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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah
memberikan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Salawat dan salam juga kita sampaikan
kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam
yang terang berderang dengan cahaya iman dan Islam. Selanjutnya, berkat rahmat dan
taufik dari Allah swt. pulalah, penyusunan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan pada
tahun anggaran 2009 ini dapat dilaksanakan.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari dan menjadi salah satu unit eselon II di
lingkungan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Puslitbang Lektur
Keagamaan melaksanakan tugas dan fungsinya seiring --dan bersama-sama-- dengan
unit lain, yakni Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan, dan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Sejak digabungnya fungsi
kelitbangan dan kediklatan pada tahun 2001 menjadi Badan Litbang dan Diklat,
kerjasama internal juga intensif dibangun dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan
dan Pusdiklat Administrasi. Untuk memperkuat tim kajian dan penelitian, sedikitnya
Puslitbang Lektur Keagamaan melibatkan pula, sesuai kebutuhan, peneliti lain di
lingkungan Badan Litbang dan Diklat. Kerjasama intensif juga dilakukan dengan pihak
perguruan tinggi agama (UIN, IAIN, IHDN, STAIN, STAKN, dan PTA lainnya).
Bahkan, secara internal kerjasama itu dilakukan dengan unit kerja lain di lingkungan
Departemen Agama, seperti Ditjen-Ditjen Bimas, Islam, Kristen, Ketolik, Hindu, dan
Ditjen Pendis, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Departemen Agama,
serta unit lain yang terkait dengan jenis dan sasaran kajian. Kerjasama-kerjasama itu
dilakukan baik dalam bentuk pelibatan tokoh secara personal untuk ikut serta sebagai
peneliti, narasumber, penulis dan pembanding, maupun kerjasama kelembagaan untuk
melaksanakan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat. Kurang lebih kerjasama kedua jenis ini pula yang dilakukan Puslitbang Lektur
Keagamaan dengan institusi lain di luar unit Departemen Agama seperti Perguruan
Tinggi Umum, lembaga kajian dan penelitian, Perpustakaan Nasional, Puslit Arkeologi
Nasional, media massa, lembaga litbang pada departemen lain, Arsip Nasional, dan lain
sebagainya, bahkan juga dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri yang concern
terhadap kajian naskah keagamaan.
Untuk melihat dinamika perkembangan Puslitbang Lektur Keagamaan tersebut,
pada tahun 2009 ini disusun “Profil Puslitbang Lektur Keagamaan dari Masa ke Masa”.
Profil ini disusun di antaranya untuk meletakkan sejarah keberadaan Puslitbang Lektur
Keagamaan (sebelumnya Puslitbang Lektur Agama) yang selama 34 tahun, secara
adhoc –namun kenyataannya dominan- melaksanakan tugas-tugas pentashihan dan

pengkajian Al-Qur'an, di samping melaksanakan tugas pokoknya yaitu penelitian,
pengkajian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan.
Laporan penyelenggaraan ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan
kegiatan ini, bukan tentang profilnya, dari tahap awal persiapan hingga tahap akhir
pelaksanaannya. Ada dua hal yang perlu dilaporankan, yaitu: (1) proses
penyelenggaraannya, dan (2) hasil dari kegiatan ini, yaitu terbitnya buku “Profil
Puslitbang Lektur Keagamaan dari Masa ke Masa”.
Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya
ii
kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar,dan Kepala
Puslitbang Lektur Keagamaan, Prof. Dr. H. Maidir Harun, yang telah memberikan
kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Demikian juga ucapan
terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian
Laporan Penyelenggaraan ini serta mendukung suksesnya pelaksanaan penyusunan profil yang
tidak dapat disebutkan satu per satu dalam pengantar ini. Muhah-mudahan Allah swt.
memberikan pahala yang berlipat kepada mereka semua. Amin
Terakhir, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan
kontribusi bagi pengembangan program dan kebijakan di lingkungan Puslitbang Lektur
Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama selanjutnya. Profil ini
sendiri diharapkan, bukan saja menjadi dokumen sejarah, tetapi bisa dijadikan bahan
refleksi demi mengembangkan Puslitbang Lektur Keagamaan dalam rangka mengabdi
pada pembangunan masyarakat di bidang agama.
Jakarta,
Ketua,

