KATA PENUTUP

Dengan izin Allah SWT. Alhamdulillah kami telah mampu merampungkan kewajiban
tugas ini dengan baik, walau disana-sini masih ada kekurangan dan kelemahan yang perlu
diperbaiki dimasa yang akan datang. Kelemahan tersebut terutama terkait dengan
kemampuan SDM yang kita miliki yang masih lemah pengetahuan dan pengalamannya
dalam menunaikan kewajiban tugas yang diembankan, disamping keterbatasan anggaran
yang tidak berbanding dengan cakupan pekerjaan, dana pelaksanaan Penyusunan Profil
Dayah Dayah Aceh adalah bagian dari anggaran “ Pemutakhiran Data Dayah Aceh dan
Penyusunan Profil dayah Aceh Tahun 2011 “.
Keterbatasan SDM dan Dana dalam pelaksanaan kegiatan ini, tidak serta merta
membuat penyelesaian pekerjaan ini terhenti, kami selaku PPTK tidaklah berputus asa dan
bertekad menyelesaikannya walau dalam segala keterbatasan. Dengan membangun sebuah
komunikasi dan memberi sugesti kepada Tim Penyusunan Profil dayah Aceh Tahun 2011,
telah menumbuhkan semangat dan motivasi penyelesaian tugas ini, sehingga melahirkan
hasil/karya yang signifikan dan membanggakan kami, yaitu lahirnya, “ Program Wibe Site
dan Buku Profil DayahAceh Tahun 2011 “.
Keberhasilan dan suksesnya kegiatan ini tidak terlepas dari suatu bentuk kerjasama
konstruktif dan dinamis yang kami bangun dengan berbagai unsur yang terlibat dalam proses
pelaksanaan, “Penyusunan Profil dayah Aceh Tahun 2011 ” ini. Bermodal semangat
kebersamaan, pengabdian dan keinginan mendapatkan data secara kredibel dan akuntabel
dalam rangka penentuan rating tipologi dayah, demi mewujudkan kemajuan pendidikan
dayah Aceh kedepan, telah terbentuk suatu kinerja yang bersinerji dan produktif sehingga
terbentuk WibeSite dan buku ini. Untuk alasan inilah, kami menggunakan sedikit ruang
tulisan untuk menyampaikan apresiasi, penghargaan dan rasa terima kasih kami yang
mendalam, kepada :
1. Bapak Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, yang senantiasa memberi

2.

3.

4.

5.

petunjuk, bimbingan dan mengarahkan kami dalam melakasanakan kegiatan
penyusunan profil dayah Aceh tahun 2011, sehingga telah mampu kami selesaikan
dengan baik.
Bapak Sekretaris Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, yang senantiasa
memberi motivasi, sugesti dan koordinasi dengan kami Tim penyusunan profil dayah
Aceh tahun 2011.
Tim penyusunan profil dayah Aceh, atas segala partisipasi aktif, pemikiran konstruktif
dan dinamis, terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan profil dayah Aceh tahun
2011. Kerja sama, saran pendapat dan kegiatan pembahasan bersama dari para beliau,
sungguh telah menumbuhkan etos kerja yang signifikan bagi Tim dalam
menyukseskan tugas dan amanah kegiatan ini.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi yang membidangi pendidikan Dayah Kab/Kota
di seluruh Aceh, atas segala partisipasi dan kerja sama yang baik selama ini, sehingga
memperlancar pelaksanaan kegiatan penyusunan profil dayah Aceh tahun 2011.
Pimpinan Dayah, Balai Pengajian dan unsur pengelola pendidikan dayah lain nya,

yang senantiasa siap sedia berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan penyusunan
profil dayah Aceh tahun 2011.
Selanjutnya, perlu kami jelaskan kembali bahwa hasil Penyusunan Profil dayah Aceh
Tahun 2011, yang telah kami bukukan ini bukanlah suatu hal sangat sempurna, tentu masih
ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dikemudian hari. Tidaklah mungkin
semua ini kita capai dalam sekali kegiatan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tentu
perlu penyesuaian-penyesuaian terutama terkait dengan anggaran dan kualitas SDM. Namun
sebagai langkah awal menurut hemat kami, data ini sudah dapat digunakan oleh pihak
pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan Arah dan Kebijakan pembangunan dan
anggaran untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan dayah Aceh kedepan, disamping
kebutuhan data oleh berbagai stake holder yang berempati dan peduli terhadap kemajuan
pendidikan dayah Aceh.
Sehubungan dengan lahirnya data ini, kami berharap kepada pemerintah agar dalam
menyusun anggaran pendidikan hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dana secara
proporsional dan berimbang antara kebutuhan anggaran pendidikan umum dengan
pendidikan dayah, sehingga pelaksanaan pendidikan di Aceh dapat berjalan secara paralel,
dan mampu mendorong penegakan Syari’at Islam secara kaffah di “ Bumi Serambi Mekkah “
ini. Demikian hasil Penyusunan Profil dayah Aceh Tahun 2011 kami perbuat, semoga
bermanfaat bagi kita semua. Amin.

