan laporan Kan· 

tor Dep. Agama Kab. 

20) Memberikan saran kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam 

urusan Umum. 

21) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Ba· 

gian Tata Usaha. 

2. SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tu gas. 

Menghimpun. mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan Ren

cc:ma dan Program kerja dibidang urusan agama I slam. 

Uraian Pekerjaan. 
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1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data urusan Agama Is
lam. 

2) Melakukan Tata Usaha Seksi Urusan Agama Islam meliputi: 
a. menerima surat 
b. mengarahkan surat sesuai dengan disposisi 
c. memproses penyelesaian surat sesuai dengan disposisi 
d. membantu melakukan pengetikan dan penggandaan surat 

Seksi. 
3) Menyusun program kerja, jadwal dan membuat laporan pelaksa

naannya. 
4) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 

yang berhubu ngan dengan urusan Agama I slam. 
5) Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan Sek

si dalam rangka penyusunan DUK dan DUP. 
6) Mendistribusikan barang untuk keperluan Seksi. 
7) Bersama-sama dengan urusan umum, memelihara barang-barang 

inventaris Seksi Urusan Agama Islam. 
8) Menyampaikan rencana penghapusan barang inventaris Seksi. 
9) Mengatur rumah tangga Seksi antara lain: 

a). Tata ruang 
b) Kebersihan dan kerapihan ruangan 
c) M empersiapkan penyelenggaraan rapat intern Seksi 
d) M engatur kesejahteraan pegawai pada Seksi 
e) Mengatur tamu Seksi. 

10) Menyusu n dokumentasi dan statistik kegiatan Seksi. 
11) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tu gas doku mentasi dan statistik. 
12) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

b. Kepala Sub Seksi Kepenghuluan 

Tu gas. 
Melakukan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat 
dibidang Kepenghuluan serta melaksanakan pengendalian tehnis atas 
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang dite· 
tapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Urusan Haj i. 
Uraian pekerjaan. 

1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan surat masuk/keluar Sub 
Seksi. 

2) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 
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dan bahan lainnya untuk Penyelesaian kegiatan pelaksanaan tu
gas. 

3) Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan. 
4) Mencatat data NTCR. 
5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan NTCR. 
6) Mendistribusikan, membukukan dan mengawasi penggunaan 

blanko NTCR. 
7) Menyelesaikan masalah NTCR_ 
8) Mengawas.i pelaksanaan hukum munakahat undang-undang dan 

peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan NTCR. 
9) Menjal in hubungan kerjasama dengan PA dan BP4 dan Organisa· 

si Sosial yang ada hubungan dengan perkawinan. 
10) Membuat surat Keputusan Wali Hakim yang Wali nasabnya 

adhal serta bertindak sebagai Wali Hakim. 
11) Melaksanakan pembinaan dan latihan PPN dan P3 NTCR. 
12) Melaksanaka n testing P3 NTC R. 
13) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tu gas PPN. 
14) Menyusun laporan Sub Seksi. 
15) Memberikan saran pertimbangan kepada Seksi berkenaan de

ngan tugas Sub Seksi. 
16) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Kemesjidan, Zakat, Wakaf, lbadah Sosial dan 
Ba itu I Maa I. 

Tu gas. 
Melakukan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada mayarakat 
dibidang Kemesjidan, zakat, wakaf, lbadah Sosial dan Baitul MaaL 

Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima surat, mengarahkan surat dan memproses penyelesai

an surat sesuai dengan disposisi. 
21 Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 

dan bahan lainnya untuk penyelesaian kegiatan pelaksanaan 

tug as. 
3) Mendistribusikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

kemesjidan dan Zawaib. 
4) Mencatat data kemesjidan dan zawaib. 
5) Memberi bimbingan terhadap pengurus mesjid, langgar dan Mus

sholla. 
6) Mengolah dan meneruskan permohonan bantuan/rehabilitas Ru

mah lbadah. 
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7) Memberikan bimbingan terhadap penggunaan uang bantuan. 
8) Memberikan bimbingan terhadap pengurus BKM Kecamatan. 
9) Merigistrasi Tanah Wakaf. 

10) Memberikan bimbingan kepada pegawai pcncatat akte ikrar wa-
kaf (PPAIW) dan tuntunan wakaf. 

11) Menyelesaikan masalah wakaf. 
12) Merigistrasi dan melakukan pembinaan NAZIR. 
13) Memberikan bimbingan/tuntunan pelaksanaan Zakat dan lba-

dah Sosial lainnya. 
14) Memberikan bimbingan/tuntunan pelaksanaan Baitul Maal. 
15) Mencatat data Zawaib. 
16) Mengkordinasikan pegawai pencatat akte wakaf. 
17) Membuat laporan kemesjidan dan Zawaib 
18) Menjal in kerjasama dengan instansi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 
19) Memberikan saran pertimbangan berkenaan dengan tugas Sub 

Seksi. 
20) Melakukan tugas·tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Bimbingan Perkawinan. 

Tu gas. 
Melakukan bimbingan pelayanan kepada masyarakat di bidang bim· 
bingan perkawinan. 
Uraian pekerjaan. 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk keluar Sub 
Seksi. 

2) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 
dan bahan lainnya untuk penyelesaian kegiatan pelaksanaan tu
gas. 

3) Mengintensipkan kegiatan pengumpulan data statistik perkawin
an, dan perceraian untuk evaluasi kesejahteraan keluarga/Rumah 
tangga. 

4) Mempelajari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka 
perkawinan dan perceraian kemudian menganalisa untuk mem
perteguh perkawinan dan keluarga bahagia. 

5) Mengusahakan peningkatan mutu dan aktivitas korps penasehat 
perkawinan di kecamatan-kecamatan. 

6) Bekerjasama dengan Sub Seksi Kepenghuluan mengintensipkan 

dan memasyarakatkan Undang-undang perkawinan 
7) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat me-
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lalui BP4 dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan dan ke
sejahteraan keluarga, mengurangi persel isihan Ru mah Tangga 

dan menghindarkan terjadinya perceraian. 
8) Mempersiapkan dan me real isasikan program yang menyangkut 

kesejahteraan keluarga meliputi KB, UPGK dan lain-lain. 
9) Menjal in kerjasama dengan instansi/badan lainnya yang berge

rak di bidang kesejahteraan keluarga dan kependudukan. 
10) Menyiapkan bahan laporan Seksi di bidang tugas Sub Seksi. 
11) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
12) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

3. SEKSI PENERANGAN AGAMA ISLAM 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tu gas. 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren

cana program kerja di bidang Penerangan Agama I slam. 

Uraian Pekerjaan. 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data di bidang Pene

rangan Agama Islam. 

2) Mengolah Tata Usaha Seksi Penerangan Agama Islam meliputi: 

a. Menerima surat 

b. Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 

c. Memproses surat sesuai dengan disposisi. 

d. Melakukan pengetikan dan penggandaan Seksi. 
3) Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 

4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Penerangan Agama Islam. 

5) Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan Sek

s i. 
6) Mendistribusikan dan memanfaatkan barang. 

7) Memelihara barang-barang inventaris Seksi Penerangan Agama 

Islam. 

8) Merencanakan penghapusan barang inventaris Seksi. 

9) Mengatur rumah tanggci Seksi antara lain : 

a) Tata Ruang 

b) Kebersihan dan kerapihan ruangan 

c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Seksi. 

d) Mengatur kesejahteraan pegawai pada Seksi. 

el Mengatur tamu Seksi. 
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10) Menyusu n doku mentasi dan statistik. 
11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi. 
12) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Seksi sehubungan 

dengan/tugas-tugas dokumentasi dan statistik. 

b. Kepala Sub Seksi Penyuluhan. 

Tu gas. 
Memberikan penyuluhan Agama Islam pada transmigrasi, suku ter
asing, karyawan, remaja dan kelompok khusus. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima surat, mengarahkan surat dan memproses penyelesai
an surat sesuai dengan disposisi. 

2) Mengh impun dan meny impan peraturan perundang-undangan 
dan bahan lainnya untuk penyelesaian kegiatan pelaksanaan tu
gas. 

3) Mempelajari pelaksanaan dan menggunakan peraturan perun
dang-undangan, edaran, instruksi, pedoman penyelenggaraan Pe
nyuluhan Agama I slam pada transm igrasi, suku terasing, karya
wan, remaja dan kelompok khusus. 

4) Menginventarisir kegiatan pengumpulan data tentang pembinaan 
penyuluhan masalah transmigrasi, suku terasing, karyawan, re
maja dan kelompok khusus. 

5) Mengkordinir pelaksanaan bimbingan mubaligh, khotib, dan 
juru pent?rang/GAH pada transmigran. suku terasing, karyawan, 

remaja dan kelampok khusus. 
6) Memberikan bimbingan kepada Mubaligh, Khatib dan juru pene

rang/GAH, pada transmigrasi suku terasing, karyawan, remaja 

dan kelompok khusus. 
7) lkut mengatur, memberi petunjuk jadwal keigatan/serta pelaksa

naan bagi penyuluhan pada transmigran tersebut. 
8) Meningkatkan kemampuan kepada para penyuluh Agama Islam 

pada transmigran, suku terasing, karyawan, remaja dan kelom

pok khusus. 
9) Mengadakan usaha peningkatan sarana penerbitan dan media 

lainnya bagi Mubaligh, Khatib dan juru penerang/GAH pada 

transmigran, suku terasing, karyawan, remaja dan kelampak 

khusus. 
1 O) Mengh impun, mengolah dan menyusun serta menyajikan lapar

an Mubal igh, Khatib serta juru penerang/GAH. 
11) Menyebarluaskan peraturan peru ndang-undangan dibidang pem-
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binaan keh idupan beragama. 
12) Menyusun laporan Sub Seksi. 
13) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenan 

dengan Sub Seksi. 
14) Melakukan tugas·tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Lembaga Da'wah. 

