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Nomor 
Lampiran 
Peri ha I 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBUK INDONESIA 

: 400/564/111/Bangda 
: 1 (satu) Exp. 
: Pelaksanaan Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah 

Ke pad a 
Yth. SOR. GUBERNUR KOH TK. I 
Seluruh Indonesia 

Jakarta, Maret 1999 

Menindaklanjuti surat Keputusan Menteri Agama RI 
Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluar
ga Sakinah, bersama ini dengan hormat kami mohon perha
tian Saudara atas hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengingat program tersebut bersifat lintas sektor, di
harapkan Saudara dapat memberikan arahan dan pem
binaan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. 

2. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program 
masing-masing daerah kiranya Saudara dapat mem
berikan dukungan kebijakan dan anggaran, baik yang 
bersumber dari APBO, lnpres, block grand, maupun 
dana bantuan luar negeri. 

3. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga 
Sakinah selengkapnya tel1ampir. 

1 



Tembusan: 

Demikian untuk maklum dan ditmdaklan1uli sebagai
mana mestinya. 

1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Menteri Agama RI; 
3. Deputy IV BAPPENAS; 
4. Dirjen Bimas Islam dan .Urusan Hajl; 
5. Kepala Kanwil Dep. Agama Seluruh Indonesia. 
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Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

DEPARTEMEN AGAMA 
DIREKTORAT JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 
Jalan L.apangan Banleng Baral No. 3-4 Telp.: 38116'2 • 3811654 • 3800200 

Tromol Pos 3500 I JKT Fu: 3800174 
JAKARTA 10710 

: D/PW.001928 
: 1 (satu) Exp. 

Jakarta, 9 Maret 1999 

: Pelaksanaan Pembinaan 
Gerakan Keluarga Sakinah 

Kepada 
Yth. SAUDA~A KEPALA 
Kanwil Departemen Agama Propinsi 
Seluruh Indonesia 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Menindaklanjuli sural Keputusan Menteri Agama RI 
Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Kelu
arga Sakinah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Mengingat program tersebut merupakan program na
sional dan lintas sektor. diharapkan dalam pelaksana
annya Saudara dapat berkoordinasi dengan Pemerin
tah Daerah dan sektor terkait lainnya. 

2. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program 
masing-masing daerah kiranya Saudara dapat menin
daklanjuti dengan program teknis dan memberikan 
dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBN. 
APBD maupun sumber dana lainnya. 

3. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga 
Sakinah selengkapnya lerlampir. 
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Dem1k1an untuk maklum dan d1tmdakla111u11 sel>dga1· 
mana mestinya. 

Tembusan : Yth. 

1. Menteri Agama RI; 
2. Manieri Dalam Negeri RI; 

-
Drs. H. MUBAROK 

NIP. 150021992 

3. Gubernur KOH Tk. I seluruh Indonesia: 
4. Depuli IV BAPPENAS; 
5. Dirjen Binbaga Islam; 
6. Dirjen Bangda; 
7. Dirjen Dikdasmen; 
8. Dirjen PPM & PLP Depkes: 
9. Depuli KB • BKKBN. 
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3TAHUN1999 

TENTANG 

PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

MENTERI AGAMA REPUBUK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa dalam upaya mengadakan reformasi 
terhadap pembangunan moral bangsa, diper-
lukan adanya pelaksanaan program gerakan 
dari masyarakat yang telah berkembang luas 
menjadi Gerakan Nasional dan mengarah ke-
pada terbentuknya keluarga bermutu tinggi, 
kokoh lahir dan bathin; 

b. bahwa Gerakan Keluarga Sakinah sebagai 
gerakan penanaman nilai-nilai keimanan, ke-
taqwaan dan akhlaq mulia yang tumbuh dari 
masyarakat telah berkembang luas menjadi 
Gerakan Nasional sehingga perlu adanya 
pembinaan yang mantap; 

c. bahwa untuk mendorong pelaksanaan Ge-
rakan Keluarga Sakin~h baik di Pusat mau-
pun di Oaerah secara berkesinambungan, 
terkoordinasi, terpadu dan sinergis per1u diter-
bitkan Keputusan Menteri Agama RI Tentang 
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2. Ketetapan MPR RI Nomor: XJMPR/1998 Ten-
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 

6 

tang Pokok-Pokok Aelormasi Pembangunan 
Dalam Rangka Peningkatan dan Normalisas1 
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ten
tang Perkawinan: 

4. Undang-Undang Nomor 1 o Tahun 1992 Ten
tang Kependudukan dan Keluarga SeJahtera: 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Ten
tang Sistem Pendidikan Nasional: 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 
1998 Tentang Kedudukan. Tugas. Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang 
telah diubah dengan Keputusan Pres1den RI 
Nomor 102 Tahun 1998: 

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Ta
hun 1975 tentang Susunan Organisasi. dan 
Tata Kerja Departemen Agama yang telah di· 
ubah dan disempurnakan terakhir dengan 
Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 75 Ta
hun 1984. 

