
 

 

 

 
SURAT KEPUTUSAN 

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 
Nomor : K.11/8808/Kep.KS/MTs/WH/I/2018 

 
TENTANG 

 
PENGANGKATAN PANITIA ZIAROH WALI 

MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 
 

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH WACHID HASYIM SURABAYA 
 
 
Menimbang : Pelaksanaan program ziaroh wali yang merupakan salah satu kegiatan  
     keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan harapan UNBK 
     lancar, sukses, murid semakin berakhlaq mulia dan LULUS 100% dengan  
                           prestasi MEMUASKAN. Maka dari itu, perlu mengangkat panitia. 
Mengingat      : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sisdiknas. 

2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah  
   sebagaimana telah diubah dg Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 1998. 

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
4. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan  

Pendidikan dan Komite Sekolah. 
Memperhatikan :  Program rutin kepala madrasah. 
 

MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan  :  1. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Panitia 

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterimanya LPJ. 
3. Bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

 
 

 
Ditetapkan di  : Surabaya 
Tanggal  : 16 Januari 2018 
Kepala Madrasah, 

 
 
 
 
 
 

Drs. SUPRIYANTO, MM 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 

1. Ketua yayasan Majlis Ta’lim Annahdliyah Surabaya 
2. Arsip. 

 

 



 

 

 

Lampiran SK Nomor : K.11/8808/Kep.KS/MTs/WH/I/2018 
Tentang Pengangkatan Panitia Ziaroh Wali 

 
SUSUNAN PANITIA ZIAROH WALI 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
PENANGGUNG JAWAB   : Drs. Supriyanto, MM 
KETUA     : H. Zainuri, S.Ag 
SEKRETARIS     : Erdin Liestyanto, S.Pd 
BENDAHARA     : Hj. Indah Masrifah, S.Ag 
KOORDINATOR PENDAMPING  : Drs. H. Jaminun 
PENDAMPING    : GELOMBANG 1  

1. 3 Wali Kelas 
2. Beberapa guru  

          GELOMBANG 2  
1. 3 Wali Kelas 
2. Beberapa guru  

SEKSI SHOLAT    : GELOMBANG 1 
        Moch. Taufiqurrochman, S.Ag 
        GELOMBANG 2 

  Solehudin, S.Pd 
SEKSI TRANSPORTASI   : Sugianto, S.Pd 
SEKSI DOKUMENTASI   : GELOMBANG 1  

  Bambang Kustriadi, S.Pd, M.Pd 
  GELOMBANG 2 
  Adam Tofanie, S.Pd 

SEKSI KONSUMSI   : 1. Nur Habibah, S.Pd 
2. Zainal Fanani, S,Si 

IMAM TAHLIL & DO’A  : GELOMBANG 1 
  1. H. Moh. Mulhadi, S.Ag  
  2. H. Suminto, S.Pd.I 
  GELOMBANG 2 
1. Moh. Bahrudin Al-Fitro, S.Pd.I 
2. Abdul Karim, S.Si, M.Pd 

SEKSI UMUM    : GELOMBANG 1 
  Moh. Asrori 
  GELOMBANG 2 
  Moh. Romli 

 
Catatan: 
1. Kepala Madrasah dan seterusnya yang keikutsertaannya tidak diatur di dalam gelombang bisa 

ikut di gelombang-1, atau di gelombang-2, atau bahkan bisa ikut di semua gelombang. 
2. Keikutsertaan bapak/ibu guru yang bukan wali kelas 9 diatur oleh Ketua Panitia dan 

diperankan sebagai Pendamping. 
 

Surabaya, 16 Januari 2018 
Kepala Madrasah, 
 

 
 
Drs. Supriyanto, MM 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
Jabatan  : Penanggung Jawab 

Fungsi  : Perencana, pengorganisir, pengawas, dan penilai 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Ikut kegiatan ziaroh. 

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Memberi pengarahan kepada ketua untuk merencanakan kegiatan. 