Tu gas.. 
Melakukan bimbingan kepada badan da'wah, pengajian, majelis 
ta'lim, kemakmuran mesjid, musholla. khotib, ulama/kyai dan guru 
pengajian. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima surat, mengarahkan surat. dan memproses penyele· 
saian surat sesuai dengan disposisi. 

2) Memberikan bimbingan kepada badan da'wah. pengajian, majelis 
ta'lim. kemakmuran mesjid, musholla. khotib/kyai dan guru 
pengajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ke
bijaksanaan teknis DirJen BIMAS Islam dan Urusan Haji serta 
pengamanan pelaksanaan tersebut. 

3) Menghimpun, menyimpan peraturan perundang-undangan dan 
bahan lainnya untuk penyelesaian kegiatan pelaksanaan tersebut. 

4) Mengkordinir pelaksanaan da'wah pada masyarakat. 
5) Menyiapkan konsep da'wah untuk disiarkan melalu i AR I dan 

Radio non A A I serta mass media lainnya. 
6) Mengusahakan peningkatan mutu da'wah dan penyelenggaran

nya. 
7) Mengadakan usaha kerjasama pembinaan bimbingan dan peng

amanan pelaksanaan teknis da'wah. 
8) Mengusahakan peningkatan sarana da'wah. 
9) Mengadakan usaha penerbitan dan penyajian bahan da'wah. 

10) Menyusun laporan Sub Seksi. 
11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
12) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkena

an dengan tu gas Sub Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Siaran, Tamaddun dan Publikasi Da'wah. 

Tu gas. 

Memberikan bimbingan pelaksanaan siaran keagamaan, MTO, hari 
besar Islam, Seni Keagamaan, Penyusunan naskah, pembuatan re

kaman, penerbitan kitab keagamaan serta kepustakaan. 

Uraian Pekerjaan. 
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1) Menerima surat. mengarahkan surat dan memproses penyelesai
an surat sesua i dengan disposisi. 

2) Memberikan bimbingan untuk terlaksananya siaran keagamaan. 
MTQ, peringatan hari besar Islam. seni keagamaan, penyusunan 
naskah. pembuatan rekaman. penerbitan kitab keagamaan serta 
kepustakaan. 

3) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 
dan bahan lainnya untuk penyelesaian kcgiatan pelaksanaan ter
sebut. 

4) Menghimpun, mengolah. menyusun serta menyajikan laporan 
pembinaan MTG, Hari besar Islam. Seni Keagamaan. penyusun· 
an naskah pembuatan rekaman. penerbitan kitab keagamaan 
serta kepu stakaan. 

5) Mempelajari dan menggunakan peraturan perundang-undangan. 
edaran, instruksi pedoman penyelenggaraan MTO. Hari besar 
Islam, Seni Keagamaan, penyusunan naskah, pembuatan rekam
an, penerbitan kitab keagamaan serta kepustakaan. 

6) Mengkordinir pelaksanaan bimbingan pcnyelenggaraan MTG, 
Hari Besar Islam, Seni Keagamaan, penyusunan pedoman naskah 
pembuatan rekaman, penerbitan kitab kcagamaan serta kepus
takaan. 

7) Meningkatkan unit penyelenggaraan MTG, Hari Besar Islam, 
Seni yang bernapaskan agama. serta kepustakaan. 

8) Mengadakan kordinasi pembinaan Oori/hafidz, dewan hakim, 
tuntunan seni baca, sistim penilaian lembaga, budaya dan seni 
serta karya-karya. peninggalan sejarah serta pemel iharaannya. 

9) Mengadakan usaha pelaksanaan pameran, pementasan serta per-
tunjukan lainnya. . 

10) Mengadakan usaha peningkatan sarana MTG, Hari Besar Islam, 
seni keagamaan. penyusunan naskah pembuatan rekaman, 
penerbitan kitab keagamaan serta kepustakaan. 

11) Mendistribusikan Kitab suci dan buku-buku keagamaan. 
12) M enjal in kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan 

pembinaan bimbingan dan pengamanan teknis penyelenggaraan 
MTQ Hari Besar Islam, seni keagamaan, penyusunan naskah 
pembuatan rekaman. 

13) Menyusun laporan Sub Seksi. 
14) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tu gas Sub Seksi. 
15) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
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4. SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik 

Tu gas. 
M enghimpu n, mengolah dan menyajikan data has ii pelaksanaan ren
cana program kerja di bidang Pendidikan Agama Islam. 
Uraian Pekerjaan. 

1 l Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Pendidikan Aga· 
ma Islam di Bidang Pendidikan Agama Islam. 

2) Melakukan Tata Usaha Seksi Pendidikan Agama I slam yang me· 
.Jiputi : 
al Menerima surat 

-0) Mengarahkan surat-surat sesuai dengan disposisi . 
.c) Memproses surat-surat sesuai dengan disposisi. 
d) Membantu pengetikan dan penggandaan Seksi. 

-3) Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Pendidikan Agama Islam . 
.0) Menyampaikan rencana kebutuhan untuk ke~erluan Seksi. 
S) Mendistribusikan barang untuk keperluan Seksi 
7) Bersama Sub Bagian Umum memelihara barang-barang inventa

ris Seksi Pendidikan Agama Islam . 
.SI Mempersiapkan rencana penghapusan barang inventaris Seksi. 
9) Mengatur rumah tangga Seksi antara lain : 

a) Tata ruang 
-bl Kebersihan dan kerapihan ruangan 
<:) _ Mempersiapkan penyelenggaraan rapat illtern Seksi. 
d) Mengatur kesejahteraan pegawai pada Seksi. 
e) Mengatur tamu Seksi. 

1-0l Membuat dokumentasi dan statistik. 
11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Seksi sehu

bungan dengan tugas-tugas dokumentasi dan statistik. 

b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Pengajaran Agama. 

Tugas : 

Melakukan bimbingan pengaJd• dll agama. ahlaq di bidang pendidikan 
agama pada sekolah-sekolah. 
Uraian Pekerjaan : 

1 l Menerima, mencatat dan menyelesaikan Surat masuk/keluar 
Sub Seksi. 
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2) Melakukan bimbingan dalam memahami. melaksanakan dan me
mantapkan maksud GPBB kurikulum SD. 

3) Memberikan bimbingan penggunaan methode mengajar. 
4) Memberikan bimbingan pembuatan dan penggunaan satuan pe

lajaran. 
5) Memberikan bimbingan penggunaan sarana teknis pendidikan 

agama Islam. 
6) Menyebar luaskan buku-buku pegangan guru dan murid. 
7) Mengusahakan buku-buku penunjang pendidikan agama Islam 

untuk mengisi perpustakaan sekolah. 
8) Mengusahakan alat peraga sehubungan dengan materi pendidik

an agama I slam. 
9) Memberikan bimbingan pengajaran agama ahlaq dan membaca 

Al Our'an bagi guru-guru agama pada sekolah-sekolah. 
10) Memberikan motivasi kepada guru-guru agama untuk aktif mem

bimbing membina dan mengarahkan kegiatan pramuka. 
11) Bekerja sama dengan Penilik Pendidikan Agama memonitor ke

giatan di luar kelas (extra aktivity). 
12) Memberikan tuntunan tentang pembinaan lingkungan pendidik

an agama Islam di sekolah. 
13) Menginventarisasikan tempat praktek pendidikan agama I slam 

yang ada atau yang berdekatan dengan sekolah. 
14) Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 
15) Menyusun laporan Sub Seksi. 

16) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
17) Melakukan tugas-tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Keterampilan. 

Tugas : 

Melakukan bimbingan Keterampilan ubudiyah dan muamalah di bi· 

dang pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan menyelesaikan Surat masuk/keluar Sub 

Seksi. 
2) Bekerjasama dengan Seksi Dokumentasi dan Statistik mengin

ventarisir data guru agama Islam pada sekolah-sekolah umum. 

3) Merencanakan program kerja Sub Seksi Bimbingan Keterampil

an. 
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4) Memberikan bimbingan penyelenggaraan sholat berjamaah dhu

hur bagi sekolah pagi dan sholat asyar bagi sekolah yang masuk 

sore untuk tingkat SD dan SMP. 
5) Memberikan bimbingan penyelenggaraan sholat Jum'at di seko

lah. 
6) Memberikan bimbingan penyelenggaraan peringatan hari·hari 

besar Islam. 
7) Memberikan bimbingan penyelenggaraan kegiatan sosial keaga

maan. 
8) Melakukan bimbingan kaligrafi dan puitlsasi al Our'an. 

9) Melakukan bimbingan kesenian agama. 

10) Melakukan bimbingan administrasi kegiata n agama. 

11) Menyusun rencana penempatan guru agama TK dan SD. 

12) Mempersiapkan rencana calon peserta penataran guru TK dan 

SD. 

13) Mengevaluasi laporan guru agama. 

14) Menyusun laporan Sub Seksi. 

15) Melakukan tugas-tugas lain dari Kepala Seksi. 

16) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Seksi ber

kenaan dengan tugas Sub Seksi. 

5. SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM. 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik 

Tugas: 

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

rencana dan program kerja di bidang Perguruan Agama I slam. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Roudhatul At

fal, TK, Bustanul Attal dan Madrasah Tingkat lbtidaiyah, Dini

yah, Pondok Pesantren yang setlngkat, murid dan guru pada 

Roudhatul Atfal TK, MIN, Diniyah dan Pondok Pesantren se

tingkat. 

2) Mengolah Tata Usaha Seksi Perguruan Agama Islam yang me

liputi: 

a) Menerima surat 

b) Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi 

c) Memproses surat-surat sesuai dengan disposisi. 

d) Membantu pengetikan dan penggandaan Seksi. 

3) Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 

4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Perguruan Agama Islam. 
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5) Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan Sek
si. 

6) Mendistribusikan barang untuk keperluan Seksi. 
7) Memelihara dan mencatat barang-barang irwentaris Seksi Pergu

ruan Agama Islam. 
Bl Menghimpun laporan bulanan Roudhatul Atfal, TK, Bustanul 

Atfal MIN. Diniyah dan Pondok Pesantren yang 5etingkat. 
91 Merencanakan penghapusan barang inventaris Seksi. 

1 OJ Mengatur Ru mah Tangga Seksi antara lain : 
al Tata ruang 
bl Kebersihan dan kerapihan ruangan 
cl Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Seksi. 
dl Mengatur kesejahteraan pegawai pada Scksi 
e) Mengatur tamu Seksi. 

11 l Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kcpala Seksi. 
121 Membuat dokumentasi dan statistik. 
131 Memberikan saran dan pertimbangan Kepala Seksi sehubungan 

dengan tugas-tugas. 

b. Kepala Seksi Roudhatul Atfal. 

Tugas: 
Melakukan bimbingan pendidikan pada tingkat Roudhatul Atfal. 
Uraian Pekerjaan : 

1 l Menerima, mencatat, mengklasifikasikan dan meneruskan surat 
keluar/masuk Sub Seksi. 

21 Menyusun rencana dan program kerja Sub Seksi Roudhatul A1 
fal. 

3) Menyusun rencana penempatan guru Roudhotul Atfal, Bustanul 
Atfal menurut formasi yang tersedia. 

4) Mengadakan evaluasi terhadap laporan bulanan dari Roudhotul 
Atfal, TK. Bustanul Atfal. 

5) Men!1-J sahakan dan menyebar luaskan pedoman dan a lat peraga 
petunjuk pelaksanaan dalam rangka bimbingan pada Roudhotul 
Atfal. 

6) Mengusahakan dan menyebarluaskan kurikulum dan GBPP yang 
berlaku keseluruh Roudhotul Attal pada wilayahnya. 

7) Memberikan bimbingan tentang administrasi pendidikan kepada 
Routhotul Atfal, TK, dan Bustanul Attal. 

8) Memberikan bimbingan evaluasi hasil belajar murid Roudhotul 

Attal, TK dan Bustanul Atfal. 
9) Bekerja sama dalam pelaksanaan pemilihan guru teladan pada 

Routhotul Atfal. 
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1 O) Menyusun laporan Sub Seksi 

11) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
12) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Madrasah Tingkat lbtidaiyah. 

Tugas: 
Melakukan bimbingan pendidikan pada Madrasah lbtidaiyah. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat,- mengklasifikasikan dan meneruskan surat 

keluar masuk Sub. Seksi. 
2) Menyusun rencana dan program kerja Sub. Seksi Madrasah Ting

kat I btidaiyah. 

3) Menyusun rencana penempatan guru pada Madrasah Negeri dan 

bantuan guru pada Madrasah lbtidaiyah Swasta, Diniyah serta 

pondok Pesantren yang setingkat. 

4) Mengadakan evaluasi laporan bulanan MIN, Diniyah dan Pondok 

Pesantren yang setingkat. 

5) Menyusun rencana penataran guru agama pada MIN. 

6) Mengusahakan dan menyebarluaskan pedoman, petunjuk pelak

sanaan dan alat program pendidikan dalam rangka bimbingan 

pada Madrasah lbtidaiyah Negeri, Swasta, Diniyah dan Pondok 

Pbantren yang setingkat. 

7) Mengusahakan dan menyebarluaskan kurikulum yang berlaku 

bagi I btidaiyah Negeri, Swasta, Diniyah dan Pondok Pesantren. 

8) Memberikan bimbingan administrasi pendidikan kepada MIN, 

Diniyah dan Pondok Pesantren yang setingkat. 

9) Mempersiapkan rencana evaluasi hasil belajar (EHB) dan belajar 

tarap akhir (EBTA) MIN. 

1 O) Bekerja sama dalam pelaksanaan pemilihan guru teladan lbtidai

yah Negeri, Swasta, Diniyah dan Pondok Pesantren. 

11) Menyelenggarakan evaluasi hasil belajar (EH B) dan evaluasi bela

jar tahap akhir (EBTA) MIN. 

12) Menyusun laporan Sub Seksi_ 

13) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenan 

dengan tugas Sub Seksi. 

14) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

6. SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tugas: 
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Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren
cana dan program kerja di bidang masyarakat Islam. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data (Simas) Bimbing
an Masyarakat Islam. 

2) Melakukan data usaha Seksi Simas Islam meliputi: 
a. Menerima surat-surat Seksi. 
b. Mengarahkan surat sesuai dengan disposisi. 
c. Memproses surat-surat sesuai dengan disposisi. 
d. Membantu melakukan pengetikan dan penggandaan Seksi. 

3) Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan Bimas I slam. 
5) Denyampaikan rencana kebutuhan penggandaan untuk keperlu

an Seksi dalam rangka penyusunan DUK dan DUP. 
6) Mendistribusikan dan memanfaatkan barang. 
7) Bersama-sama dengan urusan umum memelihara barang-barang 

inventaris Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. 
8) Merencanakan penghapusan barang inventaris Seksi. 
9) Mengatur rumah tangga Seksi antara lain : 

a. Tata ruang 
b. Kebersihan dan kerapihan ruangan 
c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Seksi 
d. Mengatur kesejahteraan pegawai pada Seksi 

e. Mengatur tamu Seksi. 
10) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
11) Menyusun dokumentasi dan statistik. 
12) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Seksi sehubungan 

dengan tugas-tugas dokumentasi dan statistik. 

b. Kepala Sub Seksi Kepenghuluan dan Bimbingan Perkawinan. 

Tugas : 

Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

kepenghuluan dan pembinaan perkawinan. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan meliputi : 

a) Menerima surat, mengarahkan surat dan memproses penye

lesaian surat sesuai dengan disposisi. 

b) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undang

an dan bahan la innya untuk menyelesaikan kegiatan pelak-
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sanaan tugas. 
c) Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan. 
d) Mencatat data NTCR. 
e) Memberikan bimbingan dan penyuluhan NTCR. 
f) Mendistribusikan dan mengawasi penggunaan blanko NTCR 
g) Menyelesa ikan masalah NTC R. 
h) Mengawasi pelaksanaan hukum munakahat undang-undang 

dan peraturan-peraturan dan yang berhubungan dengan per
kawinan. 

i) menjalin hubungan kerjasama dengan PA dan BP4 dan or
ganisasi Sosial yang ada hubungannya dengan perkawinan. 

j) Membuat Surat Keputusan Wal i Hakim yang wali nasabnya 
adhal serta bertindak sebagai wal i Hakim. 

k) M elaksanakan pembinaan dan la tihan PPN dan P3 NTC R. 
I) Melaksanakan testing P3 NTCR. 
m) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPN 
n) Menyusun laporan Sub Seksi. 
o) Memberikan saran pertimbangan kepada Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
p) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Seksi. 

2) Melakukan tugas dibidangPembinaan Perkawinan meliputi: 
a) Kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Simas 

Islam dan Urusan Haji serta pengamanan pelaksanaan per
aturan dan kebijaksanaan tersebut. 

b) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar 
Sub Seksi. 

c) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-un
dangan dan bahan lainnya untuk menyelesaikan kegiatan 
pelaksanaan tugas. 

d) Mengintensifkan kegiatan pengumpulan data statistik per
kawinan, dan perceraian untuk evaluasi kesejahteraan ke
luarga/rumah tangga. 

e) Mempelajari faktor yang mempengaruh i tinggi rendah nya 
angka perkawinan dan perceraian kemudian menganalisa 
untuk memperteguh perkawinan dan keluarga bahagia. 

f) Menjalin kerja sama dengan instansi/badan lainnya yang 
bergerak di bidang kesejahteraan keluarga dan kependuduk
an. 

g) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi ber
kenaan dengan tugas Sub Seksi. 
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h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sek
s i. 

i) Menyusun laporan Sub Seksi. 
j) Mengusahakan peningkatan mutu dan aktifitas korp penase

hat Perkawinan di kecamatan-kecamatan. 
k) Memberikan Bimbingan dan penyuluhan kepada masyara

kat melalu i BP4 dalam rangka meningkatkan mu tu perka
winan dan kesejahteraan keluarga, mengurangi perselisihan 
Rumah Tangga dan menghindarkan terjadinya perceraian. 

I) Menyiapkan dan merealisasikan perogram yang menyang
kut kesejahteraan keluarga meliputi KKB dan UPGK. 

c. Kepala Sub Seksi Kemesjidan. Zakat, Wakaf, lbadah Sosial dan Bai
tul Maal. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 
kemesj id an, zakat, wakaf. ibadah sosial dan baitul maal. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima surat, mengarahkan surat dan memproses penyelesai
an surat sesuai dengan disposisi. 

2) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 
dan bahan lainnya untuk menyelesaikan kegiatan pelaksanaan 

tug as. 
3) Mendistribusikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

kemesjidan dan zawaib. 
4) Mencatat data kemesj idan dan zawaib. 
5) Memberikan bimbingan kepada pengurus mesjid, langgar dan 

musholla. 
6) Mengolah dan meneruskan perrnohonan bantuan/rehabilitasi 

Rumah lbadah. 
7) Memberikan bimbingan terhadap uang bantuan. 
8) Memberikan bimbingan terhadap pengurusan BKN Kecamatan. 

9) Meregistrasi tanah wakaf. 
1 O) Memberikan bimbingan kepada PPAIW dan tuntunan wakaf. 

11) Menyelesaikan masalah wakaf. 
12) Meregistrasi dan melakukan pembinaan nazir. 
13) Memberikan bimbingan/tuntunan pelaksanaan zakat dan iba

dah sosial lainnya. 
14) Memberikan bimbingan/tuntu nan pelaksanaan Baitul Maal. 