Amanat Presiden RI dan Pencanangan Gerakan 
Nasional Penanggulangan HIV/AIDS melalui 
penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan 
akhlaq mulia tanggal 1 Desember 1998. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK IN
DONESIA TENTANG PEMBINAAN GERAKAN 
KELUARGA SAKINAH. 

Menetapkan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai 
Gerakan Nasional dalam peningkatan kualitas 
sumber daya manusia sebagai upaya memper
cepat mengatasi krisis yang melanda bangsa In· 



Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Keli ma 

Keen am 

donesia saal ini; 

Program ulama pembinaan Gerakan Keluarga 
Sakinah adalah menanamkan nilai-nilai ke
imanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui 
pendidikan agama di lingkungan keluarga, 
masyarakat dan pendidikan formal, pemberda
yaan ekonomi umat, pembinaan gizi, kesehatan, 
sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan 
HIV/AIDS serta penyakit berbahaya lainnya; 

Pembina Nasional Gerakan Keluarga Sakinah 
adalah Menteri Agama dan Menteri Dalam Ne
geri, sedangkan Pembina Daerah adalah Gu
bernur KOH Tingkat I, Bupati/Walikotamadya 
KOH Tingkat II, Camat dan Lurah/Kepala Desa; 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk 
Kelompok Kerja Tingkat Pusat dipimpin oleh Dir
jen Bimas Islam dan Urusan Haji, Tingkat Propinsi 
dipimpin oleh Kepala Kanwil Departemen Agama 
dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh 
Kepala Kandepag, sedangkan di Kecamatan di
bentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 
di Tingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala 
Seksi I (Agama) LKMD; 

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan 
ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bim
bingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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D1telapkan d1 : Jakarta 
Pada tanggal : 8 Januari 1999 

--H.A. MALIK FADJAR 

SA LINAN: 

1. Para Menteri terkait; 
2. lrjen Departemen Agama: 
3. Dirjen BIUH, Binbaga Islam, Kabalitbang Agama Dep. Agama; 
4. Para Gubernur KOH Tingkat I Seluruh Indonesia; 
5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indone-

sia; 
~ Biro Hukum dan Humas Departemen Agama; 
7. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia; 
8. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Se

luruh Indonesia; 
9. Para Carnal Seluruh Indonesia; 
10. Para Kepala Kantor Urusan Agama Seluruh Indonesia. 
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 

NOMOR Dn1/1999 

TENTANG 

PETUNJUKPELAKSANAAN 
PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan 
moral dan ekonomi, keluarga, masyarakat 
dan bangsa Indonesia, pemerintah meman
dang perlu merespon tuntutan masyarakat 
tentang perlunya meningkatkan upaya me
madukan pembangunan ekonomi, dan moral 
agama; 

b. dalam upaya memadukan pembangunan 
moral, agama dan ekonomi tersebut diper
lukan adanya suatu sistem yang telah ber
kembang luas di masyarakat sehingga me
miliki akar yang kokoh; 

c. bahwa Gerakan Keluarga Sakinah sebagai 
gerakan masyarakat dalam pengembangan 
ekonomi keluarga dan penanaman nilai-nilai 
keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia telah 
berkembang luas menjadi Gerakan Nasional 
sehingga perlu adanya petunjuk petaksana
annya. 

d. bahwa untuk mengatur pelaksanaan Pembi
naan Gerakan Keluarga Sakinah baik di Pu
sat maupun di Daerah secara berkesinam
bungan, terkoordinasi, terpadu dan sinergis 
pertu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal 
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81mbingan Masyarakal Islam dan Urusan Ha1i 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan 
Gerakan Keluarga Sakinah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945: 

2. Ketetapan MPR RI Nomor: XIMPR/1998 ten-
tang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan 
Dalam Rangka Peningkatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebaga1 Haluan Negara: 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ten-
tang Perkawinan: 

4. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 1992 ten-
tang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional: 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 
1998 tentang Kedudukan, Tugas. Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang 
telah diubah dengan Keputusan Presiden RI 
Nomor 102 Tahun 1998: 

7. Pencanangan Nasional Presiden RI tanggal 
1 Desember 1998 tentang Penanggulangan 
HIV/AIDS melalui Penanaman Nilai-Nilai 
Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlaq Mulia: 

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 
1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama yang telah diubah 
dan disempurnakan terakhir dengan Kepu-
tusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 
1984: 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 
1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga 
Sa km ah. 
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Memperhal1kan 

Menetapkan 

Hasil rapat linlas seklor Kantor Menko Kesra, De
partemen Dalam Negeri, Departetnen Agama, 
Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN tanggal 
25 Februari 1999 tentang pentingnya Pedoman 
Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sa
kinah. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DIAEKTUR JENDERAL BIM· 
BINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN 
HAJI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH. 

BABI 
PENDAHULUAN 

Pasal1 

(1) Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo
nesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pemba
ngunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan 
Nasional Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tujuan nasio
nal negara Repubhk Indonesia seperti dinyatakan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke
adilan sosial. 

(2) Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melak
sanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pemba
ngunan jangka panjang tahap partama sampai dengan pertengahan 
tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh 
sebagian besar rakyat. Namun dewasa ini bangsa Indonesia tengah 
mengalami krisis berat, yang gejalanya dimulai dari krisis moneter 
dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang meliputi seluruh aspek 
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kehidupan polit1k. ekonomi dan sos1al yang ditandai dengan rusak
nya tatanan ekonomi dan keuangan. pengangguran yang meluas. 
dan kemiskman yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat 
dan mengakibatkan timbulnya kris1s kepercayaan masyarakat terha
dap pemerintah. 

(3) Situasi tersebu: mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaJi 
ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama 
ini. Pembangunan ekonom1 yang menguntungkan kelompok tetentu 
dan mengabaikan ekonomi kerakyatan menghasilkan kecemburuan 
sosial dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu 
diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru seba
gai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat 
mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama 
mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama. 

(4) Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka penyela
matan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, 
merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pemba
haruan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang
bidang ekonomi, poht1k, hukum, serta agama dan sosial budaya. 
Pokok-pokok reformasi pembangunan tersebut menjadi pedoman 
penyelenggaraan negara dalam melaksanakan pembaharuan yang 
menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional. Demikian pula 
pokok-pokok reformasi-itu menjadi dasar dalam merumuskan kebi
jaksanaan dan program-program yang terintegrasi serta terukur. 

(5) Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 sebagai pedoman nasional untuk 
mengoreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru, menggans· 
kan bahwa penanggulangan krisis nasional aitujukan untuk mening
katkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
membangkitkan semangat dan optimisme dan keyakinan untuk 
mengatasi krisis dengan kekuatan sendiri serta meletakkan dasar
dasar perwujudan negara madani. Knsis nasional yang dihad?Pi 
bangsa Indonesia yang telah berkembang meluas ke bidang sosial 
budaya, agama, moral, dan etika perlu diupayakan secara sungguh
sungguh secara lintas sektor dan melibatkan segenap komponen 
bangsa untuk mengatasinya. Meskipun upaya tersebut telah ada 
beberapa kemajuan, namun secara umum kondisi masih terdapat 
kerawanan-kerawanan. 

12 



(6) Alas dasar pertimbangan itu, Pemennlah senanliasa berupaya untuk 
mengembangkan sualu program yang sinergis anlara pembangu
nan ekonomi untuk pengenlasan kemistcinan, pembangunan keluar
ga, pembangunan pendidikan dan agama dengan memadukan upaya 
peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq 
muha serta pengembangan ekonomi keluarga dan masyarakat yang 
sekarang ini telah berjalan di beberapa daerah. Untuk itulah maka 
d1kembangkan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang 
dapat memadukan antara pembangunan ekonomi, keluarga, pendi
dikan, moral, sosial budaya dan budi luhur bangsa. Program ini dilak
sanakan secara lintas sektor Departemen Anama, Departemen Da
lam Negeri (Pusat dan Pemerintah Daerah), B1KKBN dan Departemen 
Kesehatan. 

(7) Dalam rangka merespon aspirasi masyaraka1, maka program Pem
bmaan Gerakan Keluarga Sakinah bobotnya Jebih banyak di daerah 
sehin~1ga menuntut peran aktif seluruh sektc'r terkait daerah untuk 
menyukseskan program tersebut. Sedangkan pada tingkat pusat lebih 
banyak memberikan kebijaksanaan umum, petunjuk pelaksanaan 
dan dukungan advokasi. 

