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No Elemen Indikator Skor 

 
 
1 

 
 
SK Pengurus MUI 

Memiliki SK periode yang berjalan dan SK periode 
sebelumnya atau SK MUI Kecamatan serta diarsip 
dengan baik 

4 

Memiliki SK dan diarsip dengan baik 3 

Memiliki SK, namun belum diarsip 2 

Tidak atau belum memiliki SK Pengurus 1 

 
 
2 

 
Perencanaan: (renstra 
meliputi: visi, misi, 
tujuan, strategi, program 
kerja jangka menengah) 

Memiliki visi misi tujuan strategi dan program yang 
berkelanjutan 

4 

Memiliki visi misi tujuan strategi dan program  3 

Memiliki visi misi dan program 2 

Tidak memiliki visi misi dan program 1 

 
 
3 

 
Organisasi dan Tata 
Laksana (struktur dan 
susunan organisasi, 
tupoksi) 

Memiliki struktur, susunan organisasi, tupoksi dan 
ditampilkan ke publik (misalnya; dinding) 

4 

Memiliki struktur, susunan organisasi dan tupoksi 
masing-masing. 

3 

Memiliki struktur dan susunan organisasi 2 

Tidak memiliki struktur dan susunan organisasi 1 

 
 
 
4 

 
Program Kerja dan 
Indikator Capaian 
(dokumen program kerja 
tahunan) 

Memiliki program kerja dan ada indikator 
pencapaian serta evaluasinya 

4 

Memiliki program kerja dan ada indikator 
pencapaian 

3 

Memiliki program kerja, tapi tidak ada indikator 
pencapaian 

2 

Tidak memiliki program kerja 1 

 
 
5 

Pengelolaan Keuangan 
(dokumen laporan 
keuangan, sumber 
keuangan) 

Ada laporan keuangan dan sumber keuangan yang 
terdokumentasi dengan baik 

4 

Ada laporan keuangan dan sumber keuangan  3 

Ada laporan keuangan 2 

Tidak ada laporan keuangan 1 

6 Pelaporan Kinerja 
(dokumen LPJ kegiatan 
tahunan) 

Ada laporan kegiatan tahunan dan 5 tahunan 4 

Ada laporan kegiatan tahunan 3 

Ada laporan kegiatan  2 

Tidak ada dokumen laporan kegiatan 1 

7 Sumber Daya Manusia 
(pengurus harian, tenaga 
admin sekretariat) 

Ada admin sekretariat dan pengurus harian yang 
setiap saat koordinasi 

4 

Ada admin sekretariat dan pengurus harian 3 

Ada admin sekretariat 2 

Tidak ada admin sekretariat 1 

8 Fatwa Keagamaan Ada komisi fatwa yang aktif memberi fatwa sebagai 
respons atas masalah kontemporer dan aktif 
mengikuti ijtima ulama MUI 

4 

Ada komisi fatwa yang memberi fatwa keagamaan 
sebagai respons atas masalah kontemporer 

3 

Ada komisi fatwa yang memberi fatwa keagamaan 2 

Tidak pernah memberi fatwa keagamaan 1 

9 Konsultasi Keagamaan Ada konsultasi keagamaan yang dipersiapkan 
untuk melayani umat dan dirancang secara 

4 
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professional 

Ada konsultasi keagamaan yang dipersiapkan 
untuk melayani umat  

3 

Ada konsultasi keagamaan 2 

Tidak ada konsultasi keagamaan 1 

10 Tausiyah (himbauan) Ada tausiyah yang bersifat reguler merespons 
perkembangan sosial dan terdokumentasi dengan 
baik 

4 

Ada tausiyah yang bersifat reguler 3 

Ada tausiyah  2 

Tidak ada tausiyah 1 

11 Mubaligh/Dai 
 

Ada mubaligh atau dai yang terlatih secara 
profesional di lingkungan MUI yang terdata dengan 
baik 

4 

Ada mubaligh/dai yang terlatih secara profesional  3 

Ada mubaligh/dai 2 

Tidak ada mubaligh/dai 1 

12 
 

Kajian/Penelitian 
terhadap aliran 
keagamaan dan isu 
kontemporer 

Ada kajian penelitian terhadap aliran keagamaan 
dan atau isu kontemporer yang terbukukan 

4 

Ada kajian rutin penelitian terhadap aliran 
keagamaan dan atau isu kontemporer secara 
tematik 

3 

Ada kajian penelitian terhadap aliran keagamaan 
dan atau isu kontemporer 

2 

Tidak ada kajian penelitian terhadap aliran 
keagamaan dan atau isu kontemporer 

1 

13 Pendampingan 
Sertifikasi Halal 

Ada pendampingan sertifikasi halal dengan jumlah 
produk UMKM 101 ke atas 

4 

Ada pendampingan sertifikasi halal dengan jumlah 
produk UMKM 51-100 

3 

Ada pendampingan sertifikasi halal dengan jumlah 
produk UMKM 1-50 

2 

Tidak ada pendampingan sertifikasi halal 1 

14 Pendampingan bagi 
Kelompok Rentan 
(perempuan, anak, 
masyarakat 
berpenghasilan rendah, 
pengangguran, muallaf, 
difabel dsb) 