Desember 2009

Drs. H. E. Badri Yunardi, M.Pd.
NIP. 150094371

SAMBUTAN
KEPALA PUSLITBANG LEKTUR KEAGAMAAN

Segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan nikmatNya yang tidak terbatas. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi
Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang
berderang dengan cahaya iman dan Islam. Selanjutnya, berkat rahmat dan taufik dari
Allah swt. pulalah, penyusunan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan pada tahun
anggaran 2009 ini dapat dilaksanakan.
Penerbitan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan merupakan kegiatan strategis
dan historis bagi Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen
Agama RI. Profil ini diharapkan dapat menjadi media publikasi dan informasi
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dan produk-produk kelekturan dan khazanah
keagamaan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan. Untuk melihat
dinamika perkembangan Puslitbang Lektur Keagamaan tersebut, pada tahun 2009 ini
disusun “Profil Puslitbang Lektur Keagamaan dari Masa ke Masa”. Profil ini disusun di
antaranya untuk meletakkan sejarah keberadaan Puslitbang Lektur Keagamaan
(sebelumnya Puslitbang Lektur Agama) yang selama 34 tahun telah melaksanakan tugas
pokoknya yaitu penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang lektur keagamaan,
di samping juga telah melaksanakan tugas-tugas pentashihan dan pengkajian Al-Qur'an
secara ad hoc.
Dengan terlaksananya penerbitan “Profil Puslitbang Lektur Keagamaan dari
Masa ke Masa”, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Litbang
dan Diklat yang telah memberikan petunjuk dan arahannya. Terima kasih juga kami
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian kegiatan ini. Semoga
Allah swt memberikan pahala yang berlipat. Amin

Jakarta,

Desember 2009

Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan,

Prof. Dr. H. Maidir Harun
NIP. 19500710 197802 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Puslitbang Lektur Agama adalah salah satu unit kerja di bawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun
1974 tentang Popok-pokok Organisasi Departemen, dan dijabarkan dengan Keputusan
Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan).
Pada mula berdirinya, lembaga ini disebut Puslitbang Lektur Agama, sebagai
kelanjutan dari unit kerja yang sebelumnya telah ada yaitu Lembaga Lektur Keagamaan,
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B.III/2-0/7413, tanggal 112 1971. Lembaga ini dipimpin oleh B.Hamdany Ali MA. M.Ed. Di antara tugas
pokoknya yaitu meneliti lektur keagamaan dan mentashih Al-Qur'an dan memberikan
izin terbit lektur agama.
Untuk mengetahui secara utuh tugas dan fungsi unit kerja Puslitbang Lektur
Keagamaan terlebih dahulu perlu melihat keterkaitannya dengan Badan Litbang
Departemen Agama sebagai instansi induknya. Pada pasal 546 KMA tersebut di atas,
Badan Litbang Agama terdiri dari 1) Sekretariat Badan, 2) Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kehidupan Agama, 3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur
Agama, disingkat Puslitbang Leka dan 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama, disingkat Puslitbang Penda. Secara struktural, keempat unit ini
memiliki kedudukan eselon dua setara dengan biro-biro di lingkungan Sekretariat
Jenderal.
Sejak berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, banyak sudah
perkembangan yang terjadi di lingkungan Departemen Agama seiring dengan
perkembangan yang terjadi, baik di lingkungan eksternal maupun internal Departemen
Agama sendiri.
Perkembangan yang cukup berarti di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Agama misalnya, terjadi ketika Badan Litbang Agama menjadi Badan
yang menangani hal-hal yang menyangkut pendidikan dan pelatihan pegawai sehingga
Badan tersebut menjadi Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama (Vide PMA No.
3 Tahun 2006). Perkembangan yang paling akhir adalah dengan lahirnya satuan kerja
baru yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (vide PMA No. 3 Tahun 2007). Unit
kerja baru di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tersebut
dahulunya adalah sebuah tim ad-hoc bernama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan.
Walaupun Tim Lajnah bersifat ad-hoc akan tetapi de facto sejak sebelum
terbentuknya Badan Litbang Agama hingga sekarang ini kapasitas dan volume kerja
Tim Lajnah tak pernah surut, bahkan terus meningkat. Karena itulah Tim Lajnah
dikokohkan ke dalam Struktur Organisasi Badan Litbang dan Diklat Departemen
Agama.