BAB II 
KONDISI UMUM 

Pasal2 

(1) Keberhaislan pembangunan yang telah dicapai selama ~iga puluh 
dua tahun Orde Baru telah banyak menghesilkan kernajuan-kema-
1uan terutama di bidang fisik. Tetapi karena pembangunan mental 
spiritual belum dapat mengimbangi kemajuan bidang fis:ik maka men
jadikan pf!mbanguna(l fisik tidak kokoh dan mengalami kemerosotan 
yang memprihatinka.n. Landasan ekonomi yang dia11ggap kuat, 
ternyata trdak berdaya menghadapi gejole;>,lc keuangan ek~sternal serta 
kesulitan·kesulitan makro dan mikro ekonomi. 

(2) Pada masa Orde Baru pembangunan ekonomi telah berhasil mengu
rangi penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan per kapila 
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masyarakat. Tetapi krisis ekonomi yang melanda bangsa kita telah 
membalikkan situasi tersebut, dan mengakibalkan bertambahnya 
penduduk miskin dan jumlah pengangguran akibat pemutusan hu
bungan kerja. Kondisi sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkar., 
harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh 
daya beli masyarakat miskin. Taraf hidup rakyat menurun dengan 
tajam, kualitas didik tidak memberikan harapan, dan jumlah peserta 
didik yang putus sekolah makin meningkat. 

(3) Tatanan kehidupan yang dibangun selama tiga puluh dua tahun telah 
menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, 
pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik 
dan kultur neofeodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan 
budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagai
mana mestinya. 

(4) Akibat timbulnya berbagai tekanan krisis kehidupan masyarakat In
donesia yang dikenal ramah tamah mendadak berubah menjadi 
agresif, menjarah, merampok, dan membunuh untuk mendapatkan 
harta, tanpa mempedulikan norma agama dan nilai budi luhur bahgsa. 
Maraknya tawuran pelajar, rendahnya wibawa guru dan orang tua 
serta rendahnya semangat belajar dan kerja keras anak-anak kita 
menandakan bahwa terdapat sesuatu yang kurang dalam sistem 
pendidikan kita. Nilai mata pelajaran agama yang baik ternyata belum 
mencerminkan tata nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia 
dalam kehidupan sehari-hari. Nilai lembaga perkawinan dan kehi· 
dupan menjadi renggang, dan muncul nilai-nilai asing negatif yang 
rpembuat keluarga berantakan. 

(5) Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak 
mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun. Aksi· 
aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan 
perampokan serta perilaku dan tindakan yang tidak terpuji lainnya 
yang melanggar hukum serta agama yang terjadi akhir-akhir ini, 
sungguh-sungguh bertentangan dengan akhlak mulia dan budi pekerti 
luhur yang bersumber dari norma-norma dan ajaran agama, serta 
nilai-nilai budaya bangsa. Di samping itu juga merupakan perilaku 
yang tidak menghormati dan melecehkan wibawa hukum. Ketim
pangan. kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya 
makin roenggejala di san'lping berkurang pula rasa keadilan dan kese-
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liakawanan masyarakat. Kris1s ekonom1 dewasa ini bahkan makin 
mengh1langkan semangal dan oplim1sme bahwa bangsa Indonesia 
bisa memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri. 

(6) Oleh karena pemerintah memandang penting program Gerakan 
Keluarga Sakinah yang selama ini lelah hidup dan berkembang di 
kalangan masyarakat dan ternyata mampu meningkatkan dan mem· 
perkokoh kehidupan masyarakat telah menjadi Gerakar,t Nasional 
yang semakin tumbuh dan berkembang serta menjadi suatu gerakan 
yang berakar kuat dari masyarakat. Untuk itulah maka Menteri Agama 
Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 
Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Pro· 
gram tersebut dalam pelaksanaannya akan melibatkan beberapa 
lintas sektor unluk mengembalikan nilai-nilai agarna dan budi luhur 
bangsa untuk dijadikan sebagai pengikat keutuhan keluarga, masya
rakat dan bangsa Indonesia melalui kekualan moral dan ekonpmi. 
Dengan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharap· 
kan angka keluarga miskin dapat dikurangi, dan nilai-nilai keimanan, 
ketaqwaan, akhlaq mulia serta budi luhur bangsa dapat ditegakkan 
kembali sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang ramah, sopan 
dan damai. 