2. Mengorganisasikan kegiatan secara proporsional dan operasional. 

3. Mengawasi jalannya kegiatan.  

4. Mengevaluasi kegiatan yang sudah dijalankan guna perbaikan di kegiatan selanjutnya. 

5. Membuat kebijakan dan keputusan terhadap kegiatan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. 

6. Mengadakan, memimpin rapat-rapat sosialisasi program  

7. Meminta ketua mengadakan rapat dan/atau koordinasi secara mandiri.  

8. Meralat dan mengesahkan usulan anggaran yang diusulkan ketua dengan mengacu pada RAPBS. 

9. Meralat dan mengesahkan realisasi anggaran. 

10. Mengetahui jenis-jenis sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan. 

11. Menentukan besaran vakasi anggota panitia. 

12. Mengetahui dan menyetujui segala pemasukan dan pengeluran yang tidak dianggarkan. 

13. Melakukan supervisi dan peninjauan secara langsung terhadap kewajiban, tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang dijalankan oleh ketua beserta jajarannya. 

14. Menciptakan hubungan kerja panitia yang harmonis baik sesama anggota panitia, guru & karyawan. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, penggalian, penggunaan dan penyaluran dana. 

2. Mempertanggung jawabkan semua kewajiban, tugas dan wewenang kepada ketua yayasan. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 
 
 
 
 
 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Ketua  

Fungsi  : Membantu menjalankan Program Kerja Kepala Sekolah 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Ikut kegiatan ziaroh. 

2. Mewujudkan visi dan misi Yayasan Majlis Ta’lim Annahdliyah Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS  

1. Membuat rencana kerja mulai dari pencanaan kegiatan hingga pertanggung jawaban. 

2. Mengarahkan dan menggerakkan semua anggota dengan merujuk kepada SK dan Deskripsi Pekerjaan. 

3. Memberikan infaq di setiap lokasi makam wali. 

4. Mengetahui secara rinci sumber dana kegiatan dan peruntukannya. 

5. Melakukan pengawasan terhadap kerja anggota. 

6. Bermusyawarah dengan anggota perlunya pengadaan sarana dan prasarana. 

7. Bersama sekretaris membuat laporan tertulis. 

 

WEWENANG 

1. Meminta sekretaris untuk mempersiapkan segala administrasi, di antaranya: Jadwal kegiatan baik tahap I 

dan II, Daftar Kesediaaan Ikut, Daftar Hadir guru/karyawan, Daftar Vakasi Panitia, Surat edaran ke wali 

murid, format surat persetujuan dari wali murid, dan administrasi lainnya yang diperlukan. 

2. Bersama sekretaris membuat Tata Tertib bagi guru/karyawan. 

3. Mengatur dan menentukan guru yang bukan wali kelas 9 untuk diperankan sebagai pendamping. 

4. Meminta sekretaris untuk mendata nama-nama guru berdasarkan kesediaannya. 

5. Meminta sekretaris menyediakan administrasi yang dibutuhkan oleh masing-masing coordinator. 

6. Meminta sekretaris menyediakan Tata Terib peserta dengan meminta konsep dari coordinator peserta. 

7. Meminta sekretaris memberikan Tata Tertib peserta kepada coordinator peserta agar segera 

disosialisasikan. 

8. Meminta Wali Kelas agar tidak mengarahkan, atau mengijinkan peserta membeli seragam. 

9. Meminta sekretaris mempersiapkan data calon peserta per gelombang (per tahap) dengan konsultasi 

terlebih dahulu dengan coordinator peserta. 

10. Bersama sekretaris melakukan tagihan administrasi yang dijalankan oleh masing-masing coordinator. 

11. Menentukan lokasi ziaroh wali. 

12. Meminta Sie. Transportasi untuk mencari persewaan mobil peserta baik perorangan ataupun travel. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ziaroh wali. 

2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan ziaroh waali kepada kepala sekolah. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 
Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan   : Sekretaris 

Fungsi  : Membantu menjalankan Program Kerja Kepala Sekolah 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Ikut kegiatan ziaroh secara konsekwen. 

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS  

1. Mempersiapkan segala administrasi, di antaranya: Jadwal kegiatan baik tahap I dan II, Daftar Hadir  

guru/karyawan, Daftar Vakasi Panitia, Surat edaran ke wali murid, format surat persetujuan dari wali 

murid, Daftar kesediaan ikut untuk guru/karyawan dan administrasi lainnya. 

