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Sambutan Dirjen Simas Islam 

Dalam kurun waktu lima tahun, Ditjen Bimbingan 

Masyarakat Islam telah merangkum berbagai pencapaian 

Kantor Urusan Agama (KUA), baik dalam melaksanakan 

pelayanan maupun penyuluhan dan bimbingan keagamaan. 

Dari ujung Aceh hingga Papua, aparatur KUA telah beketja 

keras mengimplementasikan berbagai kebijakan perubahan 

yang telah diterbitkan, di samping berbagai inovasi yang 

semakin mendekatkan KUA dengan masyarakat. 

Berbagai pencapaian itu jelas menunjukkan satu lang

kah positif perubahan yang tengah tetjadi di KUA. KUA 

adalah unit terdepan dalam pelayanan, pembinaan dan 

penyuluhan. Sejarah kelahirannya tak lepas dari kebutuhan 

layanan pencatatan nikah sebagai layanan utamanya, 

kemudian berkembang menjadi unit terdepan dalam 

penyuluhan keagamaan. Hingga terbitnya PMA nomor 34 

Tahun 2016, kelembagaan KUA telah mengalami penyempur

naan, yaitu dengan dirincinya 9 tugas yang menjadi core 

tugas layanan dan penyuluhan. 

Transformasi KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Ditjen Bimas Islam tak bisa dilepaskan dari berbagai 

kebutuhan layanan dan penyuluhan di tingkat Kecamatan. 

Lembaga KUA saat ini belum sepenuhnya hadir di setiap 

kecamatan. Dalam konteks ini, ada banyak KUA yang harus 

memangku layanan lebih dari satu kecamatan. Di sisi lain, 

layanan nikah pada KUA 3T tidak setinggi di wilayah perko-



taan. Hal inilah yang melandasi perlunya penambahan tugas 

dan fungsi KUA agar layanan dan penyuluhan dapat 

dijalankan secara bersamaan dan seimbang. Pemilihan KUA 

Teladan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota hingga 

penganugerahan di tingkat nasional adalah bagian dari meka

nisme penyaringan prestasi dan inovasi yang dicapai aparatur 

KUA di seluruh Indonesia. Even ini telah menjaring ratusan 

prestasi KUA yang menjadi landasan bagi pengambilan kebi

jakan penguatan KUA. Di sisi lain, penganugerahan ini juga 

mendorong aparatur KUA untuk terns meningkatkan prestasi 

dan inovasinya dalam menjalankan layanan dan penyuluhan 

di vvilayahnya masing-masing. 

Kami menyambut baik terbitnya Buku Profil KUA 

teladan 2019 ini. Buku ini akan menjadi jembatan bagi genera

si masa depan untuk melihat jalan panjang transformasi KUA 

dalam menjalankan tugas layanan dan penyuluhan. Semoga 

buku ini semakin mendorong semua lini untuk bersama-sama 

mengawal perubahan KUA lebih baik lagi di masa depan. 

Jakarta, November 2019 

f. Dr. Muha . madiyah Amin, ~g. 
IP.196308141990031007 \ 
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KATA PENGANTAR 

Sejak 5 tahun, berbagai kebijakan lahir dalam rangka 
merevitalisasi kelembagaan, infrastruktur dan SOM KUA. Hal 
ini merupakan bukti nyata kehadiran KUA di masyarakat 
sangat penting, tidak sebatas melaksanakan tugas-tugas 
pencatatan nikah, namun juga h.1gas bimbingan masyarakat 
Islam secara luas. Dalam kurun wakh.1 tersebut, juga telah 
lahir berbagai inovasi dan prestasi. 

Secara kelembagaan, KUA adalah Unit Pelaksana teknis 
(UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 
Berdasarkan PMA 34 tahun 2016, tugas dan fungsi KUA 
mencakup 9 h.1gas, seperti penerangan agama Islam, zakat, 
wakaf dan kemasjidan. Hal 1n1 menunjukkan bahwa 
keberadaan KUA merupakan garda terdepan bimbingan dan 
layanan publik bagi umat Islam. 

Kantor Urusan Agama (KUA) telah bertransformasi 
menjadi salah satu penyelenggara layanan publik terbaik di 
lingkungan Kementerian Agama. KUA telah menampakkan 
wajahnya yang lebih ramah dan profesional. Hal ini 
sebagaimana nampak dalam berbagai prestasi dan inovasinya 
dalam menyelenggarakan layanan publik. 

iii 



Buku ini merupakan rangkuman atas profil KUA-KUA 
teladan tingkat nasional tahum 2019. Mereka adalah para 
inspirator negeri, memberi bukti akan dedikasi dan loyalitas 
terhadap tugas sebagai abdi negara. Kami berharap buku ini 
dapat menginspirasi KUA lainnya untuk terus menjadi yang 
terbaik dalam mernberi pelayanan publik. 

Jakarta, November 2019 
Direktur Bina KUA dan 

eluarga Sakinah 

oh sen 
NIP. 19650306 198902 1001 
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SIAPAKEREN 
PROFIL KUA KECAMATAN BLANGKEJEREN 

Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh 

Tiba di Kantor Urusan Agama (KUA) Blangkejeren 
Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh seperti mendapati 
rumah sendiri. Suasana kantor berbalut cat hijau dan di 
bagian kanan, kiri, serta depannya berbaris pohon
pohon kecil menambah kesejukan, kenyamanan, dan 
kedamaian. 

Bangunan kantor tidak berdiri gagah, tidak seperti 
sedang berlomba siapa yang paling mewah. Sebaliknya, 
kantor KUA yang berdiri sejak 1978 itu menunjukkan 
usia tuanya yang menampakkan ketenangan dan 
kebijaksanaan. Siapa saja yang masuk ke dalamnya 
akan disambut dengan penuh kesederhanaan dan 
kehangatan. 