Pendampingan pada tiga atau lebih kelompok 
rentan 

4 

Pendampingan pada dua kelompok rentan 3 

Pendampingan pada satu kelompok rentan 2 

Tidak ada pendampingan 1 

15 Program Unggulan Ada program unggulan yang inovatif dan menjadi 
rujukan MUI Kabupaten/Kota lain  

4 

Ada program unggulan yang inovatif dan 
membedakan dengan MUI Kabupaten/Kota lain 

3 

Ada program unggulan yang inovatif 2 

Tidak ada program unggulan 1 

16 Pemanfaatan Sistem 
Informasi Manajemen 
(SIM) berbasis Teknologi 
Digital (penggunaan 
medsos sarana dakwah) 

Ada medsos yang digunakan sebagai sarana 
dakwah MUI (Website, Facebook, Instagram, 
Youtube, Tik Tok, Twitter) 

4 

Ada medsos yang digunakan sebagai sarana 
dakwah MUI (Facebook, Instagram, Youtube) 

3 

Ada medsos yang digunakan sebagai sarana 2 
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dakwah MUI (Facebook, Instagram) 

Tidak ada media sosial (medsos) 1 

17 Bentuk kegiatan untuk 
Generasi MUIlenial 

Ada banyak kegiatan rutin untuk generasi MUIlenial 
yang berskala lokal maupun regional 

4 

Ada kegiatan rutin untuk generasi MUIlenial 3 

Ada kegiatan untuk generasi MUIlenial  2 

Tidak ada kegiatan untuk generasi MUIlenial 1 

18 Pemanfatan media cetak 
dan elektronik untuk 
berdakwah (Buletin, 
Majalah, TV, Radio dll) 

Ada pemanfaatan media online, cetak dan 
elektronik untuk berdakwah 

4 

Ada pemanfaatan media online dan cetak untuk 
berdakwah 

3 

Ada pemanfaatan media online untuk berdakwah 2 

Tidak ada pemanfaatan media online, cetak dan 
elektronik untuk berdakwah 

1 

19 Menjadi Rujukan MUI 
Kabupaten/kota lainnya 
(studi banding 
pengelolaan) 

Ada banyak study banding karena MUI memiliki 
banyak keunggulan 

4 

Ada banyak study banding 3 

Sudah pernah ada study banding 2 

Belum pernah ada study banding 1 

20 Sinergi Program Kerja 
antar lembaga di internal 
MUI 

Sudah ada sinergi antar lembaga yang dibuktikan 
dengan rapat koordinasi dan program bersama 
yang terdokumentasi dengan baik 

4 

Sudah ada sinergi antar lembaga yang dibuktikan 
dengan rapat koordinasi dan program bersama 

3 

Sudah ada sinergi antar lembaga 2 

Belum ada sinergi antar lembaga 1 

21 Kemitraan dengan 
Ormas Keagamaan 

Sudah ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan 
dengan program bersama secara intensif dan 
berkelanjutan 

4 

Sudah ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan 
dengan program bersama secara intensif 

3 

Sudah ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan 2 

Belum ada kemitraan dengan Ormas Keagamaan  1 

22 Kemitraan dengan Dunia 
Usaha/Dunia Industri 

Sudah ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia 
Industri dengan program bersama secara intensif 
dan berkelanjutan 

4 

Sudah ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia 
Industri dengan program bersama 

3 

Sudah ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia 
Industri 

2 

Belum ada kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia 
Industri 

1 

23 Kemitraan dengan 
lembaga internasional 

Sudah ada kemitraan dengan lembaga 
internasional dengan program bersama dan 
berkelanjutan 

4 

Sudah ada kemitraan dengan lembaga 
internasional dengan program bersama 

3 

Sudah ada kemitraan dengan lembaga 
internasional 

2 

Belum ada kemitraan dengan lembaga 
internasional 

1 
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24 Sarana dan Prasarana 
(kantor dan kelengkapan 
fasilitas) 
 

Ada kantor, ruang pertemuan, ruang ketua, ruang 
sekretaris dan fasilitas penunjang administrasi 

4 

Ada kantor dan ruang pertemuan 3 

Ada kantor 2 

Tidak punya kantor 1 

25 Program atau kegiatan 
sebagai bentuk 
dukungan pemerintah 
 

Sudah ada kemitraan dengan pemerintah dengan 
program bersama secara intensif dan berkelanjutan 

4 

Sudah ada kemitraan dengan pemerintah dengan 
program bersama  

3 

Sudah ada kemitraan dengan pemerintah 2 

Belum ada kemitraan dengan pemerintah 1 

 


