
 

 

 

NARASI INOVASI  PELAYANAN PUBLIK 

 

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program 

pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi 

Kankemenag Kota Tegal yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani 

masyarakat secara cepat,  tepat,  dan  professional  dalam  mewujudkan  good 

governance dan  clean government menuju aparatur Kankemenag Kota Tegal yang 

bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima Kankemenag Kota Tegal  

serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, 

terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah benturan kepentingan, pelayanan 

yang belum maksimal, diskriminasi pelayanan dan lemahnya pengawasan. Guna 

menghilangkan perilaku penyimpangan ASN tersebut telah dilakukan langkah-langkah 

strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK).  

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan 

dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat agar masyarakat merasakan hasil pembangunan zona integritas yang 

telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. 

Adapun langkah- langkah yang dilakukan Kankemenag Kota Tegal berupa 

inovasi –inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

adalah : 

 

1. Laskar Nikah ( Layanan Nikah Langsung Kelar ) 

Laskar Nikah diawali dari obrolan kami dengan Kepala Dinas Kependuduan 

dan Catatan Sipil Kota Tegal, yang kemudian melahirkan MoU antara Kantor 

Kementerian Agama Kota Tegal dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tegal pada tanggal 1 Desember 2020. 

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Walikota Tegal Bapak 

H. Dedi Yon Supriyono SC., MM. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa kedua 

belah pihak sepakat untuk bisa memberikan bukti nikah dengan menerbitkan 

Buku Nikah dan Kartu Nikah di KUA kecamatan serta KTP dan KK dari Dinas 

Kependuduan dan Catatan Sipil Kota Tegal  sesaat setelah akad nikah 

berlangsung. Sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku, kedua tim IT dari 

Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kota Tegal dan KUA Kecamatan melakukan 

pertemuan-pertemuan untuk membahas hal tersebut. Hingga pada akhirnya, 

melahirkan realisasi program sesuai yang diharapkan. 

Program tersebut baru bisa dinikmati oleh warga Kota Tegal, sedangkan 

warga dari luar Kota Tegal perlu dilakukan MoU lanjutan. Sejak diterapkannya 



Laskar Nikah hingga saat ini tercatat sebanyak 34 pengantin yang telah 

menikmati layanan tersebut.  

Selanjutnya, kami menginisiasi kepada Pengadilan Agama Kota Tegal agar 

melakukan hal serupa, karena ini menjadi kewajiban kami disaat calon pengantin 

yang telah melengkapi persyaratan dengan menyertakan Akte cerai, tapi status 

di KTP masih KAWIN. Hal ini masih dalam tahap simulasi, dimana 3 (Tiga) instansi 

Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil 

Kota Tegal dan Pengadilan Agama yang masing-masing memiliki aplikasi agar 

dapat terkoneksi satu dengan yang lain.  

 

2. SRG ( Speaker Robot Guru )  

SRG adalah inovasi media belajar yang menggabungkan antara Speaker 

MP3 dengan Materi belajar siswa/siswi SD/MI, dan dilengkapi suara bot atau 

robot. SRG beroperasi dengan difasilitasi sensor ID Voice, atau identitas suara 

anak, sehingga dapat digunakan secara offline maupun online. Ke depannya, riset 

akan benar-benar membuat media yang berbentuk mainan robot, agar akrab 

dengan dunia anak-anak. Akhir riset ini adalah sebuah impian dengan 

menggabungkan SRG + IoT (Internet of Things).  

 SRG didistribusikan dengan metode donasi, yang dinamakan “Program 

Donasi Pendidikan Nasional lewat SRG”. Donatur dapat memilih berdonasi dengan 

beberapa pilihan, diantaranya adalah Donasi Ostadii yaitu donasi sebesar 350.000 

yang akan memperoleh dua unit manual, 1 unit untuk donatur dan 1 unit untuk 

siswa yang kurang mampu. Selanjutnya adalah Donasi Ar Reco yaitu donasi 

sebesar 500.000 yang akan memperoleh dua unit semi otomatis, 1 unit untuk 

donatur dan 1 unit untuk siswa yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah 

Donasi Kumulatif yaitu donasi dengan jumlah tertentu yang dananya akan 

dikumpulkan sampai dananya cukup untuk biaya produksi dan akan 

didistribusikan sesuai keinginan donatur. 