Selain informasi yang diberikan para petugas di 
dalam ruangan, beberapa pojok, bahkan persis di depan 
kantor berbaris ukuran papan informasi yang beragam 
berisi pesan-pesan ke-KUA-an. Berbagai bentuk 
pelayanan ditulis tebal seolah saling berlomba menyapa 
masyarakat yang baru saja melangkahkan kakinya di 
parkiran. 
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PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECA1.\ATAN TEl.ADAN 
TAHUN2019 

Lain hal dengan inovasi yang dilakukan Ridho, 
S.Thi selaku Kepala KUA tersebut. Beragam inovasi 
dilakukan seolah bertolak dari usia kantor yang sudah 
1-iampir setengah abad tersebut. Artinya, setiap 
perkembangan teknologi informasi disambut dengan 
penuh kesiapan bagaikan anak muda yang tidak inau 
ketinggalan zaman. Di antaranya, dalam rangka 
ni.emudahkan rnasyarakat yang rnenerima layanan, 
sebagian besar sistem KUA sudah berbasis aplikasi dan 
online. 

. \ .. 

..... ... 

~ .:~ ..... 

Adalah SIAPAKEREN, aplikasi induk berbasis 
android ini mewadahi berbagai aplikasi pelayanan yang 
ada di KUA. Beberapa aplikasi tersebut di antaranya, 
Sistem Informasi Jadwal Penghulu (Sidahulu). Sistem ini 
disiapkan untuk meminimalisir perrnintaan jadwal akad 
nikah pada waktu yang bersamaan. Melalui Sidahulu 
yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat, 
khususnya calon pengantin bisa rnenentukan jadwal 
akad nikah tanpa harus ke KUA terlebih dahulu. 
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PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 

TAHUN2019 

Kemudian, disiapkan JUga Sistem Infonnasi 
Kegiatan Penyuluh Agama Islam (Sikeluh Masam). 
Penyediaan pusat informasi ini untuk melihat jadwal 
atau rangkaian kegiatan para penyuluh, baik dalam 
bentuk pengajian maupun bimbingan konseling. 
Informasi tersebut memastikan waktu dan kesempatan 
kepada masyarakat mengenai kapan dan dimana akan 
mengikuti pengajian atau pembinaan. 

Selain itu, ada JUga 
aplikasi Sistem Informasi 
Perhitungan Zakat, Faraid 
dan Wakaf (SingPaidWak), 
aplikasi Sekali Aksen N 
(SEN), Pelayanan Akses 
Keberangkatan Haji (Pak 
Haji), Live Akad Nikah 
(Live Akad), dan Indeks 
Kepuasan 
(IKM), Saran 
Tamu (ISMU). 

Masyarakat 
dan Buku 

Layanan IKM, saran dan buku ta1nu disediakan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
sebagaimana yang diamanatkan dala1n Undang-undang 
No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 
ayat 1. Undang-undang ini meminta penyelenggara 
berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelengga
raan pelayanan publik secara berkala, disusun berupa 
indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk 
menilai tingkat kualitas pelayanan. 
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PROFIL KANTOR URUSAN AGM1A {KUA) 
KECM\ATAN TE.ADAN 
TAHUN2019 

Hasil pengukuran IKM dan sumbang saran 
tersebut dibahas dan dicarikan solusinya melalui rapat 
evaluasi secara berkala bersama tim dan seluruh unsur 
terkait. Hasilnya dijadikan bahan evaluasi terhadap 
unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan 
sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi unit 
pelayayanan publik untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan maksud, 
tujuan, visi dan misi Kementerian Agama Republik 
Indonesia. 

"Apapun kami lakukan untuk memberikan layanan 
prima kepada masyarakat," kata Ridho menegaskan 
berbagai bentuk inovasi yang dilakukannya. 

Selain rnelayani perkara teknis pernikahan, haji, 
wakaf, dan lain sebagainya, KUA yang membawahi 
jumlah penduduk sekitar 32.379 jiwa itu berupaya 
semangat rnewujudkan masyarakat Blangkejeren yang 
taat beragama, rukun, religius, dan sejahtera lahir 
bathin. Berbagai layanan disiapkan rnulai dari 
peningkatan kualitas bimbingan, pemaharnan dan 
pelayanan kehidupan beragama, memberikan layanan 
prima dalam nikah dan rujuk, sampai kepada 
memaksimalkan kemitraan umat dan meningkatkan 
pembinaan keluarga sakinah. 

Selain inovasi layanan, KUA Blangkerejen juga 
mematangkan strategi supaya pelaksanaan teknis 
pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di 21 desa 
dan tiga Kemukiman tersebut bisa optimal. 
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PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 

TAHUN2019 

Pihaknya rnengatur jadwal penghulu sebagairnana 

dituangkan dalam aplikasi, rnenyiapkan agenda kegiat

an penyuluh agarna yang bergerak dari rnajelis ke 

rnajelis taklim, serta penyiapan surnber daya rnanusia 

(SDM) berupa petugas khusus untuk rnelayani rnasyara

kat di KUA. 

"Masyarakat tinggal rnernbuka link yang kami 
siapkan kernudian rnenginstal aplikasi di handphone, 
nantinya bisa langsung digunakan. Warga akan tahu 
setiap informasi KUA terrnasuk kegiatan pengajian yang 
dilakukan para penyuluh kami," tuturnya. 

SIAPAKEREN 
.. loTl•.,..OllMASI , 

KL&Y.&•&.-tn:A•LA'-c....IAMll 

.. @ KEMEHTERIAN AGAMA I KABUPATEH GAYO LUES 
~ ~ PROVINS! ACEH 

\2 
a--

RIDHO, S.ThJ rm.J· ... -

KU A terbaik se-Provinsi Aceh ini rnernberikan 
kernudahan-kernudahan kepada rnasyarakat. Setiap 
warga yang berkunjung dan rnenerirna layanan dari 
petugas tidak lagi rnesti pulang pergi atau bahkan antre 
sebagairnana banyak keluhan di berbagai ternpat. 
Karena berbasis online dan pelayanan yang optimal, 
sistern adrninistrasi KUA tersebut dinilai sangat tertib 
dan tidak berbelit. 
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PROF1L KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TElAOAN 
TAHUN2019 

Ramah Difabel 

Selain rnenyiapkan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat pada urnu1nnya, KUA terbaik kelima se
lndonesia tahun 2019 ini juga tidak melupakan kaun1 
difabel. Karena itu, layanan yang disiapkan di kantor 
yang cuku p jauh dari ibukota provinsi ini, juga 
menyiapkan ruang khusus bagi mereka yang 
berkebutuhan khusus. Bahkan, seperti di rumah sakit 
atau Puskesrnas, KUA Blangkejeren menyediakan sarana 
prasarana beru pa ruang tunggu khusus yang dilengkapi 
kursi roda dan sarana khusus lainnya. 

