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 ابب الرابع

 مناقشتها و حتليلها عرض البياانت، نتائج البحث،

 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةحملة الصورة عن  .أ

 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةموقع  .1

، 1لدينية ونوكرومو وقع  ي شرر  اره  مردا ررو  رق    شؤوانإدارة

 هواو الشرقية. اباي،اسرونج هرلنج، ونوكرومو، مدينة سور 
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 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةاتريخ  .2

 لدينية ال ي وقع  يشؤوانأحد من كثري إدارة  لدينية ونوكروموشؤوانإدارة

و هي رشتق من  1964اينواري  2الترريح اباي. قر  هبر  ي امدينة سور 

 ىت ثالث مرات رعين  يلدينية سواهن. مركرههر رتتحرح  حشؤوانإدارة

وج مث رنتق  اىل شرر  فولو ونوكرومو و األخر قي عيين فمفى اون بندوملريسي،

 سرري.

وهدت من شركة    لدينية ونوكروموشؤوانإدارة 1988يويل  1اتريح 

 ي شرر  اره  مردا ررو  رق     محرا 300رحتهر القطرر األرض الواسع مس

اإلهرر  حبرلة حقوق اإلدارة شؤون الدينيةونوكرومو لتكونوا  نج هرلنج،سرو  ،1

 .KA/ KU / 42115 / 85 tanggal 27 Juni 1985رق  

حىت األن قد رغريت رئيسهر   لدينية ونوكروموشؤوانمنذ إقرمتهر إدارة

 مرات. كمر يلي   12حىت 
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 سنة إس  رق 
 1968-1964 احلرج حممد إمسعي  1
 1970-1968 احلرج حممد فتحي 2
 1973-1970 احلرج حممد ههري مسل  3
 1976-1973 احلرج حممد ابري ب أ 4
 1978-1976 احلرج حممد منرن حنفي 5
 1982-1978 احلرج حممد حسن اليقني 6
 1985-1982 احلرج حممد رايب ردوان 7
 1992-1985 حمسن رئيساحلرج حممد  8
 1997-1992 احلرج حممد إمسعي  أر. ب أ 9
 2004-1997 دكتور أندوس احلرج حممد شفيع الدين 10
 2008-2004 دكتور أندوس احلرج سلمرت دراعين 11
 2012-2008 دكتور أندوس احلرج مضفري 12
 2014-2012 دكتور أندوس احلرج مرفعي 13
 2018-2014 حممد علي 14
 حىت األن -2018 اراتمرن 15

  

 منطقة الفرعية, رعين   6لدينية ونوكرومو أالفتهر شؤوانإدارة
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 منطقة الفرعية رق 
 ونوكرومو 1
 هراري 2
 انهرل 3
 انهرل روهو 4
 دارمو 5
 سرونج هرلنج 6

 

 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةهيكرل التنظيمي  .3

 ونوكرومو هلر هيكرل التنظيمي ال ي رتكون على اإلدارة شؤون الدينية

 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةرئيس  .أ

 وظيفة العرمة .ب

 وظيفة املؤكدة, وهي هعي  و وكي  التمديد اإلسالمية .ت
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 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةرؤية و مهمة  .4

 هي   ،مهمة ونوكرومو هلر رؤية و اإلدارة شؤون الدينية

 رؤية .أ

اجملتمع إندونسيي الذي يطيعون الدين اإلسال , رعريشر, "رواهد 

فطرنة و موسرا  ي القلب و اجلس  أله  إداك إندونسي 

 1السيردية, املستق  و الشخصية على أسرس التعرون و املتبدل"

 مهمة .ب

 رطوير الفه  و ممررسة  ي دين اإلسال   .1

 رثبت انسجر  بني املسل  و أخرى دين   .2

 وعرلية اجلودة للحيرة الدينية رقدمي خدمرت متسروية  .3

 حتسني استخدا  وهودة إدارة اإلمكرانت االقتصردية الدينية  .4

                                                             
 2015سنة  39قرار الوهيرة الدينية رق  1 
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 جتع  أداء احلرج و العمرة ال ي هودة و مسرئلة  .5