15) Mencatat data zawaib. 
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16) Membuat laporan kemesjidan dan zawaib. 
17) Mengkordinasikan pegawai pencatat akte wakaf. 
18) Menyusun laporan Sub Seksi. 
19) Memberikan saran pertimbangan berkenaan dengan tugas Sub 

Seksi. 
20) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Penerangan Agama Islam. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan kepada mubaligh, khotib, guru Agama hono
rair MTO, Hari besar Islam, Tamaddun dan lembaga da'wah di bi
dang penerangan Agama I slam. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima surat, mengarahkan surat dan memproses penyelesai
an surat sesuai dengan disposisi. 

2) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan 

dan bahan lainnya untuk penyelesaian kegiatan pelaksanaan tu

gas. 
3) Menginventarisir kegiatan pengumpulan data tentang pembinaan 

penyuluhan masalah transmigran, suku terasing, karyawan, re
maja, dan kelompok khusus. 

4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang penyuluhan meliputi : 
a) Mengkordinir pelaksanaan bimbingan mubaligh, khotib dan 

juru penerang/GAH pada transmigran, suku terasing, karya
wan remaja dan kelompok khusus. 

b) Memberikan bimbingan kepada mubaligh, khotib dan juru 
penerang/GAH pada transmigran, suku terasing, karyawan, 
remaja dan kelompok khusus. 

c) lkut mengatur, memberi petunjuk jadwal kegiatan/serta 
pelaksanaan bagi penyuluhan pada transmigran tersebut. 

d) Meningkatkan kemampuan kepada para penyuluh agama Is
lam pada transmigran, suku terasing, karyawan, remaja dan 
kelompok khusus. 

e) Mengu s.ahakan usaha peningkatan sarana penerbitan dan 

media lainnya bagi mubaligh, khotib dan juru penerang/ 
GAH. 

f) Menghimpun, mengolah dan menyusun serta menyajikan 

laporan mubaligh, khotib serta juru penerang/GAH. 

g) Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan di bidang 

pembinaan kehidupan beragama. 
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51 Melakukan kegiatan di bidang lembaga da'wah meliputi : 
al Mengkoord inir pelaksanaan da'wah pada masyarakat. 
b) Meny iapkan konsep da'wah untuk disiarkan melalui RR I 

dan Radio non RRI serta mass media lainnya. 
cl Mengusahakan peningkatan mutu da'wah dan penyelengga· 

raannya. 
d) Mengusahakan peningkatan sarana da'wah. 
e) Mengadakan usaha penerbitan dan penyediaan bahan da'

wah. 
fl Mengadakan usaha kerja sama pembinaan bimbingan dan 

pengamanan pelaksanaan teknis da'wah. 

6) Melakukan kegiatan di bidang tamaddun dan publikasi da'wah 
meliputi: 
a) Mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan penyelenggaraan 

MTQ Hari besar Islam, Seni keagamaan, penyusunan nas
kah, pembuatan rekaman, penerbitan kitab keagamaan serta 
kepustakaan. 

b) Menyelenggarakan peningkatan mutu penyelenggaraan 
MTO Hari besar Islam, yang bernapaskan agama. 

cl Mengadakan koordinasi pembinaan qori'/hafizd, dewan ha
kim tuntunan seni baca, sistem penilaian, lembaga budaya 
dan seni serta karya·karyanya, peninggalan sejarah serta pe
meliharaannya. 

d) Mend istribusikan kitab Suci dan buku-buku keagamaan. 
e) Mengadakan usaha penyelenggaraan pameran, pementasan 

serta pertu njukan lainnya. 
fl Mengadakan usaha kerja sama dengan instansi lain dalam 

pelaksanaan kegiatan penerangan agama Islam. 
7) Menyusu n laporan Sub Seksi. 
B) Memberikan saran pertimbangan berkenaan dengan tugas Sub 

Seksi. 
9) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi. 

7. SEKSI KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik. 

Tugas: 
Mengh impun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren
cana dan Program kerja di bidang kelembagaan agama Islam. 
Uraian Pekerjaan : 
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1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kelembagaan 
Agama Islam meliputi : 
STK, SD, Roudhatul Attal, Madrasah Tingkat lbtidaiyah, Dini
yah, dan Pondok Pesantren/setingkat serta data murid dan guru
nya. 

2) Melakukan Tata Usaha Seksi Kelembagaan Agama Islam yang 
meliputi : 
a) Menerima surat 
b) Mengarahkan surat-surat sesuai dengan disposisi; 
c) Memproses/menyelesaikan surat-surat sesuai dengan dispo

sisi 
d) Pembantu pengetikan dan penggandaan seksi. 

3) Menyusu n program kerja dan laporan baik pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, Roudho
tul Atfal dan Madrasah lbtidaiyah Negeri/Swasta dan Pondok 
Pesantren. 

5) Menyampaikan rencana kebutuhan barang untuk keperluan Sek
si. 

6) Mendistribusikan barang untuk intern Seksi. 
7) Bersama urusan umum memelihara barang inventaris Seksi ke

lembagaan Agama Islam. 
8) Merencanakan penghapusan barang inventaris seksi. 
9) Mengatur rumah tangga seksi antara lain 

a) Tata ruang 
b) Kebersihan dan kerapihan ruangan 
c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern seksi 
d) Mengatur kesejahteraan pegawai pada seksi 
e) Mengatur tamu seksi 

10) Menjal in kerjasama dengan instansi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

11) Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas-tugas seksi 
yang berada diluar seksi-seksi yang lain. 

12) Mem berikan saran dan pertimbangan kepada Ke pa la Seksi se
hubu ngan dengan tugas-tugas dokumentasi dan statistik. 

b. Kepala Sub Seksi Pendidikan Agama Islam 

Tugas: 

Melakukan bimbingan pengajaran agama, ahlaq dan keterampilan 

ubudiyah muamalah dibidang Pendidikan Agama Islam pada sekolah

sekolah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Uraian Pekerjaan. 

1) Melakukan bimbingan dalam memahami, melaksanakan dan me
mantapkan maksud GBPP kurikulum SD. 

2) Memberikan bimbingan penggunaan methode mengajar. 
3) Memberikan bimbingan pembuatan dan penggunaan satuan pe

lajaran. 
4) Memberikan bimbingan penggunaan sarana teknis Pendidikan 

Agama I slam. 
5) Menyebarluaskan buku-buku pegangan guru dan murid. 
6) Mengusahakan buku-buku penunjang Pendidikan Agama Islam 

untuk mengisi perpustakaan sekolah. 
7) Mengusahakan alat peraga sehubungan dengan materi Pendidik

an Agama I slam. 
8) Memberikan bimbingan dalam pengajaran agama ahlaq bagi 

membaca Al Our'an bagi guru-guru Agama pada sekolah-seko
lah. 

9) Memberikan motivasi kepada guru-guru Agama untuk aktif 
membimbing, membina dan mengerahkan kegiatc- l pramuka. 

10) Bekerja sama dengan Penilik Pendidikan Agama memonitor ke
giatan didalam kelas (extra class activity). 

11) Memberikan tuntunan tentang pembinaan lingkungan Pendidik
an Agama Islam di sekolah. 

12) Menginventarisasikan tempat praktek pendidikan Agama Islam 
yang ada atau yang berdekatan dengan sekolah. 

13) Memberikan bimbingan penyelenggaraan sholat bagi sekolah 
yang masuk sore untuk tingkat SD dan SMP. 

14) Memberikan bimbingan penyelenggaraan sholat Jum'at di seko· 
lah. 

15) Mem berikan bimbingan penyelenggaraan peringatan hari-hari 

besar Islam. 
16) Memberikan bimbingan penyelenggaraan kegiatan sosial keaga-

maan. 
17) Mengevaluasi laporan Guru Agama. 
18) Melakukan bimbingan kal igrafi dan puitisasi Al Our' an. 
19) Melakukan bimbingan kesenian agama. 
20) Melakukan bimbingan administrasi kegiatan agama. 
21) Mempersiapkan rencana dan program/penataran guru. 
22) Menyusun rencana penempatan guru agama TK dan Sd menurut 

formasi dan disesuaikan dengan tenaga yang tersedia. 
23) Menyusun laporan Sub Seksi. 
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24) Melakukan tugas-tugas lain dari Kepala Seksi. 
25) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Roudhatul Atfal. 

Tugas: 
Melakukan bimbingan pendidikan pada tingkat Roudhatul Attal. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima, mencatat, mengklasifikasikan dan meneruskan surat 
keluar/masuk Sub Seksi. 

2) Menyusu n rencana dan program kerja Sub Seksi Roudhatul At· 
fal. 

3) Menyusun rencana penempatan guru Roudhatul Atfal, TK, Bus· 
tanul Atfal menurut formasi yang tersedia. 

4) Mengadakan Evaluasi terhadap laporan bu Ian an dan R oudhatul 
Atfal, TK dan Bustanul Atfal. 

5) Mengusahakan dan menyebarluaskan pedoman, petunjuk pelak
sanaan dan a lat praga dalam rangka bimbingan pad a Roudhatu I 
Atfal. 

6) Mengusahakan dan menyebarluaskan kurikulum dan GBPP yang 
berlaku keseluruh R oudhatul Atfal pad a wilayahnya. 

7) Bekerjasama dalam pelaksanaan pemil ihan guru teladan pad a 
R0udhatu I Attal. 

8) Menyusun laporan Sub Seksi. 
9) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
1 O) Melakukan tugas-tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Madrasah Tingkat lbtidaiyah 

Tugas: 
Melakukan bimbingan pendidikan pad a Madrasah Tingkat I btidaiyah. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima. mencatat, mengklasifikasikan dan meneruskan surat 
keluar masuk Sub Seksi. 