 SRG memiliki 4 paket riset yang masih berlanjut. Paket tersebut 

diantaranya adalah Paket SRG Ibu hamil, Paket SRG SD/MI, Paket SRG 

SMP/SMA/MA dan Paket SRG Umum. Dengan luasnya cakupan materi diharapkan 

program SRG ini dapat berkontribusi untuk memberikan tambahan pengetahuan 

kepada masayarakat. 

 

 



3. “Ngombe Teh Tubruk” 

Ngombe Teh Tubruk merupakan singkatan dari Ngomong Bebas demi 

Tegal Harmoni dan Tegal Guyub Rukun. Inovasi ini diilhami oleh Tema HAB 

Kemenag ke-75 Tahun 2021 “Indonesia Rukun”. Kami berusaha menerjemahkan 

hal tersebut melalui “Ngombe Teh Tubruk”. Launching program dihadiri wakil 

walikota, Sekretariat Daerah, Kepala Diskominfo, Kepala Bagian Kesra, Ketua 

MUI, Ketua FKUB, dan 6 Tokoh Agama serta para budayawan dan pemerhati 

sosial Kota Tegal. 

Program ini langsung disambut hangat oleh Pemerintah Kota Tegal dan 

para tokoh agama di Kota Tegal. Bahkan, Ketua MUI KH. Abu Chaer AnNur, 

spontan memberi masukan kepada wakil walikota agar program ini harus 

dilestarikan dan rutin dilaksanakan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat. 

Seluruh masyarakat, baik itu komunitas maupun seluruh umat beragama 

dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya di Teh Tubruk ini. Demikianlah 

harapan kami, sehingga permasalahan apapun di Kota tegal dapat di selesaikan 

disini dengan dilandasi kerukunan beragama dan nilai-nilai budaya yang ada di 

kota tegal.  

Ngombe Teh Tubruk diharapkan dapat menjadi ajang diskusi antar 

masyarakat Kota Tegal dari berbagai elemen (agama, budaya dsb) dengan 

Pemerintah Kota Tegal dengan suasana kondusif yang dibalut dengan kerukunan 

agama dan diselingi dengan penampilan seni budaya. Isu-isu yang hangat dan 

aktual sosial keagamaan, kesenian, kebudayaan dan kemasyarakatan dapat 

diwadahi dalam pembicaraan bebas dalam bingkai persatuan di “Ngombe Teh 

Tubruk”. 

Selain itu, Seni Teater  di Kota Tegal yang dulu pernah maju dan 

melahirkan seniman-seniman terkenal dan melegenda yang mengharumkan 

nama Kota Tegal diharapkan bisa eksis dan booming kembali / Reborn. Mimpi 

yang sama juga untuk eksisnya seni-seni lainnya seperti seni hadroh dan lain 

sebagainya. Dengan adanya wadah ini, ajang kreativitas seni dan budaya Kota 

Tegal yang dulu pernah populer dan melegenda bisa kembali hidup dan semarak 

sehingga Kota Tegal menjadi Kota yang Maju dan Berwibawa. 

Kementerian Agama Kota Tegal meluncurkan gagasan program ini dengan 

melibatkan segenap pihak yang pada akhirnya menghadirkan “Ngombe Teh 

Tubruk” di Gazebo Indonesia Rukun dan Taman Kerukunan Kantor Kementerian 



Agama Kota Tegal. Semoga harapan kita semua dan harapan Presiden dapat 

terwujud dalam mengitar bumi Indonesia Raya. 

“ Rukun itu indah, Rukun itu indah, Bersaudara itu indah, Bersaudara 

itu indah, Bersatu itu juga indah, Bersatu itu indah “ 

“ Rukun itu indah demi Indonesia Maju, Adil dan Makmur”.  

4. MOCI ( Muallaf Center Kota Tegal) 

Berawal dari melihat fenomena semakin tingginya animo orang-orang non muslim 

yang masuk Islam dan untuk menjaga  aqidah Para Muallaf tersebut, maka 

diperlukan pembinaan-pembinaan tentang masalah ibadah dan pemahaman 

keagamaan lainnya kepada mereka secara kontinyu dan berkesinambungan.  Atas 

dasar itulah kami Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh ) Agama Islam Kantor 

Kementerian Agama Kota Tegal bermaksud untuk membentuk dan mendirikan 

Muallaf Center Kota Tegal.   