Bagi Rid ho, pelayanan prima meru pakan sebuah 
keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap lembaga 
pemerintah, termasuk KUA yang dipimpinnya. Di 
matanya, seluruh warga yang akan dilayani memiliki 
derajat yang sama sebagai warga negara Indonesia, 
tanpa dibedakan hanya karena latar belakang apalagi 
status sosial. 

Menurutnya, jumlah difabel di wilayahnya tidak 
sebanyak sebagaimana tercatat di Kabupaten Gayo Lues. 
Hanya saja dia menerangkan, layanan khusus bagi 
mereka tetap disediakan untuk mernastikan tidak terjadi 
lagi diskriminasi layanan terhadap kelornpok tertentu, 
salah satunya penyandang disabilitas. 

"lni semua berkat dukungan semua pihak, baik 
dari Kantor Kementerian Agama Gayo Lues, Pemda, 
kawan-kawan forum KUA, dan warga yang berperan 
serta mendukung setiap upaya kami untuk bisa optimal 
dalam memberikan pelayanan," ungkapnya. 
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PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TElADAN 

TAHUN2019 

Kendati belurn satu tahun rnernirnpin, Ridho telah 
rnenorehkan banyak perubahan di KUA. Selain secara 
eksternal rnernbangun kornunikasi dan koordinasi 
dengan sektor-sektor lain yang ada di kecarnatan 
tersebut, ia juga terus rnernbenahi kondisi internal 
lernbaga yang dipirnpinnya. Pola kornunikasi yang 
dibangunnya sangat terbuka sehingga sistern ketja yang 
dibangunnya juga sangat kondusif. Terbukti, para 
stakeholder di KUA yang terdiri dari 7 aparatur sipil, 8 
Penyuluh Agarna Honorer, serta satu tenaga prarnubakti 
tersebut bisa diajak berlari. Di satu sisi rnampu 
memberikan layanan prima kepada rnasyarakat, dan di 
sisi yang lain mampu menorehkan sejarah, KU A 
Blangkejeren rnenjadi terbaik Provinsi bahkan lima besar 
nasional. 

Pria kelahiran Pantai Labu, 29 September 1982 ini 
memang pandai beradaptasi dan merniliki inovasi
inovasi yang brilian di setiap tempat kerjanya. Hal itu 
dibuktikan dengan prestasi yang diraihnya, tidak hanya 
di KUA Blengkejeren, tetapi juga di ternpat kerja 
sebelumnya. Di antaranya, sebelum berhasil mengan
tarkan KUA Blangkejeren menjadi KUA Teladan terbaik 
tingkat Kabupaten Gayo Lues, KUA Terbaik Tingkat 
Provinsi Aceh dan terbaik kelima Nasional, dia juga 
pernah mendapatkan hal serupa yaitu KUA Teladan 
tahun 2015. 
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PROFll KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TH.ADAN 
TAHUN 2019 

Kemudian, dia juga berhasil menghantarkan 
len1baga yang dipimpinnya menjadi KUA terbersih 
tahun 2018, juara baca kitab antar KUA, dan segudang 
prestasi lainnya. Dia n1enerangkan, sejumlah prestasi 
yang diraihnya itu bukan karena kemampuan dirinya 
secara pribadi, melainkan berkat kerja sama dan 
dukungan para pegawai lain yang kompak dan bisa 
sama-sama kerja. 

Khusus mengenai pelayanan pencatatan nikah, 
KUA yang berdiri di atas tanah hibah Pemda seluas 238 
Meter persegi itu sudah menggunakan layanan Sistem 
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH. Layanan 
tersebut sudah dilakukan sejak 2014 dalam bentuk 
Simkah Dekstop, dan pada 2019 diupdate menjadi 
Simkah berbasis website. Melalui sistem itu, 
pendaftaran, pemeriksaan sampai pada penerbitan buku 
nikah bahkan penerbitan duplikat nikah sudah 
dilakukannya. 
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Bimbingan KIE KESPRO 
untuk Calon Pengantin 
PROFIL KUA KECAMATAN AIR BATU 

Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara 

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan 
merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara 
institusional berada paling depan dan menjadi ujung 
tombak dalam pelaksanaan tu.gas-tu.gas pelayanan 
kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara 
histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama 
yang me1niliki rentang usia cukup panjang. Menurut 
seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steinbrink, 
bahwa KUA Keca1natan secara kelembagaan telah ada 
sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa 
kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis 
dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus di 
bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor 
U rusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia 
Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk 
mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah 
keperdataan yang menyangkut umat Islam yang 
merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian 
dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga 
sejenis dengan sebutan Shumbu. 
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PROFIL. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECA>..\ATAN TE1.ADAN 
TAHUN2019 

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan 
dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 
tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 
(NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal 
bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, 
kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya 
masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan 
cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 
1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh 
masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan 
Agama. 