2) Menyusun rencana dan program kerja-Sub Seksi Madrasah Ting
kat lbtidaiyah. 

3) Menyusun rencana penempatan guru pada Madrasah Negeri dan 
bantuan guru pada Madrasah lbtidaiyah Swasta, Diniyah serta 
Pondok Pesantren/setingkat. 

4) Mengadakan Evaluasi laporan bulanan Madrasah lbtidaiyah 
Swasta, Diniyah dan pondok pesantren. 

100 



5) Mengusahakan dan menyebarluaskan Pedoman, petunjuk pelak
sanaan dalam rangka bimbingan pada Madrasah lbtidaiyah Ne
geri, Swasta, Diniyah dan Pondok Pesantren. 

6) Mengusahakan dan menyebarluaskan kurikulum yang berlaku 
bagi Madrasah lbtidaiyah Ncgeri, Swasta, Diniyah dan Pondok 
Pesantren. 

7) Bekerja sama dalam pelaksanaan pemil ihan guru teladan Madra
S<ih lbtidaiyah Negeri, Swasta, Diniyah dan Pondok Pesantren. 

8) Menyusun laporan Seksi. 
9) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
1 O) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

8. SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN 

a. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Statirtik 

Tugas : 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan renca
na dan Program kerja dibidang Bimbingan Masyarakat (Kristen) Pro
testan. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Bimbingan Masya
rakat (Kristen) Protestan. 

2) Mengolah data usaha Seksi Bimas (Kristen) Protestan meliputi: 
a) Menerima surat-surat Seksi. 
b) Mengarahkan surat sesual dengan disposisi 
c) Memproses surat-surat sesuai dengan disposisi 
d) Melakukan pengetikan dan penggandaaan Seksi. 

3) Menyusun Program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan dengan yang berhubungan perundang

undangan dengan Bimas (Kristen) Protestan. 
5) Menyampaikan rencana kebutuhan penggandaan barang untuk 

keperluan Seksi. 
6) Menyampaikan rencana dan menyalurkan kebutuhan barang 

Seksi. 
7) Memelihara barang-barang inventaris Seksi Simas (Kristen) Pro

testan. 
8) Merencanakan penghapusan barang lnventaris Seksi. 
9) Mengatur ru mah tangga Seksi antara lain : 

a) Tata ruang 
b) Kebersihan dan kerapihan ruangan 
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C' Y~~a_--iu- ~~·~raan rapat intern seksi. 
c J "' !'-'i119 ......... ~"U ~s.i.. 