 لحربيةا  ي الدراسة العرمة رتميز ابلدين، رطري الوصول و اجلودة  .6

  ات التعليالحربية الدينية  ي وحد الدينية  ي وحدات التعلي  العر ،

 الدينية

 2املسؤولة و األمرنة جتع  احلكومة ال ي النظيفة،  .7

 

 لدينية ونوكروموشؤوانالسلطة و الوظيفة األسرسية لإلدارة .5

 و مو وقع حتت ضالل الوهيرة الدينية،ونوكرو  اإلدارة شؤون الدينيةأن 

شرافهر كمر إ  ر العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي،رنظي  املديمسؤوليتهر على 

 اباي.احتت إدارة الوهيرة الدينية مبدينة سور 

 و هي  هلر السلطة، ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينية

                                                             
 2015سنة  39قرار الوهيرة الدينية رق  2 
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سجي  و اإلبالغ  ي النكرح رفع  اخلدمة واإلشراف و الت .أ

 عو الراه

 جتميع إحصرءات وإرشردات اخلدمة للمجتمع اإلسالمي  .ب

ن شؤو اإلدارة ردير عن التوثيق و نظ  املعلومرت  ي   .ت

 ونوكرومو الدينية

 نةيكخدمة  ي رطبيق اإلرشرد عرئلة الس .ث

 خدمة  ي املسرهد .ج

 خدمة  ي اإلرشرد احلسرب و الرؤية و اإلرشرد الشريعة .ح

 خدمة  ي رربية اإلرشرد عن الدين اإلسال  .خ

 خدمة  ي اإلرشرد الزكرة و الوقف .د

 ؤون الدينيةاإلدارة شرطبيق عن الإلدارية و التدبري املنزيل  ي  .ذ

 ونوكرومو

ر لدينية ونوكرومو كمر ورد  ي رقريشؤوانأمر الوظيفة األسرسية لإلدارة

 هي   ،2016\34الدينية رق  احملكمة 
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ونوكرومو حتت ظالل رئيس القس  او  اإلدارة شؤون الدينية .أ

رنظي  ال ي مسؤوليتهر دين اإلسال   ي إدارة وهيرة دينية 

 ابايامدينة سور 

يكون هعي  و ليس موقف  يةاإلدارة شؤون الدينرئيس   .ب

 اهليكلي

نصر ي اإلدارة شؤون الدينيةرئيس   ي عم  وظيفت ،  .ت

 ال ي هلر رعم   ي مسئلة اإلداري، علي  مسؤول اإلداري

األسرة و اإلبالغ. و ينصر علي  أليضر وظيفة العرمة و 

 وظيفة املؤكدة, وهي هعي  و وكي  التمديد اإلسالمية.

رومو جييب ونوك شؤون الدينيةاإلدارة  ي رطبيق وظيفت    .ث

عليهر هلر خريطة عملية األعمرل ال ي رصف عالقرت العم  

ارة شؤون اإلدالفعرلة والفعرلة بني الوحدات التنظيمية حول 

 ونوكرومو.  الدينية
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ي  ونوكرومو جييب عليهر هلر واثئق حتل اإلدارة شؤون الدينية  .ج

لي  حتالوظرئف وخرائط الوظرئف والتوصيفرت الوظيفية و 

 اإلدارة شؤون الدينيةعبئ العم  جلميع الوظرئف حول 

 ونوكرومو.

ق ونوكرومو جييب رطبيق مبردئ التنسي اإلدارة شؤون الدينية .ح

ونوكرومو و  اإلدارة شؤون الدينيةوالتكرم  واملزامنة حول 

  ي خررههر. 