-.------ ' 

Adapun pencatatan perkawinan di kecamatan Air 
Batu, awalnya dilaksanakan mulai pada tahun 1946. 
Pada waktu itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kee. Air Batu dikepalai oleh Bapak Ghazali Rahman, BA, 
kemudian di Tahun 1979 berdiri bangunan baru yang 
terletak di Desa Sei Alim Ulu sampai saat sekarang ini, 
dengan alamat lengkapnya di Jln. Pulahan Seruwai No. 
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PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TELADAN 

TAHUN2019 

48 Desa Sei Alim Ulu. Status gedung KUA Air Batu 
adalah rnilik Kernenterian Agarna dengan Luas Tanah 
600 m2 dan Luas Bangunan Kantor KUA Air Batu 80 m2. 

Peristiwa Pernikahan di Kantor Urusan Agama 
Kee.Air Batu rata-rata lebih kurang 30 Pasang Per Bulan, 
berdasarkan Data Peristiwa Nikah per Bulan maka 
Tipologi Kantor Urusan Agarna Air Batu adalah Tipologi 
c. 

Kantor Urusan Agama Kecarnatan Air Batu, dahulu 
bergabung dengan Kecamatan Sei Dadap dengan 
membawahi 22 wilayah kerja kelurahan/Desa yang 
meliputi : Kecamatan Air Batu : Air Genting, Air Teluk 
Hessa , Danau Sijabut, Hessa Air Genting, Hessa 
Perlo1npongan, Perkebunan Air Batu I/II, Perkebunan 
III/IX, Perkebunan Pulahan, Pinanggripan, Pulau
Pule,Sei Alim Ulu,Sijabut Teratai. Kemudian Kecamatan 
Sei Dadap : Tanjung Alam, Tanjung Asri, Sei Dadap I/II, 
Sei Dadap Ill/IV, Sei Ali1n Hasak, Pasiran, Sei Karnah 
Baru, Sei Karnah I, Sei Kamah II, Bahung Sibatu-Batu. 

Namun pada Tanggal 10 Juli 2017, Kecamatan Sei 
Dadap berpisah dari Kecamatan Air Batu dan Air Batu 
rnembawahi 12 (dua belas) Wilayah kerja Desa hingga 
saat ini. Pada saat ini, RESWADI, S.HI yang menjabat 
sebagai kepala KU A. 

Dalam rangka memberikan Kepastian, Kualitas, 
dan Sistem Layanan sesuai dengan kebutuhan 
Masyarakat dan selaras dengan kemampuan 
Masyarakat, rnaka penyelenggara Pelayanan perlu 
Menyusun, Menetapkan dan menerapkan Standar 
pelayanan yang memberikan kepastian waktu Pelayanan 
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dan disusunlan Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan 
tersebut sesuai dengan Amanat UU No.25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik Pasal 20 dan 21. 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari h1gas 
pokok dan fungsi Kantor Ke1nenterian Agama 
Kabupaten maka tujuan kebijakan operasional Layanan 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu adalah 
rnenindak lanjuti kebijakan tersebut yakni mewujudkan 
Pelayanan Prima kepada Masyarakat terkait dengan 
Layanan Nikah dan Rujuk, Keluarga Sakinah, Zakat, 
Wakaf, dan kemasjidan serta meningkatkan Pelaksanaan 
kehidupan beragama dan kerukunan antar umat 
beragama, sedangkan sasaran khusus yang hendak 
dicapai adalah memberikan Pelayanan Prima kepada 
rnasyarakat dalam bentuk Pelayanan Pencatatan Nikah 
dan Rujuk, terbentuknya keluarga yang Sakinah. 

KUA Kecamatan Air Batu telah melaksanakan 
Pencatatan Nikah Yang Berbasis IT (SIMKAH) Program 
ini bertujuan untuk pengumpulan, pengamanan serta 
mempermudah transfer data ke Kemenag Kabupaten, ke 
Kanwil serta ke Bimas Islam Pusat secara murah dan 
cepat. Program ini betjalan secara baik mulai Tahun 2014 
dan seiring berjalannya waktu saat sekarang ini telah 
rnemakai SIMKAH WEB. 

Untuk menertibkan pelaksanaan tugas , 
menertibkan batas kewenangan dan tanggung jawab, 
serta dengan mudah dapat di pantau bila tetjadi 
penyalahgunaan dari pelaksanaan (Policy ]ob Description) 
yang disesuaikan dengan kemampuan personil masing-

12 



mas1ng staf, agar 
semua staf dengan 
mud ah mengingat 
akan tugasnya, daftar 
nnc1an tu gas 
diletakkan di s1s1 
masing-masing. 

Daftar tugas
tugas senan tiasa 
dirubah bila terjadi 
mutasi staf a tau 
dengan perubahan 
tersebut staf akan me-
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ndalami semua bidang tugas. Berpedoman pada surat 
PMA RI No 39 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 
bahwa tugas-tugas Kantor Urusan Agama adalah 
melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten I Kota pada bidang urusan Agama 
Islam. Untuk mewujudkan kinerja yang maksimal 
diperlukan system administrasi perkantoran yang baik 
demi menciptakan kinerja yang baik dan professional 
demi terwujudnya Pelayanan Prima. Dalam Pelayanan 
Nikah Luar Kantor telah dibagi berdasarkan Desa 
Kepala KUA sebagai tugas tambahan yang merupakan 
Penghulu dalam melaksanakan Pencatatan Pernikahan 
yang dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat 
Pernikahan. 