Muallaf Center ini merupakan tangan panjang dari Kantor kementerian Agama Kota 

Tegal yang kegiatannya  melayani prosesi pengislaman dan pembinaan kepada  

Para Muallaf  khususnya di bidang keagamaan. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan juga pembinaan di bidang lainnya seperti keterampilan, usaha dan 

lain-lainnya dalam rangka membina, mendukung dan mendampingi Para Muallaf  

agar mereka dapat hidup aman dan nyaman tanpa kuatir mendapat  intimidasi 

tertentu dari beberapa pihak yang tidak berkenan dengan itikat baiknya masuk 

Islam. Diharapkan  Pemerintah Kota Tegal menyambut baik dan mendukung 

rencana program ini agar tata kehidupan beragama di Kota Tegal tetap kondusif 

dan terjaganya stabilitas serta kerukunan umat beragama sehinngga persatuan dan 

kesatuan masyarakat Kota Tegal tercapai dengan baik.  

Selain itu prosesi pengislaman selama ini masih dilaksanakan belum secara 

maksimal, karena belum ada wadah yang representatif sehingga dokumen dan 

progres belum terakomodir secara rapi. Dengan adanya Mualaf Center ini 

diharapkan pelaksanaan proses pengislaman lebih profesional dan menumbuhkan 

kepercayaan bagi masyarakat. Namun demikian proses pengislaman dapat saja 

dilakukan oleh Ormas, Kyai atau Tokoh Agama setempat, sedangkan untuk 

penerbitan Sertifikat yang disahkan oleh Kepala Kantor kementerian Agama Kota 

Tegal dibantu pengelolaannya oleh di Mualaf Center agar lebih tertib dan tertata 

rapi. 

 



5. Nganter Teko ( Ngaji di Terminal Kota Tegal ) 

Bimbingan dan Penyuluh Agama  pada masyarakat mempunyai peranan yang 

penting dalam rangka mendukung pemerintah membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya. Bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat telah menyebar di 

berbagai kelompok masyarakat. Lain halnya bimbingan  agama bagi pedagang 

asongan  di Terminal masih jarang  tersentuh .  

Pedagang asongan  merupakan komunitas  marjinal yang mempunyai dua masalah 

penting yaitu masalah ekonomi dan masalah pengamalan agama. Untuk itu,  perlu 

adanya  pembinaan terhadap pedagang asongan yang berkaitan dengan agama, 

terutama tentang   bimbingan membaca Alquran.   

Pedagang asongan  di Terminal Kota Tegal kebanyakan mereka belum bisa 

membaca Alquran dengan baik dan belum bisa melaksanakn  pengamalan agama 

dengan baik pula. Hal tersebut dikarenakan  latar belakang ekonomi mereka lemah 

atau  dari  latar belakang keluarga yang  tidak mampu,  bahkan tidak mempunyai 

pendidikan yang baik, sehingga  kepedulian  terhadap agama juga sangat kurang. 

Mereka hanya fokus memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-

hari untuk keluarga. 

Aktifitas pedagang asongan di Terminal Kota Tegal pada awalnya  hanya 

berdagang saja, yaitu ketika bis masuk  di Terminal mereka menjajakaan 

daganganya pada orang-orang yang naik bis kemudian mereka duduk-duduk 

kembali menunggu bis datang kembali. Sehingga banyak waktu yang terbuang 

dengan percuma.  

Permasalahan yang timbul tersebut, membutuhkan penyelesaian yang 

berkesinambungan  dalam kegiatan bimbingan, terutama  pemberantasan buta 

aksara Alquran bagi pedagang asongan di Terminal Kota Tegal. Sehingga waktu 

yang awalnya terbuang percuma menjadi waktu yang bermaanfaat. Dengan kata 

lain, yang awalnya tidak bisa membaca Alquran dengan baik menjadi orang yang 



mampu membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

kehidupan menjadi ayem tentram secara lahir batin. 

6. NGASSPOL ( Ngaji Sareng Satri Lapas Kota Tegal) 

Awal  berdirinya Pondok Pesantren ini bermula dari kegiatan rutin Bimbingan Rohani 

yang diadakan pihak Lapas setiap hari Rabu pukul 09.00 sampai dengan pukul 

09.30 wib dengan penceramah dari Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Seiring 

perjalanan waktu dan perkembangan jaman, sepertinya kegiatan bimbingan rohani 

yang dilaksanakan rutin tersebut ternyata tidak bisa maksimal dalam pendalaman 

materi. Sehingga ada pemikiran dari Bapak Haryoto ( Kasi Binadik dan Giatja ) 

waktu itu, perlu adany pengembangan materi ceramah. Maka seperti gayung 

bersambut ketika Bapak Gomsoni Yasin, S.Ag. (Penyuluh Agama Fungsional Kec. 