 مسؤوليت   ي قيردة ورنسيق اإلدارة شؤون الدينيةرئيس  .خ

فًقر لتوهيهرت والتعليمرت لتنفيذ املهر  و املرؤوسني ورقدمي ا

 لألوصرف الوظيفية احملددة مسبًقر

ونوكرومو جييب رطوير العالقرت  اإلدارة شؤون الدينية .د

وإقرمة التعرون مع مجيع الوكرالت الرأسية لوهارة األداين 

 وحكومة اإلقلي 
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جييب إهراء الرقربة الداخلية،  اإلدارة شؤون الدينيةرئيس  .ذ

 ،وإهراء رقييمرت األداء، واالمتثرل لألحكر  القرنونية

 ورقدمي رقررير دورية عن نترئج رنفيذ واهبرهت  إىل الرؤسرء

 رقدمي رقرير إىل رئيس مكتب اإلدارة شؤون الدينيةرئيس  .ر

وهارة األداين مبدينة سورااباي الذي ل  عالقة عم  مع 

 ونوكرومو. دينيةاإلدارة شؤون ال

 وونوكروم اإلدارة شؤون الدينيةرطبيق اإلرشرد قب  النكرح  ي   .ب

 قب  رطبيق اإلرشرد قب  النكرح .1

ان ميأل  جمند الزوهني جيب جملند الزوهني نفذت،قب  رطبيق اإلرشرد 

سوف جيد اجلدوال  يكم  اإلدارة. بعد كمرلة الداري، استمررة التسجي  و

ب  شحراك برانمج اإلرشرد قجيد أيضر رسرلة الدعوة الجمند الزوهني و اإلرشرد 

 النكرح. مراح  او شروط إلشحراك اإلرشرد قب  النكرح كمر يلي 
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  على أق اإلدارة شؤون الدينيةجمند الزوهني يسج  امسهمر اىل  .أ

 يومر قب  عقد النكرح. 20

 جمند الزوهني عن شريطت  اكتم    .ب

 , وهي  اكتم  سروط اشحراك اإلرشرد قب  النكرح .ت

 . استمررة التسجي 1

قطعة. هذه الصورة أله   2يقدر  4*3. سورة نفسي 2

 احملفووظرت و روقيع امليثرق اإلرشرد قب  النكرح.

 رطبيق اإلرشرد قب  النكرح .2

 الترريخ و الوقت رطبيق اإلرشرد قب  النكرح  .أ

ريخ ات رطبيق اإلرشرد قب  النكرح متعمد  ي يو  األربعرء و اخلميس

من السرعة الثرمنة حىت السرعة  . يومني،2019نوفمرب  27-28

 اخلرمسة.

 مكرن رطبيق اإلرشرد قب  النكرح .ب
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مكرن رطبيق اإلرشرد قب  النكرح  ي بيت مهري وكي  التمديد مدينة 

 سورااباي.

 املتحدثون .ت

املتحدثون الذين يبلغون احملرضرة  ي برانمج اإلرشرد قب  النكرح هل  

 من الوهيرة الدينية .الشهردة 

 املشحركون .ث

 روموونوك اإلدارة شؤون الدينيةاملشحركون اإلرشرد قب  النكرح من 

 رق 
 اس 

 هوهة هوج
 اتريك سوسيلو ويت حممودي 1
 نور خرلصتول آمني سلمرت 2
 ديين إنداه سوسن ي ويل طوايل صمبدى 3
 ريفى ررفيرين حممد إروان ش  فحرى 4
 ينيىت ليلى رمحويت أحممد رهقي مرهمة  5
 يوين رمحويت راين أفرينتو 6
 إيرى وهيونيج إاين أرداين ش  7
 ديرى سوسن ي حممد خريول 8
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 ميىت إرسلني أانس أنصرري 9
 إردا فحري بودي سورسى 10
 أنديكى قسقىت سرري فندي ستير أنغررى 11
 إيفى مردايىن أانس داين ستيروان 12
 إكو يولينر أ ي أنش  13
 ميالنتيىن ريكي هرانوان 14
 كرريكى خري األان  أنصرري 15

 اتريك سوسيلو ويت أمحد هالل الدين 16
 

 رركيب الربانمج .ج

رطبيق اإلرشرد قب  النكرح مقبض  ي يو  العم  يعين يومني )اإلثنني 
و الثلثرء( من سرعة الثرمنة صبرحب حىت سرعة اخلرمسة مسرء بتفرص   