Bila dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan 
wilayah Ka. Kua terjadi persamaan waktu pelaksanaan, 
maka Ka.Kua mendelegasikan kepada P4 untuk mem -
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bantu Pencatatan Perkawinan yang didasarkan kepada 
Surat Tugas. Selain pencatatan perkawinan ada beberapa 
program unggulan KUA Kecamatan Air Batu yaitu ; 
Program Pencatatan Nikah dan Rujuk Berbasis IT 
(SIMKAH WEB), program Peningkatan Kesehatan Catin 
(KIE-KESPRO), program Sertifikasi Tanah Wakaf, 
program Seni Tulis AI-Qur'an (Kaligrafi), program 
Kalibrasi Arah Kiblat. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Bat uterus 
melakukan pendataan terhadap Tanah Wakaf yang 
belum di Sertifikat dan mendorong para nazir untuk 
mengurus sertifikat dan mendaftarkan 
kepengurusannya pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
Kabupaten Asahan. Data Tanah Wakaf yang sudah 
bersertifikat di Kecamatan Air Batu berjumlah 41 
Sertifikat. Di tahun 2019 telah dibuat Akta Ikrar Wakaf 
untuk Masjid Al Munawarah Desa Sei Alim Ulu dan 
Mushollah Al Mahdi di Desa Hessa Air Genting dan 
sedang dalam proses pembuatan di BPN. 
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Dalam konteks Kebangsaan, Penyuluh Agama 
memiliki posisi yang sangat penting. Mereka bias 
disebut sebagai salah satu tulang punggung Pemerintah 
yang bertugas memberikan Penyuluhan Pembangunan 
melalui bahasa Agama. Penyuluh Agama bias disebut 
juga, mem1n1am istilah Bung Karno, sebagai 
"Penyambung Lidah" Pemerintah kepada masyarakat 
atau masyarakat kepada Pemerintah. Mereka memiliki 
jenis tugas masing-masing, seperti Pembinaan pada 
rumah-rumah ibadah, Pembinaan kerukunan umat 
beragama, Penyiaran Ajaran agama yang moderat, 
penanggulangan radikalisme, pencegahan bahaya 
narkoba mengajarkan baca Al-Qur'an serta tugas-tugas 
kemasyarakatan lainnya. Penyuluh Agama Islam Non 
PNS di Kecamatan Air Batu terdiri dari 3 (tiga) orang. 

Ketiga Penyuluh Agama Islam ini berkoordinasi 
dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air 
Batu untuk memberikan materinya di Majelis Ta'lim di 
Kecamatan Air Batu. Adapun majelis Ta'lim 
dilaksanakan di Desa Pulau-Pule majelis Ta'lim Nurul 
Iman, desa Hessa Perlompongan majelis Ta'lim Nur 
Hasanah, desa Air Batu I/II majelis ta'lim al-ikhlas, dan 
pengajian di Masjid Taqwa dan lain-lain. 

Ada beberapa masalah yang dihadapi KUA 
Kecamatan Air Batu yaitu Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) Calon Pengantin terkadang tidak 
terdaftar secara Online di Catatan Sipil, rendahnya 
Pendidikan dan Pengetahuan Agama Calon Pengantin 
sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai 
suami istri, kurangnya Personalia KUA Kee. Air Batu. 
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Dalarn rnenghadapi permasalahan yang telah 
disebutkan diatas Kantor Urusan Agarna melakukan 
strategi layanan publik. Mengenai NIK Calon Pengantin 
yang tidak terdaftar secara Online, KUA Kecamatan Air 
Batu menghirnbau dan beketjasama dengan Desa dalarn 
meng-011Ji11e-kan NIK tersebut ke Catatan Sipil sehingga 
SIMKAH berbasis WEB tidak terkendala. Rata-rata usia 
Calon Pengantin antara 16 -21 Tahun. Mayoritas 
Pendidikannya adalah SD, SLTP sehingga pengetahuan 
agarna dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 
tidak begitu rnernaharni dan ada yang buta sama sekali, 
KUA Kecamatan Air Batu dalarn hal ini meningkatkan 
pelayanan BP4 untuk memberikan bekal kepada Calon 
Pengantin. KUA Kecamatan Air Batu juga telah 
mernbuat MOU dengan Puskesmas Air Batu untuk 
memberikan Bimbingan KIE KESPRO ( Komunikasi 
Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi ) kepada 
Calon Pengantin. Berhubungan dengan kurangnya 
Personalia di KUA Kecarnatan Air Batu maka, KUA 
Kecarnatan Air Batu rnemaksimalkan mungkin tenaga 
personalia yang ada dengan melibatkan P4 clan 
Penyuluh Agama islam Non PNS seperti melaksanakan 
Bimbingan Perkawinan. 

Pelaksanaan tugas secara umum berjalan cukup 
baik, menyangkut tugas pokok lainnya seperti : tugas 
teknis adrninistrasi, tugas rutin pembinaan umat, tugas 
pelayanan masyarakat, tugas sektor dan koordinasi 
lintas sektor. Koordinasi dengan lintas sektoral, khusus 
terhadap Muspika juga telah berjalan dengan dengan 
baik dan mantap, sosialisasi, pembukuan, dan pendata -
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an program ZIS dan program lainnya telah betjalan 
dengan lancar. Ada 2 (dua) inovasi layanan publik yang 
saat ini dijalankan oleh KUA Kecamatan Air Batu ; 
program KIE KESPRO dan pembinaan seni tulis Al
qur'an (kaligrafi) di kecamatan. Program KIE KESPRO 
dirasa sangat penting karena catin perlu mengetahui 
informasi kesehatan reproduksi untuk menjalankan 
proses, fungsi dan perilaku reproduksi sehat dan aman. 
Catin perempuan diharapkan menjadi calon ibu yang 
mempersiapkan kehamilannya agar dapat melahirkan 
anak yang sehat dan berkualitas sedangkan catin laki
laki menjadi calon ayah yang harus memiliki kesehatan 
yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan 
keluarga seperti menggunakan alat kontrasepsi serta 
mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. 
Lebih lanjut lagi laki-laki dan perempuan mempunyai 
risiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan 
penyakit. Perempuan lebih rentan terhadap masalah 
kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat 
berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, 
keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi karena 
struktur alat reproduksinya lebih rentan secara sosial 
maupun fisik terhadap penularan infeksi menular 
seksual (IMS) termasuk HIV. 

KUA Keca1natan Air Batu dengan puskesmas Air 
Batu telah mengadakan MOU tentang pemeriksaan 
kesehatan dan KIE KESPRO, untuk KIE KESPRO 
narasumber dari puskesmas AIR Batu dengan adanya 
terobosan 1111 diharapkan catin akan memahami 
kesehatan reproduksi sehingga keluarga yang idamkan 
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yaitu sakinah, 
Pelaksanaan KIE 

mawaddah, warahmah 
KESPRO dilaksanakan 

tercapai. 
di KUA 

Kecamatan Air Batu kepada catin ketika pelaksanaan 
Bimbingan Perkawinan. 