BAB Ill 
PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH 

Pasal3 

Keluarga Sakinah adalah keluarga y~ng dibina atas perkawinan yang 
sah, mampu memenuhi hajad hidup spiritual dan material secara layak 
dan seimbang, dilipuli suasana kasih sayang anfara anggota keluarga 
dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, 
menghayati .dan memperdalam nilai·nilai keimanan, ketaqwaan dan 
akhlaq mulia. 
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Pasal4 

(1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan 
melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuh1 
kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara mini
mal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, 
papan, dan kesehatan. 

(2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat meme
nuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi 
masih taqlik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikolo
gisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan 
dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial ke
agamaan dengan lingkungannya. 

(3) Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat 
memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu me111ahami 
pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan 
dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial ke
agamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati 
serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul 
karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya. 

(4) Keluarga Sakinah Ill, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psi.kologis, dan 
pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi sun 
tauladan bagi lingkungannya. 

(5) Keluarga Sakinah Ill Plus. yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah 
secara sempurna, h.ebutuhan sosial-psikologis dan pengembang
annya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 

BABIV 
TUJUANDANSASARAN 

PasalS 

(1) Tujuan umum program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah 
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adalah sebagai upaya pemngkalan kualitas sumberdaya manusia 
secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam 
mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk 
mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh 
ke1manan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. 

(2) Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ada
lah sebagai berikut: 

a. Menanamkan nilai-nilai ke1manan, ketaqwaan dan akhlaq mulia 
melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat. dan 
pend1dikan formal. 

b. Memberdayakan ekonom1 umat melalui peningkatan kemampuan 
ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, 
koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerak
yatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan sha
daqah. 

c. Menmgkatkan gizi masyarakat melalui pembiaaan calon pengan
tin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah 
dengan pendekatan agama. 

d. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan 
melalui pendekatan agama dan Gerakan Jumat Bersih. 

e. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual 
dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan. 

Pasal6 

Sasaran Gerakan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga dan masya
rakat Indonesia pada umumnya dan khususnya keluarga miskin. 

BABY 
KEBIJAKSANAAN UMUM 

Pasal7 

(1) Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai Ge-
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rakan Nasional yang merupakan bag1an dari upaya meletakkan dasar
dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan 
sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang 
bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. 

(2) Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia 
tersebut dilaksanakan melalui pendidikan agama dalam keluarga, 
masyarakat, dan pendidikan formal. Upaya ini menekankan kepada 
aspek pengetahuan, pengamalan dan penghayatannya, sehingga 
pengetahuan agama yang dikembangkan adalah yang berka1tan 
dengan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara. 

(3) Aspek pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama dimaksudkan 
untuk mengimbangi dampak negatif perkembangan ilmu penge
tahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia 
memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi. 

(4) Pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk menurunkan angka kemis
kinan terutama keluarga yang miskin dengan meningkatkan ekonomi 
kerakyatan dengan mengembangkan koperasi masjid, majelis taklim, 
LSM Agama dan Kelompok Keluarga Sakinah, serta membentuk 
Desa Binaan Gerakan Keluarga Sakinah. Untuk menopang upaya 
tersebut perlu dilaksanakan upaya pemberdayaan dan pengelolaan 
zakat, infaq dan shadakah, serta kegiatan ekonomi keagamaan 
lainnya. 

(5) Upaya peningkatan gizi masyarakat dilakukan dengan motivasi dan 
bimbingan kepada umat mengenai pentingnya gizi bagi remaja usia 
nikah, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah untuk 
membangun generasi bangsa yang unggul. Untuk penanggulangan 
kekurangan gizi bagi anak sekolah dilakukan upaya pemberian tam
bahan makanan bagi anak sekolah agar dapat menyerap pelajaran 
di sekolah secara optimal. 

(6) Upaya peningkatan kesehatan masyarakat difokuskan pada kesehat
an ibu dan anak, air bersih dan sanitasi lingkungan agar tercipta 
sikap mental dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menurunkan 
angka kematian ibu dan anak. lmunisasi bagi bayi, balita, calon 
pengantin dan ibu hamil perlu terus ditingkatkan, dan budaya untuk 
berobat ke dukun diubah menj~di budaya berobat ke dokter dan para-
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med is lainnya. Kegiatan ini dipadukan dengan Gerakan Jumat Bersih yang 
lelah berjalan baik selama ini. Untuk kegiatan ini dilakukan dengan 
bekerjasama hnlas sektor, Urncef, UNDP, WB, IDB, ADB, UNFPA, 
dan badan internasional lainnya. 