 كمر يلي  

 مردة الدراسية الوقت اليو 

 األول

 اإلفتترح 00 00-10 08
 التعررف و دراسة العقود 00 11 -00 10
 إستعداد عرئلة السركنة 00 00-12 11
رنرول الغداء و  ،إسحراحة 00 00-13 12

 صالة الظهر
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إستعداد عرئلة السركنة  00 00-14 13
 )استمرار(

  ي العرئلة صلةبنرء  00 00-17 14

 الثرين

 خفظ صحة رنرس  00 00-10 08
 كمرل احتيرج العرئلة 00 00-12 10
رنرول الغداء و  إسحراحة، 00 00-13 12

 صالة الظهر
 استعداد رعي  كفؤ 00 00-15 13
و  منعكس، حمرسبة، 00 00-17 15

 اإلمتحرن بعد الدراسة 
 

 املردة .ح

 خصص رتكون على    16املردة اإلرشرد قب  النكرح 

 قب  الدراسةالسئرل  .1

 بنرء العرئلة السركنة  .2

 التخطيط لزواج القوية من ك  مشكلة  .3

 املشركلة  ي العرئلة  .4
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 استعداد رعي  كفؤ  .5

 خفظ صحة رنرس  .6

 و األخر السئرل بعد الدراسة .7

ر العر  رنظي  املدياإلرشرد قب  النكرح ال ي وافق على  كيفية رطبيق .ت

 2013سنة    542إلرشرد اجملتمعرإلسالمي رق    

كيفية رطبيق اإلرشرد قب  النكرح بتنظي  املدير العر  إلرشرد اجملتمع 

ر تنظي  املديقد بني علي  و جتديد ب 2013سنة    542اإلسالمي رق    

عن دلي  التقين  ي  2017عر   273العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي رق  

 اإلرشرد قب  النمرح جملند الزوهني

 التطبيق", و هي بني  ي ابب الثرين عن "كيفية 

 رنظي  .1

 منفذ اإلرشرد قب  النكرح هي   .أ

 وهيرة الدينية  ي منطقة املدينة .1
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 لدينيةشؤوانإدارة .2

 مؤسسة ال ي قد رقضي شروط من وهيرة الدينية .3

دين رئيس القس   ي مسئلة الرئيس منفذ اإلرشرد قب  النكرح هي   .ب

طقة الدينية منإرشرد اجملتمع اإلسالمي  ي اإلدارة وهيرة اإلسال  او 

 املدينة.

ئيس ر رطبيق اإلرشرد قب  النكرح جملند الزوهني على مسؤولية   .ت

إرشرد اجملتمع اإلسالمي  ي القس   ي مسئلة الدين اإلسال  او 

 اإلدارة وهيرة الدينية منطقة املدينة. 

املشحركون اإلرشرد قب  النكرح ه  منجد الزوهني الذين قد سج    .ث

 . الدينية اإلدارة شؤونامسه   ي 

اإلدارة شؤون الوقت اإلرشرد قب  النكرح من سج  امسه   ي   .ج

 حىت قب  عقد النكرح. الدينية
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كترب يستعم  مقرر ال رطبيق اإلرشرد قب  النكرح جملند الزوهني  .ح

اإلرشرد قب  النكرح و أسرس العرئلة السركنة   قراءة الفردية جملند 

 . 2017الزوهني لصدر وهيرة الدينية سنة 

ند الزوهني يستطيع ان يشحرك اإلرشرد قب  النكرح بطريقة جم .خ

 الفردية, الزوهني او اجملتمع.

   كرح جملند الزوهني بستطيع بشكلنيرطبيق اإلرشرد قب  الن .د

 على شك  موههة .1

 على شك  فردية  .2

 اإلرشرد على شك  موه  .2

خصص  16اإلرشرد قب  النكرح بشك  موههة رطبيق  ي  .أ

 قد رعني من الوهيرة الدينيةمبحرضرة ال ي )يومني(, 

 أيخذ من العنرصري اإلرشرد قب  النكرحامليسريين و اخلرباء  .ب

 األخرى الذي حتقيق من الشرط

 نفذنفذت بوقت قد أقرهر املرطبيق اإلرشرد قب  النكرح جملند   .ت
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 مكرن رطبيق  .ث

رطبيق اإلرشرد قب  النكرح جملند يستطيع ان يعتمد  ي  .1

 ينة،الوهيرة الدينية مبنطقة املد  ي إدارة ،اإلدارة شؤون الدينية

 او مكرن األخر الذي قد أقرهر املنفذ.