Kemudian saat ini juga, masyarakat Indonesia 
sedang dihadapkan pada ancaman HIV/AIDS dan 
narkoba dan kenakalan remaja yang sudah mewabah 
hampir keseluruhan pelosok tanah air, dituntut secara 
tegas adanya suatu program guna pencegah dan 
penanggulangan hal tersebut, sehingga dapat terhindar 
dari dampak lain seperti budaya , ekonomi, social, 
ekonomi dan politik yang tidak mustahil akan 
rnenghambat perkembangan yang pada gilirannya akan 
meruntuhkan generasi penerus dan hancurnya suatu 
bangsa. 

Sejalan dengan v1s1 Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Air Batu yaitu sebagai motivator ketaatan 
beragama , maka KUA Kecamatan Air Batu membuat 
kegiatan sebagai wadah bagi remaja untuk mencegah 
perbuatan-perbuatan negatif dengan mendirikan 
sanggar kaligrafi Al-Husnah di Desa Sei Alim Ulu. Hal 
ini dilakukan juga karena salah seorang P4 di KUA 
Kecamatan Air Batu mempunyai potensi dalam bidang 
tersebut. Di samping belajar seni kaligrafi setiap 
rninggunya kepada anak-anak juga diberikan 
pengetahuan agama. kegiatan dimaksud dilaksanakan 
setiap minggu pukul 10.00 - 12.00 wib. Lebih jauh lagi 
anak didik yang dibina telah berhasil juara kaligrafi 
ditingkat kabupaten bahkan provinsi sehingga 
rnembawa dampak positif kepada remaja lainnya. 
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dak terbebani. Penyebaran dan penempatan pegawai 
negeri Kementerian Agama diharapkan tidak menum 
puk pada kantor-kantor di pusat kota, karena masih 
banyak Kantor Urusan Agama yang Pegawainya hanya 1 
(satu) orang. 
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PASTI 
(Profesional, Amanah, Senyum, Transparan dan lnovatif) 

PROFIL KUA KECAMATAN PADANG BARAT 
Kata Padang Provinsi Sumatera Barat 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang 
Barat merupakan satu dari sebelas KUA kecamatan di 
lingkungan Kementerian Agama Kata Padang. Didirikan 
pada tahun 1981, KUA ini dibangun di atas tanah seluas 
216 m2 dan luas bangunan 96 m2. Kantor yang beralamat 
di J a Ian Sei Sirah no 12 Kelurahan Rimbo Kaluang ini 
termasuk wilayah dengan tipologi C. 

Karena berdomisili di kompleks GOR H. Agus 
Salim Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang 
Barat, KUA ini berposisi tepat di pusat pemerintahan. 
Hanya saja, karena secara geografis KUA ini berada di 
sepanjang pantai Samudera Hindia, maka penduduknya 
didominasi nelayan dan pedagang. 

Selama 31 tahun berdiri, KUA ini sudah dipimpin 
12 kepala KUA. Berbagai inovasi dan terobosan program 
dilakukan dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya, 
termasuk di bawah kepemimpinan Rahmat Doni Irawan, 
S.HI., MA, saat ini. Inovasi tersebut dilakukan sebagai 
bentuk optimalisasi layanan (layanan prima) bagi setiap 
warga atau masyarakat. Beragam layanan diterapkan da-
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lam benh1k pelayanan yang cepat, tepat, sistematis, 
prosedural, ra1nah, jujur, serta ikhlas dalam melayani. 
Upaya itu dilakukan supaya masyarakat senang dan 
puas dengan layanan KUA. 

"Dalam melayani masyarakat kami berkomitrnen 
melayani dengan profesional, amanah, senyum, transpa 
ran, dan inovatif atau PASTI. Layanan itu berpijak 
kepada lima nilai budaya kerja Kementerian Agama 
yang meliputi Integritas, Profesional, Inovatif, Tanggung 
Jawab dan Keteladanan" kata Rahmat. 

Layanan 
PASTI 

Profesional 
Amanah 
Senyum 
Transparan 
lnovatif. 

Layanan PASTI, meliputi beberapa kepastian 
yaitu, pasti persyaratannya, pasti waktunya, pasti 
biayanya yang dikemas dengan karakter petugas 
pelayanan yang Profesional, Amanah, Senyum, 
Transparan dan Inovatif. Program tersebut menjadi 
acuan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas 
"Bersih Melayani". Mulai dari pelayanan, pengawasan 
nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, 
kemasjidan, pembinaan syari'ah, penerangan agama 
Islam, bimbingan zakat wakaf, bimbingan hisab rukyat, 
dan layanan bimbingan manasik haji regular. 
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lnovasi layanan tidak dilakukan sendiri, 
rnelainkan bersinergi dengan berbagai stakeholder 
kecamatan, diantaranya: pemerintah keca1natan Padang 
Barat, puskesrnas Padang Pasir kecamatan Padang Barat, 
dan Polsek Padang Barat. Koordinasi itu dilakukan 
"l.tntuk memaksirnalkan pelayanan dari berbagai unsur 
pemerintahan di kecamatan tersebut. 

Iman, Imud, dan Panter 

Ada tiga program unggulan kerja sama tersebut 
yaitu pembinaan keluarga sakinah Ibu Mandiri (IMAN), 
Pembinaan Thu Muda (IMUD) dan Pelayanan 
Administrasi Nikah Terintegrasi (PANTER). 

Program IMAN meliputi pelayanan, konsultasi, 
penyuluhan tentang keagamaan dan pernikahan, 
sosialisasi masalah wawasan kebangsaan, penyuluhan 
sadar hukurn, dan pelayanan kesehatan dengan 
pemeriksaan serta pengobatan di tempat secara gratis. 
Program yang dipusatkan di Masjid Insan Al-Kami! 
Kelurahan Purus dan diikuti setiap keluarga. Program 
ini dilaksanakan untuk rnewujudkan rumah tangga 
:rnasyarakat yang Samara, Aman, Sehat, dan Sejahtera. 