2. Menyediakan administrasi yang dibutuhkan oleh masing-masing coordinator. 

3. Menyediakan Tata Tertib guru/karyawan yang kemudian didistribusikan kepada guru/karyawan dengan 

bukti serah terima secara tertulis. 

4. Menyediakan Tata Terib peserta dengan meminta konsep dari coordinator peserta 

5. Memberikan Tata Tertib peserta kepada coordinator peserta agar segera disosialisasikan kepada peserta. 

6. Meminta tanda tangan kepada ketua, kepala sekolah dan guru/karyawan sesuai kepentingan. 

7. Membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekolah. 

8. Mempersiapkan data calon peserta per gelombang (per tahap) dengan konsultasi terlebih dahulu dengan 

coordinator peserta. 

9. Menyediakan Daftar lokasi ziaroh wali untuk dipampangkan di madding guru dan murid. 

10. Mengerjakan dan mengelola segala macam administrasi yang diberlakukan dalam kegiatan. 

 

WEWENANG 

1. Mengusulkan kepada ketua tentang jenis-jenis administrasi lainnya yang dibutuhkan. 

2. Memantau adminstrasi yang dijalankan oleh tiap-tiap coordinator. 

3. Melakukan tagihan administrasi yang dijalankan oleh masing-masing coordinator setelah kegiatan selesai. 

4. Membantu ketua di dalam membuat konsep Tata Tertib guru/karyawan. 

5. Membantu coordinator peserta di dalam membuat konsep Tata Tertib peserta. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan kewajiban, tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui Ketua 

Panitia. 

 

Demikian deskripsi kerja iini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Bendahara 

Fungsi : Membantu menjalankan Program Kerja Kepala Sekolah 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti kegiatan ziaroh secara konsekwen. 

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Menangani pembayaran biaya ziaroh wali dengan pembukuan yang benar. 

2. Bersama dengan ketua membuat usulan anggaran ziaroh wali dg mengacu kepada RAPBS, diantaranya: 

a. Menjumlah Pemasukan dana ziaroh. 

b. Merinci jenis-jenis pengeluaran, seperti: 

- Hak yayasan (jika ada) 

- Supply dana Sarpras (jika ada) 

- Biaya untuk transport-transport  

- Biaya transportasi (armada) 

- Biaya lokasi 

- Biaya parkir 

- Biaya administrasi/ATK 

- Biaya perlengkapan, alat dan sarana lain yang dibutuhkan 

- Vakasi panitia 

- Vakasi guru pendamping 

- Biaya TOL untuk mobil kepala sekolah dan ketua 

- Bahan bakar kendaraan kepala sekolah dan ketua 

- Biaya-biaya lainnya yang ditentukan dan dikeluarkan atas perintah kepala sekolah melalui 

ketua.         

3. Bersama dengan ketua membuat usulan vakasi panitia kegiatan kepada Kepala Sekolah. 

4. Membagikan vakasi panitia dan transport guru. 

5. Memberikan biaya parkir mobil, sewa mobil dan biaya Tol ke seksi transportasi.  

6. Memberikan dana infaq kepada ketua. 

7. Membayar biaya konsumsi panitia dan guru. 

8. Membuat laporan keuangan ziaroh wali secara jelas dan rinci.  

9. Menyerahkan laporan keuangan ziaroh wali kepada sekretaris untuk dibuat laporan kepada kepala 

sekolah melalui ketua. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kewajiban, tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Bersama ketua mempertanggung jawabkan keuangan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Seksi Transportasi 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Mengetahui jadwal, jumlah peserta dan pendamping baik ziaroh tahap I maupun II   

2. Mengusulkan jumlah mobil ELF yang akan disewa kepada penanggung jawab  melalui ketua. 

3. Menghubungi dan/atau mendatangi pemilik mobil ELF guna mencari informasi biaya sewa, daya 

tampung dan lain-lain,  kondisi dan fasilitas mobil ELF yang akan disewa sesuai dengan jadwal kegiatan. 

