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POLICY BRIEF 

PENATAAN PELAYANAN KITAB SUCI 

KEMENTERIAN AGAMA 

 

Oleh: 

Tim Peneliti Puslitbang LKKMO 

 

 

RINGKASAN 

 

Pelayanan kitab suci utamanya terkait pengadaan dan pendistribusian menghadapi 

persoalan kejelasan regulasi yang menjadi landasan yuridis formal pelaksanaannya. 

Selama ini, pelayanan kitab suci didesain sebagai program, bukan tugas dan fungsi 

tersendiri yang memerlukan pendelegasian kewenangan, pembakuan proses bisnis, 

standar operasional prosedur (SOP) pengadaan, pendistribusian, dan pengawasan 

kitab suci. Selain itu dalam hal proses perencanaan, ketersediaan data yang menjadi 

dasar analisa kebutuhan belum terpenuhi dan digunakan dengan baik. Pendayagunaan 

instansi vertikal dalam pendistribusian kitab suci juga belum dilakukan secara 

maksimal. Berbagai kondisi tersebut berimbas pada kurang optimalnya aspek 

kecukupan dan keterjangkauan pelayanan kitab suci kepada masyarakat yang 

membutuhkan, tak terkecuali  kelompok masyarakat difabel.    

 

PENDAHULUAN 

 

Kitab suci merupakan sumber utama bagi keyakinan dan ajaran enam agama yang 

berbeda-beda di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan 

Konghucu. Masing-masing agama tersebut memiliki kitab suci. Al-Quran untuk umat 

Islam, Al Kitab bagi umat Kristen dan Katolik, Weda untuk penganut Hindu, 

Tripitaka bagi kaum Buddha, dan penganut Konghucu memiliki kitab suci Si Shu. 

 

Rencana Pembangunan Nasional Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019; 

telah mencanangkan bahwa kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; 

sebagai satu di antara sebelas sasaran dalam rangka peneguhan kebinekaan dan 

penguatan restorasi sosial.  Sebagai institusi pemerintah, Kementerian Agama 

memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan keagamaan 

bagi seluruh penganut agama. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 39 Tahun 

2015; tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019, dalam rangka 

meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, telah menetapkan agenda 

peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama sebagai agenda yang dilakukan 

melalui tiga pendekatan kegiatan: (i) pelayanan administrasi keagamaan, (ii) 

penyediaan kitab suci, dan (iii) pengembangan rumah ibadah. Selanjutnya, Renstra 

Kementerian Agama 2015-2019 menjelaskan bahwa penyediaan kitab suci 

diselenggarakan secara cuma-cuma bagi masyarakat. Namun, sampai saat ini belum 

ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif dan tegas tentang pelayanan 

kitab suci.  

 

Menindaklanjuti KMA Nomor 39 Tahun 2015, terkait dengan pelayanan penyediaan 

kitab suci, Menteri Agama menerbitkan KMA Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama, dengan menetapkan Indeks 

Pelayanan Keagamaan sebagai instrumen penilaian peningkatan kualitas pelayanan 
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keagamaan. Salah satunya aspek pelayanan di bidang kitab suci. Namun, sampai saat 

ini penelitian pelayanan kitab belum pernah dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik secara berkala. Di dalam KMA Nomor 39 Tahun 2015 secara eksplisit; 

disebutkan dua aspek pelayanan kitab suci; pengadaan dan distribusi. Maka, 

pengukuran kualitas pelayanan kitab suci adalah dengan mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap layanan pengadaan dan pendistribusian kitab suci yang ditujukan 

kepada enam pemeluk agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan 

Konghucu. 

 

Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi telah 

melakukan penelitian implementasi pelayanan kitab suci dengan pendekatan mix 

method, yaitu menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  Hasil 

penelitian tersebut memberikan gambaran masalah implementasi pelayanan kitab suci 

dalam dua aspek: (a) problem pengelolaan pelayanan kitab suci dan (b) rendahnya 

kepuasan masyarakat atas pelayanan kitab suci dari sisi produk, ketercukupan 

penyediaan, keterjangkauan penyebaran, keterbukaan informasi, dan sosialisasi. 

 

PROBLEM PENGELOLAAN PELAYANAN KITAB SUCI  

 

Sebagai komponen dasar tugas Kementerian Agama, pengelolaan pelayanan kitab 

suci yang profesional menjadi urgen dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran 

strategis Kementerian Agama. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, pengelolaan pelayanan kitab suci harus didasarkan pada: (i) kejelasan dasar 

hukum yang mengatur pelayanan kitab suci, (ii) daya dukung anggaran dan sarana 

yang digunakan dalam pengadaan dan pendistribusian kitab suci, (iii) kejelasan 

mekanisme/sistem penyelenggaraan pelayanan kitab suci yang operasional, yang 

meliputi: (a) ketersediaan dokumen proses bisnis penyelenggaraan pelayanan kitab 

suci dan (b) ketersediaan dokumen standard operating procedure (SOP) 

penyelenggaraan pelayanan kitab suci. Terakhir, harus ada kejelasan pendelegasian 

kewenangan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kitab suci, antara organisasi 

pusat dan instansi vertikal dalam hal pengadaan dan pendistribusian kitab suci.  