Keluarga yang sarnara, rnenurut Rahrnat adalah 
perkawinan yang sah dan dicatat oleh negara, memiliki 
keimanan yang kokoh, dan pasangan yang taat dalam 
beribadah. Selain itu, keluarga dibina untuk menaati 
ajaran agama, rnenanamkan cinta kasih dalarn keluarga, 
inenjaga dan rnenguatkan dalarn kebaikan, serta 
inemberikan yang terbaik untuk pasangan. Tidak lupa, 
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berbagi peran suami-istri secara aclil juga menjacli 
target pembinaan, seperti kekornpakan clalarn rnencliclik 
anak, clan bagaimana rnenjacli telaclan bagai masyarakat, 
bangsa clan negara, (Ponclasi Keluarga Sakinah Kemenag 
RI, 2017). 

Keluarga yang arnan berarti suatu konclisi 
clinarnis rnasyarakat sebagai salah satu prasyarat 
terselenggaranya proses pembangunan nasional. 
Keluarga yang aman clinilai sangat menentukan 
tercapainya tujuan nasional yang clitandai clengan 
terjarninnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, 
dan terbinanya ketentrarnan clalam rnasyarakat. (UU No 
2 Tahun 2002). 

Seclangkan clefinisi keluarga sehat aclalah 
keluarga yang merniliki kesehatan, baik secara fisik, 
mental, spiritual maupun sosial. Konclisi keluarga sehat 
akan memungkinkan setiap orang untuk hidup proaktif 
secara sosial clan ekonomis. (UU NO 39 Tahun 2009). 

"Yang terakhir aclalah keluarga sejahtera. Ini 
dilihat dari kesejahteraan sosial yang merupakan kondisi 
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 
dan sosial warga negara 
agar clapat hid up 
layak sehingga 
mampu 
mengembangkan 
diri untuk clapat 
melaksanakan 
fungsi sosialnya 
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sebagimana amanah UU NO 11 Tahun 2009," kata sosok 
yang berpengalaman dalam pendidikan dan pelatihan 
tersebut. Selain program IMAN, kerja sama lintas sektor 
itu menggagas program pembinaan keluarga Ibu Muda 
(IMUD). Pen1binaan terhadap pasangan muda ini 
dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pendalaman 
pen1ahaman keagamaan seperti, shalat, baca al-Qur'an, 
pemahaman berkeluarga, dan lain sebagainya. Program 
tersebut dikawal dalam rangka mencegah perceraian 
pada usia muda. 

Program ketahanan keluarga ini dikhususkan 
kepada ibu-ibu muda yang melangsungkan pernikahan 
dalam usia yang sangat muda. Hal itu berdasar pada 
fenomena pasangan muda yang banyak mengalarni 
rnasalah, yang tidak jarang menyebabkan keluarga 
berantakan bahkan berujung kepada berceraian. Rahmat 
berharap, selain menjadi program pembinaan terhadap 
pasangan usia muda, juga sebagai pembinaan keluarga 
sakinah bagi pasangan yang baru menikah. Sehingga, 
para ibu-ibu muda bisa lebih meni.ngkatkan pemahaman 
pasangan muda dalam membina rumah tangga masing
rnasing dan tercipta keluarga yang bahagia, sakinah, 
mawaddah dan dan penuh rahmah. 

Di luar dua program yang menyasar keluarga 
rnuda dan lanjut tersebut, KUA Padang Barat juga 
rnemberikan layanan khusus untuk calon pengantin. 
Salah satu program yang dilakukannya yai tu layanan 
administrasi khusus yang dikenal dengan istilah 
PANTER (Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi). 
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PANTER rnerupakan sebuah layanan yang 
diberikan kepada pasangan pengantin yang 
rnelangsungkan pernikahan, di rnana selain 
rnendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu 
Nikah, pengantin juga langsung rnendapatkan Kartu 
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan 
status perubahan kawin, dan Kartu Keluarga (KK) 
perubahan bagi kedua orang tua. Sernua itu didapatkan 
oleh para pengantin tanpa harus berurusan dengan 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pei;i.catatan Sipil. 
Program tersebut tertuang dalam MoU (Nota 
Kesepakatan Bersarna) Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Padang Barat dengan Kantor Camat Padang 
Barat, nornor: B-218/Kua.03.05.16/HM.02/03/2019 dan 
Nomor: 152/CEL/III/2019. 

Bersih, Aspiratif, Rapi, Akuntabel, dan Transparan 

KUA yang dikawal oleh sebelas pegawai dan 
delapan Penyuluh Agarna Islam non PNS m1 

mendeklarasikan diri sebagai Zona Integritas dan 
Kawasan Bebas Pungli. Upaya itu dilakukan sebagai 
langkah dalam rangka meningkatkan kualitas 
transparansi dan akuntabiltas pelayanan kepada 
rnasyarakat. 

Komitmen ZI dibuktikan dengan kepastian 
prosedur, waktu, motto pelayanan, standar pelayanan, 
lokasi, informasi dan pernbiayaan publik. Para petugas 
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yang berwenang atau bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan ditarnpilkan dalarn bentuk flow 
c/zart/bagan alur yang sudah dipajang dalam ruangan 
pelayanan. 

Selain itu, rnasih dalarn rangka rneningkatkan 
kepuasan rnasyarakat, pihaknya rnenerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam 
lingkungan KUA rnaupun dengan lernbaga lain yang 
terkait. Prinsip atau komitrnen yang dibangun dalam 
koordinasi tersebut yaitu bersih, aspiratif, rapi, 
akuntabel, dan transparan atau dikenal dengan istilah 
BARAT. 