(7) Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui pendekalan 
moral dengan t1ga sasaran utama. yaitu kelompok orang yang sudah 
terkena HIV/AIDS, orang yang karena perbuatan dan pekerjaannya 
beres1ko tertular HIV, dan masyarakat yang masih bersih dari penga
ruh HIV/AIDS. Terhadap kelompok pertama, diusahakan bimbingan 
dan perawatan agar tetap berproduksi, berperilaku pos1tif dan khusnul 
khatimah. Pada kelompok kedua, diadakan bimbingan agar dapat 
menghentikan perbuatan dan pekerjaan yang beresiko beralih kepada 
perbuatan dan pekerjaan yang terhindar dari kemungkinan tertular 
HIV/AIDS. Terhadap kelompok ketiga, dibenkan informasi dan mo
tivasi tentang bahaya penularan HIV/AIDS dan upaya pencegah
annya. 

PasalB 

Perencanaan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah men
jadi bagian yang tak terpisahkan dari program reformasi pembangunan 
di tingkat pusat dan daerah yang d1danai oleh APBN, APBD, bantuan 
luar negeri, dana non budgeter dan swadaya masyarakat. Untuk itu maka 
perencanaan program, pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan 
di daerah dan perencanaan pembinaan, evaluasi, monitoring, dan pilot 
project dilaksanakan di Pusat. 

Pasal9 

(1) Pada prinsipnya kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah dilaksanakan 
oleh Masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat sebagai pemeran uta
ma dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator. 

(2) Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang terdiri dari Sektor 
Agama, Departemen Dalam Negeri dan Pemerlntah Daerah, Sektor 
Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN dan LSM 
Agama dan masyarakat pada umumnya. 
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Pasal10 

(1) Dengan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan 
kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga 
nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq muha dapat tertanam 
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan mengembang
kan aspek keluhuran akhlaq dan moral masyarakat Indonesia tidak 
akan terseret pada pola pikir materialisme dan lebih menghargai kebe
naran, kebaikan, dan keadilan. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat 
kita tekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, 
sehingga mobihsasi sumber daya masyarakat dapat ditingkatkan, 
dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
Ketahanan keluarga akan terus meningkat sehingga tidak mudah 
terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing yang merusak tatanan 
kehidupan rumah tangga. 

(2) Kondisi tersebut akan berdampak posilif dalam upaya memulihkan 
keyakinan bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam 
rangka mewujudkan tujuan nasional, dalam kondisi yang kondusif 
dan akomodatif terhadap gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan 
konstruktif seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini diperlukan untuk 
mengembangkan tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, 
dan kenegaraan yang demokratis, dinamis, dan terbuka sesuai de
ngan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seba
gaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

(3) Kesemuanya itu adalah untuk penanggulangan krisis dan melaksana
kan reformasi secara menyeluruh dalam tatanan kehidupan berma
syarakat, berbangsa, dan bernegara. Keamanan dan ketertiban ma
syarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penang
gulangan krisis dan pelaksanaan reformasi pembangunan. 

BABVI 
PROGRAM KEGIATAN 

Pasal 11 

(1) Peren~anaan dilaksanakan dengan memadukan pola perencanaan 
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dari bawah dan keb1jaksanaan dan alas. 

(2) Perencanaan dilaksanakan secara lintas sektor dengan mengikut· 
sertakan LSM Agama. 

(3) Perencanaan d1 Daerah dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan Depar· 
temen Agama, sedangkan di pusat dikoordmasikan POKJA Pusat, 
Biro Perencanaan dan Bappenas. 

Pasal12 

Program Gerakan Keluarga Sakmah antara ain adalah : 

(1) Pendidikan Agama dalam Keluarga 
Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya 
adalah untuk menanamkan rnlai-nilai keimanan, ketaqwaan dan 
akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam 
hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas ter· 
sebut, maka program menyelenggarakan bimbingan agama secara 
terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksana
kan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada 
sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksa
nakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang 
datang ke rumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan 
tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasul modul, 
pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing 
keluarga. 

(2) Pendidikan Agama d1 M;.'isyarakat 
Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan 
di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok penga
jian, kelompok majelis tal<lim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan 
keagamaan lainnya. Untuk menunjang kelancaran keg1atan tersebut 
perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, 
pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaila pembimbing masyarakat. 