 

Dalam hal pengelolaan pelayanan kitab suci saat ini, hasil penelitian Indeks 

Pelayanan Keagamaan yang dilaksanakan pada 2018 menunjukkan bahwa:  

 

1. Pelayanan kitab suci terkait dengan pengadaan dan pendistribusian belum 

memiliki dasar hukum yang baku, kecuali merujuk kepada KMA Nomor 

39/2015 tentang Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dan Perpres Nomor 

4/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah digantikan oleh Perpres 

Nomor 16/2018. 

 

2. Pelayanan kitab suci, dalam hal pengadaan dan pendistribusian, belum 

memenuhi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Belum ada juga kejelasan mengenai mekanisme/sistem operasional 

penyelenggaraan pelayanan kitab suci, yang ditandai oleh ketiadaan dokumen 



3 
 

yang menjelaskan peta proses bisnis dan standard operating procedure (SOP) 

pengadaan, pendistribusian dan pengawasan kitab suci, mulai dari unit kerja di 

tingkat pusat sampai unit kerja di tingkat instansi vertikal.  

 

3. Ketidakjelasan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan kitab 

suci dalam struktur organisasi yang secara spesifik memiliki kewenangan 

penuh pengelolaan pelayanan kitab suci pada masing-masing unit kerja/Bimas 

Agama.  

 

4. Ketiadaan perencanaan pengadaan dan pendistribusian kitab suci yang 

profesional berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga dapat 

ditetapkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan, pendistribusian, dan 

pengawasan kitab suci dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis 

penyelenggaraan pelayanan keagamaan. 

 

5. Instansi vertikal (kantor wilayah) masih belum dilibatkan secara efektif dalam 

penyebaran kitab suci, yang mengakibatkan rendahnya efektivitas 

keterjangkauan penyebaran kitab suci kepada masyarakat. 

 

Implikasi dari semua masalah di atas, ialah rendahnya tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kitab suci yang juga berarti menunjukkan kualitas kinerja 

pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama, terutama terkait dengan keberpihakan 

Kementerian Agama terhadap kebutuhan kelompok masyarakat tunanetra terhadap 

kitab suci.   

 

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kitab Suci (n= 1.407) 

 

 Aspek Penilaian 
Nilai 

Interval 

Nilai 

Interval 

Konversi 

Mutu 

Pelayana

n 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1. Kualitas cetakan 2,74 68,39 C Kurang baik 

2. Kualitas penggunaan huruf 2,89 72,32 C Kurang baik 

3. Kecukupan pengadaan kitab suci 2,63 65,73 C Kurang baik 

4. Kecukupan pengadaan kitab suci 

bagi tuna netra 
2,32 

57,97 
D Tidak baik 

5. Keterbukaan informasi 

penyebaran kitab suci 
2,56 

63,94 
D Tidak baik 

6. Keterjangkauan penyebaran kitab 

suci kepada masyarakat luas 
2,50 62,39 D Tidak baik 

7. Efektivitas sosialisasi pelayanan 

kitab suci 
2,63 65,79 C Kurang baik 

Nilai umum 2,61 65, 22 C Kurang baik 
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REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Urgensi penyusuan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pelayanan 

Kitab Suci. Dalam hal ini, PMA secara khusus untuk mengatur pengelolaan 

pelayanan kitab suci yang mencakup aspek; struktur organisasi, mekanisme 

pelaksanaan pelayanan (penyediaan dan distribusi), dan pengawasan. Peraturan 

tersebut diperlukan agar pelayanan kitab suci menjadi efektif, profesional, 

transparan, dan akuntabel. 

 

2. Diperlukan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Kitab Suci dalam rangka 

operasionalisasi PMA agar terimplementasi secara efektif. Dalam hal ini 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Kitab Suci mencakup aspek: mekanisme 

perencanaan, proses bisnis dan SOP tentang pengelolaan pelayanan kitab suci, 

dari instansi pusat hingga instansi vertikal, sehingga implementasi pelayanan 

kitab suci menjadi terukur dan terstandardisasi. 

 

3. Diperlukan pengembangan database kebutuhan kitab suci sebagai dasar 

penetapan anggaran dan prioritas pengadaan dan pendistribusian.  Hal ini 

dalam rangka perencanaan pengadaan dan pendistribusian kitab suci dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif.  

 

 