Dengan lahirnya unit kerja yang baru tersebut setidaknya ada hal-hal yang ke
depan dapat dilakukan, yaitu: pelaksanaan tugas-tugas di bidang pentashihan dan
pengkajian Al-Qur’an dapat lebih fokus serta dengan hasil yang lebih optimal.
Demikian pula sebaliknya bagi Puslitbang Lektur Keagamaan. Hal-hal yang
menyangkut penelitian dan pengembangan di bidang Lektur Keagamaan akan mendapat
perhatian penuh dengan upaya yang lebih maksimal.
Adapun alasan dilaksanakannya kegiatan penyusunan Profil Puslitbang Lektur
Keagamaan ini adalah sebagai berikut:
1) Puslitbang Lektuir Keagamaan telah ada sejak 30 tahun lebih dan telah
mengumpulkan sejumlah hasil penelitian baik berkenaan dengan lektur dalam
bentuk bacaan buku keagamaan, naskah keagamaan kuno maupun kitab suci AlQur’an. Sementara pada tahun 2007 kelembagaan Puslitbang Lektur Keagamaan
yang di dalamnya melakukan penelitian dan pengkajian kitab suci Al-Quran telah
berdiri sendiri dan secara khusus mengkaji dan mengembangkan kajian kitab suci
Al-Qur’an. Untuk itu diperlukan Penyusunan eksistensi (kesejarahan) Puslitbang
Lektur Keagmaan sebelum dan sesudah terpisahnya kegiatan "Lajnah Pentashih
Mushaf Al Qur’an”.
2) Untuk menghimpun dan mengkodifikasikan seluruh hasil penelitian dan pengkajian
Puslitbang Lektur Keagaman dalam rangka mempersiapkan Puslitbang Lektur
Keagamaan sebagai Pusat Informasi Naskah Keagamaan.
3) Buku ini diperlukan juga sebagai catatan perjalanan kesejarahan Puslitbang Lektur
pada masa lalu dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya pada saat itu, serta
eksistensinya kini dengan paradigma dan strategi Puslitbang Lektur Keagamaan di
masa depan dalam pencapaian tujuan kelembagaan yang menjadi tugas dan
fungsinya
B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyelenggarakan kegiatan ini adalah:
(1) Peraturan Menteri Agama No. 03 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama
(2) Surat Keputusan Menteri Agama No. 437 Tahun 2001 Tentang Pentashihan
Buku-Buku yang Memuat Tulisan Ayat Al Qur’an yang Diterbitkan dan
Diadakan di Lingkungan Departemen Agama. Keputusan Mentari Agama
Republik Indonesia, No. 437 Tahun 2001, Tanggal 8 Oktober 2001, Tentang
Pentashihan Buku-Buku Yang Memuat Tulisan Ayat-ayat Al-Qur’an Yang
Diterbitkan, Dan Diadakan Di Lingkungan Depertemen Agama
(3) Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan No.
BD/01/2004, Tanggal l5 Februari 2004, Tentang Pedoman Penulisan,
Penerbitan, Dan Pentashihan Buku-Buku Keagamaan
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Kegiatan
Sebagai bahan dokumentasi dan penelusuran bahan bagi kegiatan
penelitian dan pencari sumber informasi di bidang pernaskahan dan terbitan
lektur (buku) kegamaan, baik lektur kegamaan kuno, kontemporer, dan kitab
suci keagamaan.

2. Tujuan Kegiatan
Menyajikan informasi yang lengkap dan akurat di bidang pernaskahan
dan terbitan buku keagamaan, baik lektur kegamaan kuno, kontemporer, dan
kitab suci keagamaan.
D. Indikator Keluaran dan Keluaran
1.

Indikator Keluaran (kualitatif)
Buku terbitan Profil Puslitbang Lektut Keagainaan, berisi hasil-hasil
penelitian dan pengembangan serta produk-produk di bidang kelakturan, yang
meliputi:
a.
naskah kuno keagamaan non kitab suci,
b.
naskah kitab suci Al-qur’an ( s/d 2006),
c.
catalog-katalog naskah,
d.
data hasil-hasil terbitan,
e.
hasil-hasil resume,
f.
buku-buku panduan,
g.
pedoman-pedoman,
h.
biografi ulama dan tokoh-tokoh masyarakat,
i.
masjid dan rumah-rumah ibadah -imm
j.
hasil-hasil anotasi buku,
k.
buku-buku keagamaan teks pada sekolah, dan
l.
data buku-buku keagamaan bermasalah
2.