(3) Peningkatan Pendidikan Agama Me/alui Pendidikan Formal 
Program ini dilaksanakan melalui upaya p1~ningkatan pendidikan for
mal di lembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan 
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umum dan kejuruan mula1 dari lingkat pra sekolah sampai perguruan 
linggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan 
sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pela
tihan dan kecukupan penyediaan tenaga guru dan sebagainya. 

(4) Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi 
kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi 
keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan 
ekonomi keluarga lainnya~ Untuk memacu usaha ini, kiranya perlu 
dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk 
menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan 
prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan 
penyediaan tenaga pembimbing keluarga. 

(5) Pembinaan Gizi Keluarga 
Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasr dan bim
bingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama 
agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, 
calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk menunjang ke
lancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya 
termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, 
pelatihan-pelatihan. 

(6) Pembinaan Kesehatan Keluarga 
Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbing
an kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, 
agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita 
dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan 
difokuskan pada imuniasasi catin, bayi, dan ibu hamil dan kesehatan 
keluarga pada umumnya. 

(7) Sanitasi Lingkungan 
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Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan 
dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi 
lingkungan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu 
disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, 
buku pegangan, rnodul, pedoman, dan pelatihan-pelatihan. 



(8) Penanggulangan Penyakil Menular Seksual dan HIV/AIDS 
Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS d1laksa
nakan dengan melalu1 pendekatan moral keagamaan, bukan melalu1 
kondomisasi. Brmbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada 
orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berper1laku yang posil1f, 
dan khusnul khal1mah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada ke
lompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko 
terkena penyak1t menular seksual dan tertular HIViAIDS. agar segera 
sadar dan memperbaiki d1rinya menuju ke perbuatan dan peker1aan 
yang lebih aman. Bimbmgan dan motivasi keagamaan d1berikan ke
pada masyarakat agar mengetahui bahaya penyebaran HIV/AIDS 
dan upaya penanggulangannya. 

(9) Keg1atan tersebut d1la~sanakan secara lintas sektor dan LSM Agama. 
serta masyarakat yang dikoordmasikan oleh Sektor Agama. 

Pasal13 

(1) Monitoring kegiatan,dilakukan secara berienjang melalui laporan has11 
pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat Desa sampai 
dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. 

(2) Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tengah tahunan, akhir tahun pada 
masing-masing tingkat administratif. 

(3) Pengendalian program dilakul<an melalui pengawasan melekat, peng
awasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 

BAB VII 
ORGANISASI 

Pasal14 

(1) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusal adalah Menteri 
Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI. 
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(2) Kelompok KerJa Pembina Gerakan Keluarga S~kinah Tmgkal Pusal 
adalah Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, DirJen Pembangunan 
Daerah, Dirjen Binbaga Islam, Dirjen Pembangunan Masyarakat 
Desa, Asmenko Kesra Bidang Keluarga Sejahtera. Deput1 BKKBN, 
dan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari Pejabat 
Eselon II sektor terkait dan Sekretariat Kecil yang diJabat secara 
fungsional oleh Ditura Islam. 

(3) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi adalah Gu
bernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi. 

(4) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat 
Propinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama, Asda II, Kabid 
Sosbud Bappeda, Biro Binsos, Kantor Pembanguan Masyarakat 
Desa Propinsi, BKKBN, Kab1d Urais, Penais, Haji, Penda1s, dan Per
gurais. 

(5) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Bupali/W;1li
kotamadya K:::>H Tingkat II. 

(6) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II 
adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. 
Asda II, Kabid Sosbud, Biro Bmsos, Kantor Pembangunan Masya
rakat Desa Kabupaten/Kotamadya, BKKBN, Kasi Urais, Penais, 
Pembing Haji, Pendais, dan Pergurais. 

(7) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah 
Ca mat. 

(8) Saluan Tugas Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah 
Kepala KUA Kecamatan, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa, 
Penyuluh dan Penilik Pendidikan Agama. 

(9) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah 
Lurah/Kepala Desa. 

(1 O)Penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan 
adalah P3N Desa/Kelurahan. Kasi IL KMD, Ulama, Kiyai dan tokoh 
agama. 
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BAB VIII 
ANGGARAN 

Pasal15 

(1) Anggaran Kegiatan Gerakan Keluarga Sakmah bersumber dari dana 
APBN. APBD I, APBD II, Bantuan Luar Negeri dan swadaya masya
rakat. 