4. Menyampaikan laporan kepada ketua tentang biaya sewa mobil ELF, kondisi mobil dan sejenisnya. 

5. Memberi Persekot sewa mobil bila diperlukan. 

6. Melunasi biaya sewa mobil dengan meminta nota pembayaran asli. 

7. Mengatur biaya parkir mobil peserta dan mobil panitia. 

8. Bekerja sama dengan bendahara di seputar pemakaian mobil kepala dan ketua. 

9. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan transportasi. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Koordinator Pendamping 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 
1. Mengetahui jumlah peserta untuk tiap-tiap gelombang. 

2. Membuat konsep Tata Tertib kegiatan ziaroh wali. 

3. Menyerahkan konsep Tatib kepada sekretaris untuk diketik dan dicetak. 

4. Meminta Tatib jadi ke sekretaris. 

5. Menyosialisasikan Tatib kepada seluruh peserta per gelombang. 

6. Meminta jadwal kegiatan (route ziaroh) ke Sekretaris untuk disosialisasikan kepada peserta. 

7. Meminta Daftar Hadir peserta per gelombang ke sekretaris. 

8. Memberikan Daftar Hadir peserta ke tiap-tiap wali kelas. 

9. Meminta Daftar Hadir peserta yang sudah dijalankan ke tiap-tiap wali kelas. 

10. Menyerahkan Daftar Hadir ke sekretaris. 

11. Membuat konsep Daftar peserta per kelompok mobil, kemudian diserahkan ke sekretaris untuk diketik. 

12. Meminta Daftar Peserta per kelompok mobil ke sekretaris, kemudian dipampangkan di mading. 

13. Menentukan jumlah dan nama pendamping tambahan yang diperlukan untuk tiap-tiap mobil baik tahap 

I dan II yang diambil dari guru non Wali Kelas 9. 

14. Mengetahui nama-nama pendamping di tiap-tiap mobil. 

15. Menyelesaikan masalah yang muncul. 

16. Menyerahkan masalah yang muncul kepada Ketua apabila masalah berlanjut. 

17. Meminta data kepada bendahara bagi peserta yang belum melunasi biaya dan kemudian menanganinya. 

18. Meminta masing-masing wali kelas menangani calon peserta ziaroh wali yang belum melunasi biaya 

19. Bersama Pendamping menyosialisasikan Tata Tertib peserta ziaroh wali.  

11.  Bersama Pendamping menentukan peserta menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah mobil, 

jenis kelamin, dan kapasitas mobil. 

12.  Membuat usulan jenis dan warna seragam peserta kepada Ketua. 

14.  Meminta Pendamping dan Seksi Perlengkapan untuk memeriksa tiap-tiap seragam dan bawaan peserta 

sebelum diberangkatkan.  

    

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Pendamping 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 
1. Meminta daftar peserta untuk kelompok mobil yang didampingi ke Koordinator Pendamping 

2. Meminta daftar hadir peserta untuk kelompok mobil yang didampingi ke Koordinator Pendamping. 

3. Ikut membantu koordinator pendamping dalam menyosialisasi tatib peserta. 

4. Mendampingi peserta di setiap kegiatan sesuai jadwal.mulai dari pemberangkatan hingga pulang. 

5. Menjalankan perintah yang diberikan oleh Koordinator Pendamping 

6. Menyelesaikan masalah yang muncul di kelompok/mobil yang didampingi. 

7. Menyerahkan masalah yang muncul kepada koordinator pendamping apabila masalah berlanjut. 

8. Bersama coordinator pendamping memeriksa seragam dan bawaan peserta sebelum diberangkatkan. 

    

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Seksi Sholat 

Fungsi  : Membantu menjalankan Program Kerja Kepala Sekolah 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Ikut kegiatan ziaroh secara konsekwen. 

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Membuat rencana sholat baik sholat duhur, ashar, magrib dan isa’. 

2. Menentukan tempat sholat. 

3. Bersama Koordinator Pendamping, Pendamping dan Panitia lainnya mengajak peserta untuk menjalankan  

    kewajiban sholat sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Ketua. 

4. Bersama-sama seluruh panitia mengawasi dan mengarahkan peserta agar tidak melalaikan sholat.\ 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan dan laporan kegiatan ziaroh wali. 

2. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan ziaroh waali kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Seksi Dokumentasi 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Bermusyawarah dengan ketua tentang jenis-jenis pembiayaan publikasi dan dokumentasi. 