Keluaran (kuantitatif)
Tercetaknya 500 buku ProfilPuslitbang Lektur Keagamaan

E. Sistematika Penyusunan Laporan
Laporan Penyelenggaraan Penyusunan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan ini
disusun menjadi tiga bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan, teridiri atas Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan
Tujuan, Indikator Keluaran dan Keluaran, dan Sistematika Penyusunan Laporan
Bab II Penyelenggaraan, terdiri atas Tahapan Kegiatan, Tempat Pelaksanaan Kegiatan,
Pelaksana, Penanggungjawab, dan Penerima Manfaat Kegiatan, dan Waktu Pelaksanaan
kegiatan.
Bab III Penutup.

BAB II
PENYELENGGARAAN

A. Pengantar
Seiring dengan perkembangan, lektur keagamaan itu kemudian tumbuh demikian
pesat. Ditemukannya mesin cetak, menjamurnya lembaga pendidikan, tumbuhnya
organisasi sosial keagamaan, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, serta pelbagai perkembangan aspek kebudayaan lainnya, baik langsung
maupun tidak langsung, telah membuat pertumbuhan lektur keagamaan tumbuh bak
jamur di musim hujan. Hampir tak ada sejengkal tanah pun di Nusantara yang tidak
terdapat naskah keagamaan. Bahkan, naskah keagamaan itu kemudian berkembang
dalam berbagai bentuk dan coraknya. Untuk sekedar menyebut beberapa, antara lain
buku pelajaran, bimbingan keagamaan, kamus-kamus istilah keagamaan, naskah drama
dan film, jurnal dan majalah, koran harian, syair nyanyian, kaset hiburan, cd dan dvd,
diskusi di dunia maya, dan sebagainya. Pelbagai perkembangan lektur keagamaan itu
kemudian menunjukkan dengan jelas demikian kayanya khazanah keagamaan di
Indonesia, betapa tingginya tradisi keilmuan dan dinamika keagamaan di kawasan
seribu pulau, tumbuh pesatnya jaringan ulama dan cendekiawan agama, serta demikian
tingginya kualitas wacana keagamaan yang menjadi concern akademik dalam
komunitas keagamaan di Indonesia.
Kurang lebih, pada titik inilah hadirnya sebuah lembaga yang secara spesifik
mengkaji lektur keagamaan menjadi sangat penting dan tidak bisa ditawar. Sebagai
lembaga pemerintah yang menangani urusan pelayanan keagamaan kepada masyarakat,
Departemen Agama sepenuhnya menyadari pentingnya pemahaman atas teks dan lektur
keagamaan dalam kehidupan beragama masyarakat. Karena itu, didirikanlah sebuah
lembaga penelitian dan pengembangan yang secara spesifik diperuntukkan bagi kajian
atas teks, lektur, dan khazanah keagamaan yang berkembang dengan mewujudkan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Sejak didirikan pada sekitar 40 tahun
yang lalu, Puslitbang Lektur Keagamaan mengalami dinamika dan perubahan berkalikali, sampai pada bentuknya sekarang. Bahkan, kehadiran lembaga ini sejatinya dapat
dirunut dari tahun 50-an, ketika pemerintah memandang perlu memfasilitasi pengadaan
kitab suci dan menjaga dari kemungkinan kesalahan dan kekeliruan penulisan,
khususnya Al-Quran. Sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang dihadapi, program
dan kegiatan pun mengalami dinamikanya sendiri. Pada tahap paling awal kehadirannya,
Puslitbang Lektur Keagamaan lebih berkonsentrasi pada kajian naskah kitab suci, dalam
bentuk pentashihan Mushhaf Al-Quran, penyusunan Al-Quran dan Terjemahnya serta
Al-Quran dan Tafsirnya.
Untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan Penyusunan Profil Puslitbang Lektur
Keagamaan Departemen Agama RI Tahun 2009, Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI membentuk Tim Pelaksana
Penyusunan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
P.III/30/2009 Tanggal 2 Januari 2009. Adapun susunan Tim Pelaksana tersebut adalah
sebagai berikut:

Pengarah
Penanggung Jawab
Koordinator
Ketua
Sekretaris
Anggota

: Drs. H. Syamsuddin
: Prof. Dr. H. Maidir Harun
: Drs. Muchlis
: Drs. H. E. Badri Yunardi, M.Pd.
: Asep Saefullah, M.Ag.
: 1. Ridwan Bustamam, M.Hum.
2. Ida Swidaningsih, S.Ag.
3. Dede Burhanuddin, M.Pd.
4. Masmedia Pinem, M.Ag.
5. Fatimah, S.Ag.