l J\ V~:ia~~ <~a ~s;i d.a!a~ melaksanakan tugas-tugas ~ksi 

v•-v; ~ ::~I....- t:.. ;as Su~ Seksi yang lain. 
1 ~) v~ ,-_ ... - O:::<..;~~s5 dan ~..atin.ik. 
;2, Y"?-:>erll:r- ~-:::>;r:;m:!'l ke~da Kepala Seksi sehubungan 

~~~~;,;i;;;s-~~.s Oj:u'.":":e~si dan statistik .. 
13j 'If:. ..?"le-a- -=.;;;u-::..;;as !3~ yang diberikan oleh Kepala Seksi.. 

b. Kmp;!lla Sub s.lui Uru1an Agc!ma (Kristen) Protutan 

T~;25: 

V.~::ie:-k:r. b~~b:~n dan pelayanan kepada masyarakat yang 
~-e:.::;..;ti ~::'"a"1... t!r.l;::;at !badah sosial, peringatan hari besar dan 
sen: buez1a d~ ti.ea~ ~!":"'..a (Kristen) Protestan. 
ura:a., p~~aan.. 

1) Y.eni!!'r'~..a. ~e!"lCatat dan meneruskan S1..1rat keluar/masuk Sub 
S=<si. 

21 M~;~~~ ;:>e~t:aan tentang perk.embangan jumlah pemeluk 
a;a!"!"'.a O<:-nn} Protestan .. 

3} 11.!;aic>..:kar. penda::aan organisasi keagamaan/gereja .. 
4) ~e~r;enta:isr dan mendatakan tenaga rohaniawan .. 
5) Me~a.k.uka~ pi?!"lelaahan penggunaan bantuan gereja. 
6) ~e:-r:!:lar.UJ memperlancar pelaksanaan Undang-undang Perka-

wina:-l .. 
7) Mer.Coron3 kegiatan seni budaya bernafaskan gama. 
8) Me!ak·.ikan kerja sama dalam kegiatan KB. 
9} Men'{a!urkan Al Kitab kepada pemeluk agama (Kristen) Protes

tan. 
10) Mer.cj'limpun peraturan perundang-undangan dibidang Urusan 

Agcima (Kristen) Protest.an. 
11 t Mempersiapkan dan merealisasikan program yang menyangkut 

kesejahteraan ketuarga meliputi: KB, UPGK dan lain-lain .. 
12t ~emberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan bidang tugas Sub seksi. 
13) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
14) Menyu9..Jn laporan Sub Seksi. 

c. Kepala Sob Seksi P1ndidikan Agama (Kristen) Protestan. 

Tuga1: 
Melakuk..an pembinaan dan bimbingan pendidikan agama (Kristen) 

Protestan. 
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Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat keluar/masuk Sub 
Seksi. 

2) Melakukan pendataan sekolah-sekolah, guru, penilik, peralatan 
sekolah 

3) Membuat rencana dan program kerja Sub Seksi Pendidikan 
Agama (Kristen) Protestan. 

4) Melakukan pendataan penempatan guru agama (Kristen) Protes
tan menu rut formasi dan personal ia yang tersedia. 

5) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan guru 
agama dan penilik pendidikan agama. 

6) Melakukan evaluasi sarana sekolah. 
7) Mempersiapkan buku·buku pedoman/pegangan untuk murid 

dan guru. 
B) Menyeles.aikan penulisan dan pembukuan ijas.ah. 
9) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir. 

1 O) Mengembangkan pemberian kurikulum. 
11) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkena

an dengan tugas Sub Seksi. 
12) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
13) Menyusu n laporan Sub Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Penerangan Agama (Kristen) Protutan. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang 
meliputi Lembaga Keagamaan, pendalaman kitab suci, peringatan 
hari besar dan seni budaya dibidang Penerangan Agama (Kristen) 
Protestan. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat keluar/masuk Sub 
Seksi. 

2) Melakukan pendataan obyek-obyek penerangan agama (Kristen) 
Protestan meliputi: jumlah pemeluk agama, lembaga pemasya
rakatan, suku terasing, generasi muda, rumah sakit dan panti
panti asuhan. 

3) Menyusun program kerja dibidang penerangan agama (Kristen) 
Protestan. 

4) Mengumpulkan dan menyajikan bahan-bahan renungan agama 
(Kristen) Protestan 

5) Melakukan kerja sama dengan gerja lnduk. 
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6) Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang pene· 
rangan agama (Kristen) Protestan. 

7) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan rugas Sub Seksi. 
8) Menyusun laporan Sub Seksi. 
9) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

9. SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK. 

a. Kapala Sub Seksi Dok Tik. 

Tugas: 
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren
cana dan program kerja dibidang Bimbingan Masyarakat Katolik. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menghimpun. mengolah dan menyajikan data Bimbingan Masya
rakat Kato I ik. 

2) Mengolah data usaha Seksi Bimbingan Masyarakat Katol ik meli
puti : 
a) Menerima surat-surat Seksi 
b) Mengarahkan surat sesuai dengan d isposisi 
c) Memproses surat-surat sesuai dengan disposisi 
d) Melakukan pengetikan dan penggandaan Seksi. 

3) Menyusun program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Bimbingan Masyarakat Kato! ik. 
5) Menyampaikan rencana kebutuhan pengadaan barang untuk ke

perluan Seksi. 

6) Merencanakan dan mendistribusikan kebutuhan barang unruk 
keperluan SeksL 

7) Memelihara barang-barang inventaris Seksi Bimbingan Masyara
kat Katol ik. 

8) Merencanakan penifiapusan barang inventaris Seksi. 
9) Mengatur rumah tangga Seksi antara lain : 

a) Tata ruang 

b) Kebersihan dan kerapihan ruangan 

c) Memperslapkan penyelenggaraan rapat intern Seksi. 

d) Mengatur kesejahteraan pegawai pada Seksi. 
d) Mengatur tamu Seksi. 

1 O) Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas-tugas Seksi 
yang berada di luar Sub Seksl laln. 

11) Menyusun dokumentasi dan statistik. 
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12) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkena
an dengan tugas-tugas dokumentasi dan statistik. 

13) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

b. Kepala Sub Seksi Urusan Agama Katolik. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang me
liputi perkawinan, tempat ibadah, ibadah sosial di bidang Urusan 
Agama Katolik. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat keluar/masuk Sub 
Seksi. 

2) Pendataan tentang perkembangan jumlah pemeluk agama Kato-
lik. 

3) Pendataan Organisasi Keagamaan Gereja. 
4) Menginventarisir dan mendatakan tenaga rohaniawan. 
5) Melakukan penelaahan bantuan gereja. 
6) Membantu memperlancar pelaksanaan Undang-undang Perka-

winan. 
7) Mendorong kegiatan seni bu day a bernafaskan agama. 
8) Melakukan kerja sama dalam kegiatan KB. 
9) Menyalurkan Al Kitab kepada pemeluk agama Katolik. 

10) Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang Urusan 

Agama Kato I ik. 
11) Mempersiapkan dan merealisasikan program yang menyangkut 

kesejahteraan keluarga meliputi KKB, UPGK dan lain-lain. 
12) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 
13) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

14) Menyusun laporan Sub Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Pendidikan Agama Katolik. 

Tugas: 
Melakukan pembinaan dan bimbingan Pendidikan Agama Katolik. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima. mcmcatat dan meneruskan surat keluar/masuk Sub 

Seksi. 
2) Pendataan sekolah-sekolah, guru, penilik d.an pe,,;alatan sekolah. 

3) Membuat rencana dan program kerja Sub Seksi Pendidikan 

Agama Katol ik. 
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4) Melakukan pendataan penempatan guru agama Katol ik menu rut 

formasi dan personalia yang tersedia. 
5) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan guru 

agama dan penilik pendidikan agama. 

6) Melakukan evaluasi sarana sekolah. 
7) Mempersiapkan buku-buku pedoman/pegangan untuk murid 

dan guru. 
8) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah. 

9) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir. 

10) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 

11) Melakukan tu gas· tu gas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

12) Menyusun laporan Sub Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Penerangan Agama Katolik. 

Tugas: 

Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang 

mel iputi : lembaga keagamaan, pendalaman k itab suci, peringatan 

hari besar dan seni budaya di bidang Penerangan Agama Katol ik. 
Uraian Pekerjaan. 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat keluar/masuk Sub 

Seksi. 

2) Melakukan pendataan obyek-obyek Penerangan Agama Katol ik 

mel iputi jumlah pemeluk agama, lembaga permasyarakatan. 

suku terasing generasi muda, rumah sakit dan panti-panti asuhan. 

3) Menyusun program kerja di bidang Penerangan Agama Katolik. 

4) Meng\.Jmpulkan dan menyajikan bahan-bahan renungan agama 

Katolik. 

5) Melakukan kerjasama dengan gereja lnduk. 

6) Menghimpug peraturan perundang·undangan di bidang Pene· 

rangan Agama Katolik. 

7) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 

dengan tugas Sub Seksi. 

8) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 

9) Menyusun laporan Seksi. 

10. SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 

a. K11pala Sub S11ksi DOKTI K 

Tugas: 

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan ren· 

cana dan program kerja dibidang Urusan Agama Hin du. 
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Uraian Pekerjaan : 

1) Mengh impun, mengolah dan menyajikan data Simas Hindu. 
2) Mengolah data usaha Seksi Bimas Hindu, mel iputi : 

a. Menerima surat·surat Seksi 
b. Mengarahkan surat-surat sesuai dengan disposisi 
c. Memproses surat-surat sesuai dengandisposisi 
d. Melakukan pengetikan dan penggandaan Seksi. 

3) Menyu sun program kerja dan membuat laporan pelaksanaannya. 
4) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Bimas Hindu. 
5) Menyampaikan rencana kebutuhan pengadaan barang untuk ke

perluan Seksi. 
6) Merencanakan dan mendistribusikan barang untuk keperluan 

Seksi. 
7) Memel ihara barang-barang inventaris Seksi B imas Hin du. 
8) Merencanakan penghapusan barang inventaris Seksi. 
9) Mengatur rumah tangga Seksi antara lain : 

a. Tata Ruang 
b. Kebersihan dan Kerapihan ruangan 
c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Intern Seksi. 
d. Mengatur kesejahteraan pegawai pada Seksi 
e. Mengatur Tamu Seksi. 

10) Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas-tugas Seksi 
yang berada diluar tugas Sub Seksi yang lain. 

11) menyusun dokumentasi dan statistik. 
12) Memberikan pertimbangan kepac1a Seksi sehubungan dengan 

tugas-tugas dokumentasi dan statistik. 

b. Kepala Sub Seksi Urusan Agama Hindu. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat yang me-
1 iputi rohaniawan, perkawinan, tempat ibadah dana punia, upacara 
keagamaan, palabapura dan peradatan di bidang Urusan Agama Hin· 

du. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat masuk/keluar 
Sub Seksi. 

2) Melakukan pendataan tentang perkembangan jumlah pemeluk 

agama Hindu & Budha. 
3) Melakukan Pendataan Organisasi Keagamaan. 
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4) Menginventarisir dan mendatakan tenaga rohaniawan. 
5) Melakukan penelaahan bantuan rumah ibadat (pure, vihara). 
6) Membantu memperlancar pelaksanaan Undang-undang Perka-

winan. 
7) Mendorong kegiatan Seni Budaya bernafaskan agama. 
8) Melakukan kerjasama dengan kegiatan KB. 
9) Menyalurkan Kitab-Kitab Keagamaan pada Pemeluk Agama 

Hindu. 
10) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang Urusan 

Agama Hindu. 
11) Memberikan bimbingan dalam Upacara Keagamaan, kegiatan Pa

labapura, peradatan dan dana punia. 
12) Mempersiapkan dan merealisasikan program yang menyangkut 

kesejahteraan keluarga meliputi KB, Gizi dan Kependudukan 
dan lain-lain. 

13) Melakukan tugas-tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Seksi. 
14) Menyusun laporan Seksi. 
15) Memberikan saran pertimbangan berkenaan dengan tugas Sub 

Seksi. 

c. Kepala Sub Seksi Pendidikan Agama Hindu. 

Tugas: 