(2) Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Padatanggal : 1 o Maret 1999 

Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam 
dan Urusan Hajl 

-
Ors. H. MUBAROK 

NIP.150021992 
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PRESIDEN 
REPUBUK INDONESIA 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 1997 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KUALITAS ANAK 

Menimbang 

Mengingat 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangun
an Jangka Panjang tahap kedua yang bertujuan 
mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, 
mandiri, dan sejahtera lahir batin, perlu dilakukan 
peningkatan upaya-upaya pembinaan kualitas 
anak: 

b. bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasilguna 
dalam pembinaan anak, maka penyelenggaraan 
pembinaan kualitas anak oleh orang tua, masya
rakat, dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan 
secara terpadu; 

c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipan
dang perlu untuk mengeluarkan lnstruksi Presi
den tentang Penyelenggaraan pembinaan Kuali
tas Anak. 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 
1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor a 143); 
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Kepada 

Untuk : 

PERTAMA 

KE DUA 
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3. Undang-Undang Nomor 1 O tahun 1992 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangun
an Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahur 
1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3475); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 ten· 
tang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 
30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553). 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

MENGINSTRUKSIKAN : 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rak
yat; 
Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN; 
Menteri Dalam Negeri; 
Menteri Agama; 
Menteri Kesehatan; 
Menteri Sosial; 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I; 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. 

Menteri K9ordinator Bidang kesejahteraan Rakyat 
mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, pro
gram dan kegiatan dalam rangka pembinaan kualitas 
anak secara nasional dan terpadu .. 

Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koor
dinasi Keluarga Berencana Nasinoal mengkoordina
sikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan 
kualitas anak yang meliputi : 
1. Penyusunan pedoman umum pelaksanaan ke

giatan pembinaan kualhas anak; 



KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

2. Mengkoordmas1kan upaya pemecahan masalah 
yang l1mbul dalam rangka pembinaan kualitas 
anak: 

3. Mengadakan evaluasi dan pengendalian secara 
menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan 
pembinaan kualitas anak; 

4. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kuali· 
tas anak kepada Menteri Koordinator Bidang Ke· 
sejahteraan Rakyat dan Presiden. 

Menteri Dalam Negeri, memberikan dukungan dalam 
rangka pelaksanaan pembinaan kualitas anak serta 
memberikan petunjuk kepada Gubemur Kepala Dae
ra h Ting~at I dan Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan pembinaan 
kualitas anak di daerah masing-masing. 

Menteri Agama, menyusun program-program kegiat
an yang berkaitan dengan peningkatan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlaq, 
dan budi pekerti luhur, sehingga kualitas penghayatan 
spiritual anak semakin optimal dan kokoh. 

Menteri Kesehatan, menyusun program-program ke
giatan yang berkaitan dengan peningkatan status gizi 
dan kesehatan, dengan pendekatan pelayanan kese
hatan dasar serta pemantapan rujukannya, sehingga 
diperoleh kebugaran jasmani yang optimal bagi anak. 

Menteri Sosial, menyusun program-program kegiatan 
yang berkaitan dengan peningkatan kesejahtcraan 
sosial dengan meningkatkan profesionalisme pela· 
yanan terutama bagi anak terasing, terpencil, serta 
anggota masyarakat lain yang kur.ang beruntung. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyusun pro· 
gram-program kegiatan yang berkaitan dengan pelak
sanaan wajib belajar 9 tahun, minat baca dan belajar 
guna penumbuhan wawasan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka meningkatkan pembinaan 
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kualitas anak. 

KEDELAPAN Para Menteri lainnya dan para pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen. memberikan dukung
an terhadap pelaksanaan program pembinaan kuali
tas anak, sesuai dengan tugas dan kewenangan ma
sing-masing. 

KESEMBILAN : 1. Para Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, melaku-
kan pembinaan umum bagi keberhasilan pelak
sanaan program pembinaan kualilas anak di 
daerah masing-masing. 

2. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting· 
kat II. melakukan pembinaan program sektoral 
dan regional. khususnya dalam rangka mendu
kung pelaksanaan program pembinaan kualitas 
anak di daerah masing-masing. 

KESEPULUH Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai 
dengan tugas dan kewenangan masing-masing 
menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan 
bagi pelaksanaan lnstruksi Presiden ini. 

lnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kapala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan 

Lamback V. \lahattands 
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Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Pebruari 1997 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 
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