Tegal Barat ) mengutarakan keinginannya kepada Bapak Haryoto untuk 

mengadakan kegiatan  penyuluhan Warga Binaan dengan sistem pesantren, yang 

pada mulanya merupakan progam kerja Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam 

( FK PAI ) Kec. Tegal Barat.  

Maka selanjutnya FK PAI Kec. Tegal Barat mengadakan koordinasi, sehingga 

kegiatan tersebut sepakat dilaksanakan mulai Bulan Oktober 2011 dengan tenaga 

pengajar Para Penyuluh Agama Non PNS Kec. Tegal Barat. Setelah satu bulan 

berjalan ternyata WB putri berkeinginan untuk diadakan kegiatan serupa. Maka 

kami menggandeng Penyuluh Agama Fungsional Kec. Lain ( Kec. Tegal Timur, Kec. 

Tegal Selatan dan Kec. Margadana) untuk bersama-sama mengadakan penyuluhan 

WB di Lapas dengan sistem pesantren. Akhirnya setelah mengadakan berbagai 

dialog antara Pihak Lapas dan Penyuluh disepakati nama pesantren “ NUURUL 

HIDAYAH “ dengan harapan WB akan mendapat cahaya hidayah sehingga setelah 

bebas dari Lapas ini mampu menjadi insan yang paham dan mampu mengamalkan 

Agama Islam dengan baik dan benar.  

Setelah tiga bulan kegiatan ini berjalan, ternyata antusiatisme WB, Pihak Lapas dan 

Para Pengajar begitu tinggi sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan yang 

lebih profesional. Maka kami menyampaikankan kegiatan pesantrenisasi Lapas ini 

kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, H. Nuril Anwar, 

SH.MH, dan didukung penuh oleh beliau maupun Kepala Lapas Bapak Drs. Rudi CH. 

Gill, Bc.IP. Pada akhirnya Ponpes ini diambil alih langsung oleh Kantor Kementerian 

Agama Kota Tegal dan bukan lagi Program kerja FK PAI Kec. Tegal Barat lagi. 

 



7. PORSADIN VIRTUAL 

Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, selain 

berfungsi sebagai lembaga pengembangan keagamaan (tafaqquh fiddin), juga 

sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta pengembangan sosial-

kemasyarakatan. Ketiga fungsi tersebut berjalan seiring dengan tumbuh dan 

berkembangnya masyarakat Indonesia, sejalan dengan problematika yang 

dihadapi. Dalam konteks pengembangan sosial kemasyarakatan dalam arti yang 

luas, juga dikembangkan kegiatan olah raga, seni dan budaya. 

Meskipin fungsi pokoknya memberikan pendidikan ilmu-ilmu agama, tetapi kegiatan 

olehraga, seni-budaya dan ketrampilan juga mendapat perhatian di madrasah 

diniyah, agar para santri memiliki jasmani dan rohani yang sehat serta memiliki 

kemampuan mandiri di masa depan atau sebagai orang yang disebut dalam al-

Quran ”basathan fi al-’ilmi wa al-jismi” (Q.S. 2 : 247). 

Pentingnya pengembangan olahraga, seni dan budaya telah diyakini oleh 

masyarakat luas, termasuk kalangan madrasah diniyah. Bahkan dikalangan 

madrasah diniyah dikenal pepatah Arab yang berbunyi :”al-aqlu al-saliim fi al-jismi 

al-salim” atau dalam bahasa Latin populer dengan ungkapan :”men sanna in 

corpore sanno”, yang berarti :”akal yang sehat terletak pada badan yang sehat”. 

Kendatipun dalam implementasi kegiatan olehraga, seni dan budaya oleh komunitas 

madrasah diniyah belum terorganisir secara baik, namun dalam perkembangannya 

mengalami kemajuan yang luar biasa. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya 

kompetisi olah raga, seni dan keilmuan santri mulai dari tingkat kecamatan, 

kabupaten hingga provinsi. 

Dalam rangka pembinaan generasi muda dibidang olahraga, seni dan budaya ini, 

para santri sebagai komponen generasi muda perlu memperoleh porsi yang sama 

dengan pelajar di sekolah atau madrasah. Pada realitasnya, banyak madrasah 

diniyah yang santrinya telah memiliki kelompok-kelompok olahraga seperti sepak 

bola, badminton, tenis meja, bola volly, bola basket, footsal, dan bela diri. Dalam 

bidang seni dan budaya banyak juga madrasah diniyah yang memiliki kelompok 

tilawatil Quran, seni musik band, gambus dan nashid. 