2. Bermusyawarah dengan ketua tentang besarnya biaya publikasi dan dokumentasi yang diperlukan. 

3. Membuat rencana kerja di bidang publikasi dan dokumentasi mulai pra-kegiatan, saat kegiatan 

berlangsung hingga kegiatan berakhir secara terprogram dan tepat sasaran, di antaranya: 

- Mempersiapkan camera dan alat lain yang diperlukan serta alat shooting yang ada. 

- Mengambil gambar setiap kegiatan. 

- Merencanakan pengeditan hasil shooting dan di-CD-kan menjadi beberapa biji CD sesuai 

ketentuan. 

4. Mencetak foto sesuai ketentuan kebutuhan dan kemampuan finansial. 

5. Mnyerahkan CD kegiatan ketua tepat waktu. 

6. Mengembalikan camera, alat shooting dan sejenisnya ke tempat semula. 

7. Menyelesaikan masalah yang muncul di bidang dokumentasi dengan melibatkan unsur pimpinan atau 

ketua panitia jika diperlukan. 

 
TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Konsumsi 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Menyiapkan minum peserta di tiap-tiap mobil minimal 1 doz Air Dalam Kemasan (ADK). 

2. Menyerahkan air minum ke Pembantu Umum untuk diserahkan ke masing-masing pendamping 

3. Bersama ketua menentukan waktu dan tempat makan guru dan karyawan baik makan siang dan malam. 

4. Melakukan pembayaran ke kasir setelah para guru/karyawan selesai makan.  

5. Bersama ketua menyelesaikan masalah yang muncul di seputar makan guru/karyawan. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Seksi Umum 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Memesan banner/spanduk, identitas mobil dan sejenisnya sesuai dengan permintaan Ketua. 

2. Memasang spanduk dan identitas lain sesuai dengan permintaan. 

3. Memotokopi berkas-berkas yang diperlukan sesuai kebutuhan yang diminta. 

4. Membagikan surat edaran dan SK dan lain-lain ke alamat (penerima) yang tepat.. 

5. Mendistribusikan dan mengansip surat edaran dan lain-lain di arsip sekolah. 

6. Membantu bagian lain di dalam mempersiapkam sarpras yang dibutuhkan. 

7. Mengumpulkan dan kemudian  menyimpan kembali sarpras yang dipakai dalam kegiatan ziaroh wali di 

antaranya camera, spanduk, identitas kendaraan dan lainnya di tempat semula (di tempat yang aman). 

8. Ikut memeriksa tiap-tiap seragam dan bawaan peserta sebelum diberangkatkan. 

9. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh Ketua. 

 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI KERJA PANITIA ZIAROH WALI 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Jabatan  : Imam Tahlil dan Do’a 

Fungsi  : Membantu kepala sekolah di dalam menjalankan program kerja 

Tujuan  : Optimalisasi kerja 

 

KEWAJIBAN 

1. Mengikuti seluruh acara kegiatan.  

2. Mewujudkan visi dan misi LPDS Majlis Ta’lim “Annahdliyah” Surabaya. 

3. Mematuhi segala kebijakan dan keputusan Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab. 

 

TUGAS DAN WEWENANG 

1. Memimpin tahlil sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan oleh ketua secara tertulis atau lisan. 

2. Memimpin tahlil dengan suara jelas dan keras. 

3.  Mengarahkan peserta ke tempat tahlil yang dikehendaki.  

4.  Melihat kesiapan peserta sebelum memulai tahlil. 

5.  Meminta peserta mengikuti kegiatan tahlil dengan khitmad. 

6.  Memimpin do’a untuk mengakhiri tahlil, atau memberi isyarat kepada imam lainnya untuk memimpin 

do’a setelah pembacaan tahlil berakhir. 

 

TANGGUNG JAWAB 

1. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban. 

2. Mempertanggung jawabkan semua tugas dan wewenang kepada Kepala Sekolah melalui ketua. 

 

Demikian deskripsi kerja ini dibuat, apabila ada kesalahan dan kelemahan akan dibenarkan dan 

disempurnakan di tahun pelajaran mendatang. 

 

 

 

Surabaya, 16 Januari 2018 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 