رطبيق اإلرشرد قب  النكرح جملند الزوهني رتكيف مع  .2

 الظروف

أشخرص, و  30أق  من املشحركون اإلرشرد قب  النكرح جملند  .ج

 منفذه يستطيع من عدة املنرطق.

 اإلرشرد على شك  فردية .3

ع ان يشحرك اإلرشرد على شك  ال يستطيجمند الزوهني الذي  .أ

 إذا إستطر  ان يشحرك اإلرشرد على شك  فردية. موه ،

جمند الزوهني الذي يشحرك اإلرشرد على شك  فردية ال بد علي    .ب

 ان ميأل إحد من الشروط 
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او  1ند الزوهني رقع  ي منطقة التصنيف دمنطقة سكنية جمل .1

 . 2د

ند الزوهني جم ي منطقة ال ي رعيش فيهر  اإلدارة شؤون الدينية .2

 ي التصنيف ج, بشرط أن يكون عدد أحدث الزواج أق  

 هوهر  ي شهر. 15من 

 املرض, مثبتة بشهردة من الطبيب .3

 اإلرشرد على شك  فردية بشرط كمر يلي   .ت

جمند الزوهني جيد كترب قراءة الفردية الذي صدر جيب على  .1

 وهيرة الدينية 

ند جم, اإلدارة شؤون الدينيةسج  إىل جمند الزوهني حني  .2

أسرس  ي العرئلة, بنرء  الزوهني جيب ان جيد اإلرشرد عن

 و قنون يتعلق عن النكرح. ينة،كأسرة الس



66 
 

جمند الزوهني جيب ان يذهب اىل املستشفى ليجد اإلرشرد  .3

تة بشهردة مثب  التكرثر، النظرفة  ي احليرة، صحة العرئلة،عن 

 من املستشفى.

ة نصيحجمند الزوهني جيب ان جيد ال ،3، 2، 1 خبالف رق  .4

إحتجرج العرئلة, دراسة  و اإلرشرد عن مسئلة النكرح،

وكي  التمديد اإلسالمية الطف  من مرشدان   مستشرر او 

 .رشدمثبتة بشهردة من امل ي ذلك املكرن. 

 .اإلدارة شؤون الدينيةرشد رتكون من الرسرلة من امل .5

 منرقشة و حتليلهر .ث

و يفع  مقربالت مع العدد من  يفع  املنرقشرت  ي ميدان،بعد ان 

 و ه    كت  ي برانمج اإلرشرد قب  النكر،األطراف  ال ي شرر 

 ونوكرومو اإلدارة شؤون الدينيةرئيس  .1

 رئيس اللجنة برانمج اإلرشرد قب  النكرح .2
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 متحدث  ي برانمج اإلرشرد قب  النكرح .3

لنكرح. اج اإلرشرد قب  البرحث ايضر يشحرك ذلك الربانم خبالف ذلك،

 منهر    و لذلك جيد األشيرء كثري،

 542رنظي  املدير العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي رق     .1

 عن قواعد رطبيق اإلرشرد قب  النكرح يكون 2013سنة   

املدير العر  إلرشرد اجملتمع  قرارولكن  أسرس األول،

عن دلي  التقين  ي  2017عر   273اإلسالمي رق  

شرد قب  النكرح جملند الزوهني يكون طريقة كيفية اإلر 

 اإلرشرد قب  النكرح. رطبيق 

رئيس اللجنة اإلرشرد قب  كمر قرل أمحد هكي ميرمي )

املدير  رارقحنن نشري اىل  النكرح(، "بنسبة رقين مستخدمة،

 ،2017عر   273تمع اإلسالمي رق  العر  إلرشرد اجمل

ق    ر اجملتمع اإلسالمي رنظي  املدير العر  إلرشرد  ولكن 
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ألن هنرك  اري مستعم ، 2013سنة    542