Melakukan pembinaan dan bimbingan pendidikan Agama Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Sub 
Seksi. 

2) Melakukan pendataan sekolah-sekolah. guru, penilik, peralatan 
sekolah. 

3) Membuat rencana dan program kerja Sub Seksi Pendidikan Aga
ma Hindu. 

4) Melakukan pendataan penempatan guru Agama menurut forma
si dan personal ia yang tersedia. 

5) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan guru 
Agama dan Penilik Pendidikan Agama. 

6) Melakukan evaluasi sarana Sekolah. 
7) Mempersiapkan buku-buku pedoman/pegangan untuk murid 

guru. 
8) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ljazah. 
() Menyiapkan konsep·konsep penyelenggaraan ujian akhir. 

1 O) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkenaan 
dengan tugas Sub Seksi. 
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11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi. 
12) Menyusun laporan Sub Seksi. 

d. Kepala Sub Seksi Penerangan Agama Hindu. 

Tugas: 
Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang 
meliputi lembaga upanisad, woda wakiyah, peringatan hari besar, 
siaran dan seni sakral, publikasi upanisad di bidang penerangan 

Agama Hindu. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk/keluar Sub 

Sek si. 
2) Melakukan pendataan obyek-obyek Penerangan Agama Hindu 

mel iputi : Jumlah pemeluk agama. Lembaga Pemasyarakatan, 
Suku Terasing, Generasi Muda Rumah sakit dan Panti Asuhan. 

3) Menyusun program kerja bidang Penerangan Agama Hindu. 

4) Melakukan kerjasama dalam penerangan KB, bekerja sama de

ngan instansi lain. 
5) Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Pene

rangan Agama Hindu. 

6) Memberikan bimbingan kepada lembaga Upanisad. 

7) Memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan peringatan hari 

besar. 
8) Memberikan bimbingan dalam mengembangkan seni bernafas

kan Agama dan Publikasi Upanisad. 

9) Melakukan tugas-tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Seksi. 

10) Menyusun Laporan Seksi. 
11) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi berkena

an dengan tu gas Sub Seksi. 

11. PENYELENGGARA BIMBINGAN URUSAN HAJI 

Tugas : 
Menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masya

rakat d ibidang Urusan Haji. 

Ura ian Pekerjaan : 

1. Melakukan penyelenggaraan dokumentasi dan statistik meliputi : 

a. Menerima. mencatat dan meneruskan surat keluar/masuk penye

lenggara Bimbingan Urusan Haji. 

b. Mengh irnpun, rnengolah menyusu n dan menyaj ikan data·data di 

bidang Urusan Haji. 
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c. Mengolah dan menyajikan program/rencana kerja di bidang 
Urusan Haji. 

d. Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat di bidang Urusan 
Haji. 

e. Mengatur dan menyiapkan alat-alat perlengkapan pembinaan 
dan penyelenggaraan. 

f. Menyusun statistik tentang pelaksanaan Haji. 
g. Mengikuti perkembangan pelaksanaan dan menyusun evaluasi 

rencana dan program kerja. 
h. Menghimpun peraturan Perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Urusan Haji. 
1. Memelihara dan mencatat inventaris penyelenggaraan. 
j. Menyampaikan rencana penghapusan barang inventaris penye

lenggaraan. 
k. Menyampaikan rencana kebutuhan barang penyelenggaraan. 
I. Mengatur rumah tangga penyelenggaraan_ 

2. Melakukan Penyelenggaraan Urus.an Haj i mel ipu1i 
a. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada calon jemaah Haji 

dan masyarakat tentang syarat-syarat dan cara-cara pelaksanaan 

ibadah haji dan pendaftaran Haji. 
b. Bersama dengan Pemda mengatur dan mempersiapkan jadwal 

pemberangkatan cal on jemaah haj i. 
c. Bekerja sama dengan PEMDA mengatur pengasramaan jemaah 

Haj i. 
d_ Bersama-sama dengan PEM DA Menyusun dan menyiapkan pra

manifest calon Jemaah Haji. 

e. Menyampaikan buku pedoman manasik Haji dan memberikan 
ceramah-ceramah di asrama Haji. 

f. Membantu pengurusan pemberangkatan dan pemulangan jemaah 

haj i. 

3. Melakukan Pembinaan Urusan Hajj mel iputi 

a. Menyusun program dan melakukan pembinaan jemaah haji dan 

masyarakat. 
b. Meningkatkan pembinaan pelayanan kepada calon jamaah haji 

dan masyarakat. 
I 

c. Meningkatkan pembinaan pelaksanaan manasik haji dengan pe-

ragaan-peragaan. 

d. Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan haji. 

e. Bekerjasama dengan PEMDA dalam Pelaksanaan Urusan Haji. 
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f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kandepag ber-
kenaan dengan tugas Urusan Haji. 

g. Bekerjasama dengan Pemda dalam pelaksanaan Urus.an Haji. 
h. Menyusun laporan Urusan Haji. 
i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kan

depag. 

12. PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PRO
TESTAN. 

Tugas: 
Menyelenggarakan pembinaan bimbingan dan pelayanan kepada masyara
kat dibidang bimbingan masyarakat (Kristen) Protestan. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat. meneruskan surat masuk/keluar. 
2) Melaksanakan dokumentasi dan statistik yang mel iputi : 

a) Mengh impun data rumah-rumah peribadatan Agama (Kristen) 
Protestan. 

b) Mengh impun data pejabat-pejabat agama. 
c) Menghimpun data jumlah pemeluk agama. 
d) Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 

agama. 
e) Melakukan pendataan jumlah tenaga penerangan agama. 
f) Mengolah, menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksanaan 

di bidang Urusan Pendidikan dan Penerangan Agama (Kristen) 

Protestan. 
g) Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang Urusan, 

pendidikan dan penerangan agama (Kristen) Protestan. 
h) Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencami dan pro

gram kerja. 
i) Mengh impun, menyimpan dan menyajikan peraturan perundang

undangan dan dokumentasi lainnya di bidang urusan, pendidik

an dan penerangan Agama (Kristen) Protestan. 

3) Melaksanakan bimbingan di bidang pendidikan Agama (Kristen) 

Protestan mel iputi : 
a) Pemerataan penempatan guru-guru agama menurut formasi dan 

personal ia yang tersedia. 
b) Menyiapkan bahan·bahan pedoman untuk guru dan murid. 

c) Melakukan evaluasi sarana sekolah. 

d) Menyiapkan data I npres Sekolah. 

e) Menyelesaikan penulisan dan pembakuan ijazah. 
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f) Menghimpun, mengolah mebukukan laporan bulanan guru aga
ma (Kristen) Protestan. 

g) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akh ir. 
h) Mengembangkan pemakaian kurikulum. 

4) Melaksanakan bimbingan di bidang penerangan agama (Kristen) Pro· 
testan meliputi : 
a) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan agama. 
b) Melakukan kerjasama dengan gereja-gereja dalam pembinaan 

Iman. 

5) Melaksanakan bimbingan di bidang Urus.an Agama (Kristen) Protes

tan mel iputi : 
al Bimbingan penyuluhan organisasi keagamaan 
b) Melakukan penelaahan terhadap tenaga rohaniawan. 
c) Melakukan penelaahan bantuan rumah-rumah ibadat. 
d) Mendorong seni budaya bernafaskan agama. 
el Melakukan kerjasama dalam kegiatan KB. 

f) Menyalurkan kitab-kitab keagamaan kepada pemeluk agama 

(Kristen) Protestan. 
g) Melakukan tugas-tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Kantor 

Departemen Agama. 

13. PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 

Tugas : 
Menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyara

kat di bidang bimbingan masyarakat Kato I ik. 

Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat masuk/keluar. 
2) Melakukan dokumentasi dan statistik yang meliputi : 

a) Mengh impun data rumah-rumah peribadatan Kato I ik. 
b) Menghimpun data pejabat-pejabat AGama. 

c) Menghimpun data jumlah pemeluk agama. 
d) Mengh imµun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 

agama. 
e) Melakukan pendataan jumlah tenaga penerangan agama. 

f) Mengolah. menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksanaan di 

bidang Urusan Perididikan dan Penerangan Agama Katolik. 
g) Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang Urusan, 

pendidikan dan penerangan agama Katolik. 

h) Mengh impun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan pro

gram kerja. 
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i) Menghimpun, menyimpan dan menyajikan peraturan perundang
undangan dan dokumentasi lainnya di bidang Urusan, pendidik
an dan penerangan Agama Katolik. 

3) Melaksanakan bimbingan di bidang pendidikan agarna Katolik yang 
meliputi : 

a) Pemerataan penempatan guru-guru agama menurut formasi dan 
personal ia yang tersedia. 

bl Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan murid. 
c) Melakukan evaluasi kelapangan/sekolah. 
d) Menyiapkan data lnpres Sekolah. 
Pl Menyelesaikan penul isan dan pembakuan ijazah 

f) Menghimpun, mengolah membukukan laporan bulanan guru 
agama (Kristen) Protestan_ 

g) Meny iapkan konsep-konsep penyelenggaraan uj ian akh ir. 

h) Mengembangkan pemakaian kurikulum. 

4) Melaksanakan bimbingan di bidang penerangan Agama (Kristen) Pro

testan meliputi: 

a) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan agama Kato
lik. 

b) Melakukan kerjasama dengan gereja-gereja dalam pembinaan 

Iman. 

5) Melaksanakan bimbingan di bidang Urusan Agama (Kristen) Protes

tan yang mel iputi : 
a) Bimbingan dan penyuluhan kepada organisasi keagamaan Gereja. 

bl Melakukan penelaahan terhadap tenaga rohaniawan. 

c) Melakukan penelahaan bantuan rumah-rumah ibadat. 

d) Mendorong seni budaya bernafaskan agama 

e) Melakukan kerjasama dalam kegiatan KB. 
f) Menyalurkan kitab-kitab keagamaan kepada pemeluk agama 

(Kristen) Protestan. 
g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

Departemen Agama. 

14. PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 

Tugas : 

Menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masya· 

rakat dibidang bimbingan masyarakat Katolik. 

Ura ia n Pekerjaa n' 

1) Menerima, mencatat dan meneruskan surat-surat masuk/keluar. 
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2) Melakukan dokumentasi dan statistik yang meliputi : 
a) Mengh impun data rumah-rumah peribadatan Kato I ik. 
b) Mengh impun data pejabat-pejabat agama. 
c) Menghimpun data jumlah pemeluk agama. 
d) Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 

agama. 
e) Jumlah tenaga penerangan agama. 
f) Mengolah, menyimpan dan menyajikan data hasil pelaksanaan di 

bidang pend id ikan dan penerangan agama Kato I ik. 
g) Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang urusan 

pendidikan dan penerangan agama Katolik. 
h) Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan pro

gram. 
i) Menghimpun. menyiapkan darmenyajikan peraturan perundang

undangan dan dokumentasi lainnya di bidang urusan, pendidik
an dan penerangan Agama Kato I ik. 

3) Melaksanakan bimbingan di bidang Pendidikan Agama Katolik meli

puti: 
a) Pemerataan penempatan guru-guru agama menurut formasi dan 

personalia yang tersedia. 
b) Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan murid. 
c) Melakukan evaluasi kelapangan/sekolah. 
d) Menyiapkan data I npres Sekolah. 
e) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah. 
f) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan guru 

agama Kato I ik. 
g) Menyiapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akhir. 
h) Mengembangkan pemakaian kurikulum. 

4) Melaksanakan bimbingan di bidang penerangan agama Katolik meli
puti: 
a) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan katolik. 
b) Melakukan kerjasama dengan Gereja dalam Pembinaan Iman. 

5) Melaksanakan bimbingan di bidang Urusan Agama Katolik meliputi: 