B. Tahapan Kegiatan
Kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan
ini terdiri atas beberapa tahapan. Akan tetapi sebelum langkah-langkah tersebut
dilakukan, Tim pelaksana yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Puslitbang
Lektur Keagamaan mengadakan rapat persiapan pata tanggal 7-8 Januari 2009. Rapat
tersebut menentukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Menghimpun semua dokumen-dokumen hasil penelitian, pengkajian dan
pengembangan di bidang kelekturan dari perpustakaan dan personal-personal
yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.
2. Memverifikasi, membandingkan, dan menetapkan data-data yang terhimpun
untuk dijadikan bahan tulisan.
3. Menyusun (draft) tulisan tentang Profil Puslitbang Lektur Keagamaan dalam
bentuk buku.
4 Melakukan pembahasan atas hasil tulisan dalam bentuk buku Profil Puslitbang
Lektur Keagamaan.
5. Memperbaiki dan Menyempurnakan Draft Profil dan Pencetkan.
1.

Menghimpun Dokumen Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
di Bidang Kelekturan
Penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dengan Puslitbang Lektur
Keagamaan dilakukan di berbagai tempat, antara lain di perpustakaan Puslitbang
Lektur Keagamaan, perpustakaan Badan Litbang dan Diklat, unit-nit terkait di
lingkungan Departemen Agama RI, para mantan kepala Puslitbang Lektur
Keagamaan, dan lain-lain.

2.

Memverifikasi, Membandingkan, dan Menetapkan Data/Dokumen
Hasil penelusuran dokumen-dokumen tersebut dikelompokkan dan dibahas
dalam pertemuan pada tanggal 9-10 Januari 2009. Pengelompokkan ini sekaligus
memverifikasi kesesuaian dokemen atau bahan tersebut dengan keperluan
penulisan Profil Puslitbang Lektur Keagamaan.

3.

Menyusun Draft Buku Profil Puslitbang Lektur Keagamaan
Berdasarkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang telah
dikelompokkan dan diverifikasi tersebut disusun draft Profil Puslitbang Lektur
Keagamaan dalam bentuk buku sesuai dengan outline yang telah disepakati.
Penyusunan dan pembahasan draft ini dilakukan secara konsinyir yang
dilaksanakan pada bulan Oktober 2009.

4.

Melakukan Pembahasan Hasil Tulisan tentang Profil Puslitbang Lektur
Keagamaan.
Draft Profil Puslitbang Lektur Keagamaan yang telah disusun dalam
bentuk buku dibahas dalam pertemuan yang dilakukan secara berkala. Pada tahap
awal, pembahasan draft dilakukan sebanyak satu kali, yaitu pada 30-31 Oktober –
1 Nopember 2009. Selanjutnya dilakukan permbaikan-perbaikan sesuai dengan
hasil pembahasan pertama. Hasil perbaikan pertama ini kemudian disempurnakan
lagi dalam pertemuan pembahasan yang dilakukan pada tanggal 13-15 Nopember
2009.

5.

Memperbaiki dan Menyempurnakan Draft Profil dan Pencetkan
Berdasarkan hasil pembahasan atas draft Profil Puslitbang Lektur
Keagamaan tersebut, Tim Pelaksana melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Untuk keperluan sosialisasi dan distribusi hasil kegiatan ini, maka buku Profil
Puslitbang Lektur Keagamaan yang telah disempurnakan dicetak dalam bentuk
buku.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Peaksanaan kegiatan ini pada dasarnya dilakukan di tempat kedudukan
Puslitbang Lektur Keagamaan, yaitu di Jakarta. Akan tetapi untuk pembahasan draft dan
pembahasan hasilnya dilakukan di Bogor. Kegiatan yang dilakukan di Jakarta antara
lain Menghimpun semua dokumen-dokumen hasil penelitian, pengkajian dan
pengembangan di bidang kelekturan dari perpustakaan dan personal-personal yang
terlibat di dalam kegiatan tersebut dan memverifikasi, membandingkan, dan
menetapkan data-data yang terhimpun untuk dijadikan bahan tulisan.
D. Pelaksana, Penanggungjawab, dan Penerima Manfaat Kegiatan
Pelaksana kegiatan ini sebagaimana disebutkan di atas dibentuk berdasarkan SK
Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,
yang terdiri dari pejabat, peneliti, dan pegawai Puslitbang Lektur Keagamaan.
Sedangkan penanggungjawabnya adalah Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan.
Adapun penerima manfaat kegaiatan ini adalah seluruh instansi yang terkait
dengan bidang keagamaan, antara lain Departemen Agama dan seluruh satker di
bawahnya, lembaga-lembaga mitra kerjasama, dan masyarakat pada umumnya.
E. Waktu Pelaksanaan kegiatan
Pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2009 karena
menyangkut pembahasan dan penulisan tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan
pada tahun ini. Secara administratif, Tim Pelaksana bekerja antara bulan Januari s.d
Oktober 2009. Sedangkan untuk pembahasan dan pencetakan hasil dilakukan antara
bulan Nopember dan Desember 2009.