خصص كمر ورد  16خصص. خبالف ذلك حنن نقو  20

 273املدير العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي رق   قرار ي 

 ".2017عر  

شرد ر  إلر املدير الع قرار" اإلرشرد قلب النكرح الذي نقو  ب

من حيث . 2017عر   373اجملتمع اإلسالمي رق  

املتحدثني. ك   الزوهني، املواد املقدمة، 25املشحركون 

املدير العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي  قرارذلك نقو  على 

 ".2017عر   373رق  

 373املدير العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي رق   قرار ي  .2

, ابب الثرلث عن الشهردة رق  الثرلث يقرل, 2017عر  

النكرح ركون شرطر من شروط  "ان شهردة اإلرشرد قب 

 رسجي  النكح"
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يقول, "أن الشهردة  اإلدارة شؤون الدينيةو لكن رئيس 

اإلرشرد قب  النكرح ال ركون شرطر من شروط رسجي  

النكرح. فقد مخس  ي املرئة الذين يشحركون اإلرشرد قب  

 النكرح من مجيع املسجلني النكرح"

 542سالمي رق    رنظي  املدير العر  إلرشرد اجملتمع اإل .3

وهنرك يوهد  يذكر عن منهرج الدراسي، 2013نة   س

خصص ال ي واهب ان يبلغ اىل املشحركني. و لكن  ي  20

عر   373املدير العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي رق   قرار

 منهرج الدراسي. خصص بغري ذكر  16يذكر  2017

 (،النكرحرئيس اللجنة اإلرشرد قب  قرل أمحد هكي ميرمي )

 خصص رتكون على    16" 

 السئرل قب  الدراسة .أ

 بنرء العرئلة السركنة  .ب

 التخطيط لزواج القوية من ك  مشكلة  .ت
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 املشركلة  ي العرئلة  .ث

 استعداد رعي  كفؤ  .ج

 خفظ صحة رنرس  .ح

 و األخر السئرل بعد الدراسة .خ

ألن هبذا الربانمج  رئج اإلرشرد قب  النكرح هيد هدا،نت .4

 نة.يكالزوهني كيفية بنرء األسرة السد يفه  اجملن

كمر قرل احد املتحدثني )ارمترن(، "استجربة من املشحركني 

 ألن هنرك روفري". هيد هدا،

 رئيس اللجنة اإلرشرد قب  النكرح(،قرل أمحد هكي ميرمي )

 " بنسبة النترئج للمشحركني ينقس  اىل قسمني  

ألن هبذا  على مدى الطوي ، ينقص عدد املطلقني،

 الربانمج املنجد الزوهني ل  روفري  ي بنرء األسرة السركنة

د الزوهني يفه  عن على األق  املنج على مدى القصري،

 لزوج و الزوهة.  حقوق و اإلهرابت
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املتحدثون الذين يبلغون احملرضرة  ي برانمج اإلرشرد قب   .5

ذا إ. و لكن أحسن, النكرح هل  الشهردة من الوهيرة الدينية

املتحدث يوهد من مؤسسة األخر. كمث  من املستشفى 

ملدير ا قرار. كمر ورد  ي خفظ صحة رنرس الذي يبلغ عن 

 .  2017عر   373العر  إلرشرد اجملتمع اإلسالمي رق  

ة الديني شؤون املشحركون اإلرشرد قب  النكرح من اإلدارة .6

 ,فقد مخس  ي املرئة من مجيع املسجلني النكرح ونوكرومو

و ي الواقع يو  األول ه  مشحركون مجيعر و لكن  ي يو  

ه منه  الئبون. ذلك بسبب رنفيذالثرين اري كرم , يوهد 

  ي يو  العم  ليس  ي يو  العطلة. 

لقرار ا قرار متكرملة وال يوهد رعررض بينهمر.إن رنظي  و  .7

  ي . ظليبني رنظي   ي مسئلة رطبيق و رعزيز املوقف رن