a) B imbingan dan penyuluhan kepada organisasi keagamaan/Gereja. 
b) Melakuka ri telaahan terhadap tenaga rohaniawan. 
c) Melakukan telaahan bantuan Gereja. 
d) Mendorong seni budaya bernafaskan agama. 
e) Melakukan kerjasama dalam kegiatan KB. 

f) Menyalurkan alkitab kepada pemeluk agama Kato! ik. 
g) Melakukan tuga:rtugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

Departemen Agama. 
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15. PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA 

Tugas : 

Menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masva· 
rakat di bidang Bimbingan Masyarakat Budha. 
Uraian Pekerjaan : 

1) Menerima. mencatat dan meneruskan surat-surat masuk/keluar. 
2) Melaksanakan dokumentasi dan statistik yang meliputi: 

al Mengh impun data rumah-rumah peribadatan Agama Budha. 
b) Menghimpun data pejabat-pejabat Agama. 
cl Mengh impun data jumlah pemeluk agama_ 
d) Menghimpun data lokasi penerangan agama/obyek penerangan 

agama. 
e) Jumlah tenaga penerangan agama. 
fl Mengolah. menyimpan dan menyaj ikan data pelaksanaan tu gas 

di bidang Urusan Pendidikan dan Penerangan Agama Budha. 
g) Menghimpun bahan penyusunan program kerja di bidang urusan 

Pendidikan dan Penerangan Agama Budha. 
h) Menghimpun bahan laporan hasil pelaksanaan rencana dan pro· 

gram kerja. 
i) Menghimpun, menyimpan dan menyajikan peraturan perundang

undangan dan dokumentasi lainnya di bidang Urusan Pendidik· 

an dan Penerangan Agama Budha. 
j) Menyampaikan macam kebutuhan barang, dan memelihara ba· 

rang dalam Unit Penyelenggara. 

3) Melaksanakan bimbingan di bidang Pendidikan Agama Budha meli

puti pemerataan guru-guru Agama menurut formasi dan personalia 

yang tersedia : 
a) Menyiapkan bahan-bahan pedoman untuk guru dan murid. 

bl Melakukan evaluasi sarana sekolah. 

c) Menyiapkan data lnpres Sekolah. 

d) Menyelesaikan penulisan dan pembukuan ijazah 

e) Menghimpun, mengolah, membukukan laporan bulanan guru 

Agama. 
f) Menylapkan konsep-konsep penyelenggaraan ujian akh ir. 

g) Mengembangkan pemakaian kurlkulum. 

4) Melaksa nakan- bimbingan di bidang penerangan Ag a ma Budha meli· 

puti: 

a) Mengumpulkan dan menyajikan bahan renungan agama. 

b) Melakukan kerjasama dengan rumah-rumah peribadatan dalam 

pembinaan Iman. 
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5) Melaksanakan bimbingan di bidang Urusan Agama Budha yang meli
puti: 
a) Melakukan bimbingan penyuluhan kepada Organisasi keagamaan. 
b) Melakukan penelaahan terhadap tenaga rohaniawan. 
c) Melakukan penelaahan bantuan rumah-rumah peribadatan. 
d) Mendorong seni budaya bernafaskan Agama. 
e) Melakukan kerjasama dalam kegiatan KB. 
f) Menyalurkan kitab-kitab keagamaan kepada pemeluk Agama 

Budha. 
g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

Departemen Agama. 

16. PENILIK PENDIDIKAN AGAMA 

Tugas: 
a) Penilik Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan super

visi atas pelaksanaan tugas guru agama di bidang bimbingan pengajar
an agama, akhlaq, ketrampilan ubudiyah dan muamalah pada Taman 
Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, serta melakukan supervisi pelaksa
naan tugas guru agama dan Perguruan Agama Islam tingkat Roudho
tul Atfal dan lbtidaiyah. 

b) Penilik Pendidikan Agama (Kristen) Protestan mempunyai tugas me
lakukan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama di bidang pen
did ikan agama (Kristen) Protestan pada Taman Kanak-kanak dan Se· 
kolah Dasar serta melakukan supervisi pelaksanaan tugas guru agama 
pada Perguruan Agama (Kristen) Protestan. 

c) Penilik Pendidikan Agama Katolik mempunyai tugas melakukan su
pervisi atas pelaksanaan tugas guru agama di bidang pendidikan aga· 
ma Katolik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. serta mela
kukan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama dan perguruan 
Agama Katolik. 

d) Penilik Pendidikan Agama Hindu mempunyai tugas melakukan su
pervisi atas pelaksanaan tugas guru agama di bidang pendidikan aga
ma Hindu pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, serta mela· 
kukan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama dan perguruan 
agama Hindu. 

e) Penilik Pendidikan Agama Budha mempunyai tugas melakukan su
pervisi atas pelaksanaan tugas guru Agama di bidang pendidikan aga
ma Budha pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, serta mela
kukan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama dan perguruan 
Agama Budha. 
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Uraian Pekerjaan : 

a. Penilik Pendidikan Agama Islam. (Kristen) Protestan. Katolik, Hindu 
dan Budha. 

1. Menyusun rencana dan program kerja kepenilikan. 
2. Memberikan bimbingan administrasi dan teknis edukatif guru· 

guru agama pada sekolah umum dan perguruan agama tingkat 
pra sekolah dasar dan sekolah dasar. 

3. Melakukan supervisi langsung kelapangan untuk mengetahui pe
laksanaan tugas administrasif dan edukatif guru-guru agama. 

4. Menjalin kerja sama dengan Seksi yang bersangkutan untuk 
memperoleh informasi/data pendidikan agama tingkat pra seko· 
lah dasar dan sekolah dasar. 

5. Memberikan penilaian (kondite) kepada guru-guru agama seko
lah-sekolah tingkat pra sekolah dasar dan sekolah dasar. 

6. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pendidik· 
an agama. 

7. Memberikan pertim bangan tentang pcnempatan guru agama. 
8. Menjalin kerjasama dengan instansi lain/unit kerja lainnya dalam 

melakukan supervisi. 
9. Mengadakan pertemuan individual dengan guru-guru. 

10. Mengadakan rapat kelompok dengan semua guru. 
11. Bekerja sama dengan guru mengenai program revisi kurikulum. 
12. Menilai dan menyelesaikan buku-buku yang dijadikan buku ba· 

caa n/perpusta kaan. 
13. Wawancara dengan orang tua murid/wali murid tentang hal pen· 

didikan bila diperlukan. 
14. Menjalin kerjasama dalam pemilihan/penyaringan guru-guru tela

dan. 
15. Melaku kan tugas-tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. 
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kepenilikan. 

b. Pen ii ik P11ndidikan Agama Islam Pada Perguruan Agama. 

1. Menyusu n rencana dan program kerja Kepenil ikan. 
2. Memberikan bimbingan adminisrasi dan teknis edukatif kepada 

guru-guru agama pad a Perguruan Agama I slam. 
3. Melakukan supervisi langsung kelapangan untuk mengetahui pe

laksanaan tugas administratif dan edukatif guru-guru agama. 

4. Menjalin kerjasama dengan Seksi Perguruan Agama Islam. 
5. Memberikan penilaian (kondite) kepada guru-guru agama pada 
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Perguruan Agama tingkat Roudhatul Atfal, Bustanul Atfal dan 
lbtida iyah. 

6. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang Pendidik-
an Agama. 

7. Menjal in kerjasama dalam pemilihan guru-guru teladan. 
8. Memberikan pertimbangan tentang penempatan guru agama. 
9. Mengadakan pertemuan individual dengan guru-guru. 

10. Mengadakan rapat kelompok dengan semua guru. 
11. Bekerjasama dengan guru mengenai program revisi kurikulum. 
12. Menilai dan menyelesaikan buku-buku yang dijadikan buku ba

caan/perpustakaan. 
13. Wawancara dengan orang tua murid/wali murid tentang hal pen

didikan bila diperlukan. 
14. Menjalin kerjasama dengan instansi lain/unit kerja lainnya dalam 

melaksanakan superv isi. 
15. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kande

pag Ka bu paten/Kotamadya. 
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kepenilikan. 
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BAB Ill 
URAIAN PEKERJAAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 

Tugas : 

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Oepartemen Agarna Kabupaten/Kota
madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 
Uraian Pekerjaan : 

1. Melakukan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi : 
a. menerima surat; 
b. Mengarahkan surat ; 
c. Menyelesaikan surat; 
d. Menata kearsipan KUA ; 
e. Melakukan pengetikan dan penggandaan. 

2. Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan KUA. 

3. Melakukan pengurusan perlengkapan kantor meliputi: pengadaan, pe
nyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan menyiapkan penghapus
an barang-barang di lingkungan KUA. 

4. Melakukan urusan rum ah tangga KUA mel iputi : 
a. mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor; 
b. melakukan absensi pegawai KUA; 
c. memel ihara inventaris KUA 
d. merencanakan dan mengusahakan keootuhan perlengkapan dan sa

rana KUA; 
e. menjaga keamanan dan ketertiban kantor. 

5. Mengumpulkan dan mengolah data NTCR, Pembinaan Perkawinan. Ke
masjidan, kegiatan zakat, wakaf, ibadah sosial seperti: santunan pada ya
tim piatu, fakir miskin dan sejenisnya, serta mengumpulkan dan meng· 
olah data baitul maal. 

6. Membuat dokumentasi dan statistik hasil kegiatan di bidang NTCR. pem
binaan perkawinan, kemasjidan, zakat. wakaf, ibadah sosial dan baitul 
ma al. 

7. Menyajikan data hasil kegiatan di bidang NTCR. pembinaan perkawinan, 
kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitu I maal. 

8. Menyusun program kegiatan KUA dan membuat laporan pelaksanaannya. 

9. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan dalam 
melaksanakan tugas dan memahami buku pedoman dan juklak. 

119 



10. Melakukan k egiatan kepenghuluan meliputi 
a. mengurus penggunaan blanko NTCR 
b. melakukan pencatatan NTCR ; 
c. membuat laporan NTCR ; 
d. menel iti daftar pemeriksaan NTCR ; 
e. meng isi bu ku pendaftaran/kutipan NTC R 
f.. membuat pengumuman NTCR ; 
g. mendaftar, mengatur dan melayani permintaan bedolan (nikah di

luar kantor dan jarn dinas). 

11. Melakukan pembinaan kemasj idan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul 
maal mel iputi : 
a. memberi bimbingan terhadap pengurus masjid, langgar/surau dan 

musholla ; 
b. membantu mengurus kelancaran permohonan bantuan pembangun-

an/rehabil itasi masj id ; 
c. melakukan pengarahan terhadap uang bantuan dari pus.at; 
d. melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi masjid ; 
e. melakukan pemberian bimbingan terhadap kemakmuran masjid; 
f. meregistrasi tanah wakaf, Nazir dan melakukan bimbingan/tuntunan 

wakaf serta menyelesaikan kasus wakaf ; 
g. melakukan bimbingan/tuntunan zakat dan ibadah sosial lainnya: 
h. membuat laporan kemasjidan Zawaib ; 

12. Mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, edar
an. instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan agama. 

13. lkut berperan serta dalam melakukan pembinaan keruku nan hid up antar 
umat beragama di wilayahnya. 

14. Melakukan tugas·tuqas lain yang diberikan oleh KANDEPAG. 

15. Memberikan saran nertimbangan kepada Kepala Kandepag berkenaan 
dengan tugas Kantor Urusan Agama. 
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No. Ha la man Baris 

45 6 dari bawah 

2 46 19 dari bawah 

3 47 1 dari atas 

4 113dan 114 

5 115 1 da;i atas 

6 116 12 dari atas 

DAFTAR RALAT 

Tertulis 

KEPALA SEKSI BIMBINGAN 

PEN GAJARAN AGAMA 

KEPALA SEKSI BIMBINGAN 

AKHLC>.Q 

KEPALA SEKSI PEMBINAAN KE· 

TERAMPILAN IBADAH 

14. PENYELENGGARA BIM· 

BINGAN MASYARAKAT KATO· 

LIK 

15. PE NYE LENGGARA BIM· 

BINGAN MASYARAKAT BUDHA 

16. PENILIK PENDIDIKAN AGA· 
MA. 

Seharusnya 

Kepala Seksi Bimblngan Pengajaran 
Agama. 

Kepala Seksi Bimbingan Akhlaq. 

Kepala Seksi Pembinean Keteram· 
pilan lbadah 

Ditiarlakan 

14. PENYELENGGARA BIM· 

BINGAN MASYARAKAT BUDHA 

15. PENILIK PENDi Di KAN AGA· 

MA. 
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