Dengan latihan secara mandiri dalam bidang olahraga, seni dan budaya di beberapa 

madrasah diniyah, akan muncul sumber daya manusia yang handal dalam ketiga 

bidang tersebut, sehingga akan membentuk kesan (image building) bahwa 

madrasah diniyah ternyata mengalami dinamika dalam dunianya yang lain. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, Tahun 2021 Dewan Pengurus Cabang Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kota Tegal menyelenggaran Pekan 



Olahraga dan Seni Madrasah Diniyah (PORSADIN) yang ke 6 sebagai ajang 

aktualisasi dan apreasiasi santri dalam mengembangkan kemampuannya dibidang 

olahraga, keilmuan, seni dan budaya. Sehingga akan muncul para atlet, seniman, 

ilmuwan, serta sastrawan dari kalangan madrasah diniyah yang layak 

diperhitungkan di tingkat Daerah dan selanjutnya akan dibawa ke Jawa Tengah 

untuk menuju PORSADINAS. 

Namun, Pandemi COVID 19 yang sudah berlansung 9 bulan menjadikan Panitia 

langsung koordinasi dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Tegal dan Kepala Kasi 

Pakis untuk bisa mencari jalan keluar agar Dana Hibah Pemerintah Kota Tegal  

Nomor 900/065.1/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tegal Nomor 

900/017/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota 

Tegal Tahun anggaran 2020 Porsadin menerima dana hibah dari Pemerintah 

sebesar Rp.101.450.000  bisa dipergunakan sebagai mana mestinya akan tetapi 

tetap ikut berpartisipasi aktif dalam pencegahan penularan COVID 19 di kalangan 

santri Madrasah Diniyah. 

Pelaksaan PORSADIN secara Virtual adalah alternative terbaik yang bisa 

dilaksanakan dan pelaksanaannya tentu memerlukan kesabaran dan ketekunan 

yang luarbiasa  mengingat Madrasah Diniyah bukanlah sekolah Formal dan ustadz 

ustadzahnya tidak semua mengetahui dan memahami digital. 

 

8. Aplikasi SiTELLA ( Sistem Informasi Tegal Laka-laka) 

 

Aplikasi SiTELLA terdiri dari Empat Pelayanan : 

1. Pelayanan Online di alamat https://ptsp.sitela.id 

2. Pelayanan database Kankemenag Kota Tegal 

3. Kinerja Pegawai di alamat kinerja.sitela.id 

4. Absen Online di sitela.id 

9. Si Cerpen Cinta ( Sistem Informasi Layanan Langsung Kelar Terintegrasi 

dan Tanggap) 

Sinergi antara Kankemenag Kota Tegal, Disdukcapil dan Pengadilan Agama Kota 

Tegal yang mempermudah masyarakat Kota Tegal dalam mendapatkan 

administrasi kependudukan usai bercerai karena langsung terintegrasi dengan data 

lainnya. Tujuannya adalah agar dokumen kependudukan bisa langsung di dapat 

baik akta cerai maupun isbat nikah. Kemudian setelah berkekuatan hukum tetap, 

maka yang bersangkutan akan langsung memperoleh E-KTP dan KK baru. Begitu 

juga dengan Kemenag ketika isbat nikah akan memperoleh akte kelahiran anak. 

https://ptsp.sitela.id/


Saat KUA hendak menikahkan calon pengantin yang bersangkutan sudah cerai 

tetapi begitu di cek di KTP nya status masih kawin, hal seperti ini tidak akan 

ditemukan lagi. 

10. Satu Jam Berjuang 

Kankemenag Kota Tegal mengikutkan siswa MAN, MTS dan Mi untuk satu jam 

pelajaran tiap harinya untuk menghafal JUZ 30.  

11. One Month Two Hadits 

Kankemenag Kota Tegal mengikutkan siswa MAN, MTS dan Mi untuk menghafal 

hadits target dalam satu bulan ada dua hadist yang hafal. 

12. Kompetisi Sains Madrasah  

Kemenag Kota Tegal mengikutkan seluruh MI, dan MTS dalam ajang lomba 

kompetisi Sains Madrasah secara online. Memberikan Pemantauan, Pembinaan dan 

Penghargaan bagi tiap pemenangnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 