BAB III
PENUTUP
Puslitbang Lektur Keagamaan melaksanakan tugas dan fungsinya seiring --dan
bersama-sama – dengan unit lain, yakni Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Sejak
digabungnya fungsi kelitbangan dan kediklatan pada tahun 2001 menjadi Badan Litbang
dan Diklat, kerjasama internal juga intensif dibangun dengan Pusdiklat Tenaga Teknis
Administrasi dan Pusdiklat Administrasi. Untuk memperkuat tim kajian dan penelitian,
sedikitnya Puslitbang Lektur Keagamaan melibatkan pula, sesuai kebutuhan, peneliti
lain di lingkungan Badan Litbang dan Diklat. Kerjasama intensif juga dilakukan dengan
pihak perguruan tinggi agama (UIN, IAIN, IHDN, STAIN, dan PTAI lainnya). Bahkan,
secara internal kerjasama itu dilakukan dengan unit kerja lain di lingkungan
Departemen Agama, seperti Ditjen Binbaga Islam (kini Ditjen Bagais), Ditjen Pendis,
Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji (kini, Ditjen Haji dan Umrah dan Ditjen Bimas
Islam), Kanwil Departemen Agama, serta unit lain yang terkait dengan jenis dan sasaran
kajian. Kerjasama-kerjasama itu dilakukan baik dalam bentuk pelibatan tokoh secara
personal untuk ikut serta sebagai peneliti, narasumber, penulis dan pembanding,
maupun kerjasama kelembagaan untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama
sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kurang lebih kerjasama kedua jenis ini
pula yang dilakukan Puslitbang Lektur Keagamaan dengan institusi lain di luar unit
Departemen Agama seperti Perguruan Tinggi Umum, lembaga kajian dan penelitian,
Perpustakaan Nasional, Puslit Arkeologi Nasional, media massa, lembaga litbang pada
departemen lain, Arsip Nasional, dan lain sebagainya, bahkan juga dengan lembagalembaga sejenis di luar negeri yang concern terhadap kajian naskah keagamaan.
Untuk melihat dinamika perkembangan Puslitbang Lektur Keagamaan tersebut,
pada tahun 2009 ini disusun “Profil Puslitbang Lektur Keagamaan dari Masa ke Masa”.
Profil ini disusun di antaranya untuk meletakkan sejarah keberadaan Puslitbang Lektur
Keagamaan (sebelumnya Puslitbang Lektur Agama) yang selama 34 tahun, secara
adhoc –namun kenyataannya dominan- melaksanakan tugas-tugas pentashihan dan
pengkajian Al-Qur'an, di samping melaksanakan tugas pokoknya yaitu penelitian,
pengkajian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan.
Laporan penyelenggaraan ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan
kegiatan ini, bukan tentang profilnya, dari tahap awal persiapan hingga tahap akhir
pelaksanaannya. Ada dua hal yang perlu dilaporankan, yaitu: (1) proses
penyelenggaraannya, dan (2) hasil dari kegiatan ini, yaitu terbitnya buku “Profil
Puslitbang Lektur Keagamaan dari Masa ke Masa” Dengan demikian, penyebaran
informasi tentang Puslitbang Lektur Keagamaan, khususnya dalam rangka pembinaan
kehidupan beragama dan bagi lembaga-lembaga mitra kerjasama dapat dilakukan secara
optimal.[]