"Ini sernua rnerupakan upaya karni untuk 
rneningkatkan kualitas layanan, dan dari tahun ke tahun 
terus berupaya mencari solusi terbaik supaya 
rnasyarakat puas rnenerirna layanan kami," kata Rahrnat. 

Selain inovasi dan terobosan yang dilakukan bagi 
ibu-ibu dan calon pengantin, pernbinaan secara urnum 
juga dilakukan melalui majelis taklirn. Kegiatan rnajelis 
taklim dilakukan dalam bentuk pengajian, yasinan, 
qasidah rebana, mernbaca al-Qur'an, dan asmaul husna 
setiap minggu ke-2 tiap bulan. Kegiatan dilakukan 
secara bergilir di setiap masjid yang ada di 
desa/kelurahan. Rahmat rnenyebutkan, jumlah rnajelis 
taklirn berdasarkan desa/kelurahan sebanyak sepuluh 
kelompok dan satu majelis taklirn kecamatan. 

"Majelis taklim berdasarkan prioritas binaan 
adalah majelis taklim Masjid Baitul Hikmah, Masjid Al
Marhamah, Masjid Al-Bahrain, Masjid Al-Asra dan Mas-
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jid Insan Al-Karnil Kecarnatan Padang Barat yang 
kegiatannya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam 
Fungsional KUA Kecarnatan Padang Barat," tuturnya. 

Selain rnejelis taklirn sebagai bentuk layanan 
penyuluhan agama, KUA juga menggelar birnbingan 
dan konsultasi agarna dan keagarnaan yang dipusatkan 
di Masjid Baitul Hikrnah. Kernudian menggagas pondok 
al-Qur'an, rnasjid binaan, keluarga sakinah dan bebas 
buta baca tulis al-Qur'an, rnenghidupkan Lernbaga 
Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecarnatan, 
MTQ tingkat kecarnatan Padang Barat, perayaan khatan1 
al-Qur'an dan wisuda Iqra' gabungan, pernbinaan 
TPQ/TPSQ/MDTA dan pernbinaan wirid kelurahan. 

"Ka1ni, KUA kecarnatan Padang Barat, terlibat 
aktif dalam semua kegiatan keagarnaan tersebut, baik 
sebagai pelaksana, pernbina, pendarnping dan 
pengawas," terangnya. 

Menjaring Pendapat 

Salah satu upaya untuk rneningkatkan kualitas 
pelayanan publik sebagaimana yang diarnanatkan 
dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara 
berkewajiban melakukan penilaian kinerja 
penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, 
disusun berupa indeks kepuasan masyarakat sebagai 
tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. 
Untuk rnengetahui kualitas kinerja pelayanan publik di-
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perlukan adanya data penilaian terhadap kinerja 
pelayanan yang berbasis kepada pendapat masyarakat, 
salah satunya rnelalui survei Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM). Untuk itu KUA Padang Barat telah 
dua kali melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks 
Kepuasan Masyarakat sejak bulan April dan Mei tahun 
2019 sarnpai sekarang dengan hasil BAIK. 

Selain rnelalui IKM, bahan evaluasi terhadap 
unsur pelayanan juga dilaksanakan rnelalui kotak saran, 
SMS/WA (081374253629 085314682591), email 
kuaenamlingkung@gmail.com, Facebook: KUA 
Kecamatan Padang Barat, dan Group WA Kecamatan 
(Forum Kecamatan Padang Barat). 

Hasil pengukuran IKM dan media layanan 
tersebut dibahas dan dicarikan solusinya melalui rapat 
evaluasi secara berkala bersama tim dan seluruh unsur 
terkait. Hasilnya dijadikan bahan evaluasi terhadap 
unsur-unsur pelayanan yang rnasih perlu perbaikan dan 
sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi unit 
pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan maksud, 
tujuan, visi dan rnisi Kementerian Agama Republik 
Indonesia. 

Berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan 
KUA Kecamatan Padang Barat dinilai memberikan 
rnanfaat yang luar biasa dalam peningkatan mutu 
kualitas layanan kepada rnasyarakat, diantaranya 
berhasil mewujudkan pelayanan prima, bersih dan 
rnelayani baik di dalam KUA maupun di luar KUA, se -
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hingga masyarakat rnerasa puas dengan pelayanan yang 
ada. Selain itu, pihaknya juga berhasil rnewujudkan 
pelayanan umat yang berrnanfaat jauh dari gratifikasi. 
Setiap layanan di KUA Kecarnatan Padang Barat tidak 
dipungut biaya alias gratis. Bahkan, dengan adanya 
program IMAN, IMUD dan PANTER, hubungan 
emosional antara KUA dan masyarakat sangat dekat dan 
warga pun terbantu dalam rnenerima informasi 
keagamaan, peningkatan pemaharnan berkeluarga, 
termasuk layanan mernpermudah administrasi 
kependudukan. 
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"Dalam rentang waktu tiga bulan, inovasi kami 
memberikan dampak yang sangat positif terhadap 
kepuasan rnasyarakat dan kinerja aparatur," ungkapnya. 

Beberapa dampak positif dari dua inovasi tersebut, 
Rahmat menyebutkan, berhasil menanamkan nilai-nilai 
keagamaan dalam rumah tangga dan meningkatkan 
pemahaman keluarga sehingga menjadi keluarga yang 
samara, aman, sehat, dan sejahtera. Sedangkan program 
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PANTER mampu mengefisienkan layanan administrasi 
kependudukan dan terjadinya sinkronisasi SIMKAHf 
dengan SIAK. 

Berbaurnya antara KUA dan rnasyarakat juga 
menjadi sarana n1enyosialisasikan motto, visi dan misi 
KUA di tengah masyarakat. Sehingga selain mendapat 
kemudahan dalam menjalankan atau rnerealisasikan visi 
misinya, KUA juga bisa rnelakukan kerjasarna tentang 
rnembangun konsep masyarakat mandiri dan berprestasi 
melalui program "Keluarga penghafal al-Qur'an". 
Program tersebut didukung dengan beberapa gerakan, 
yaitu gerakan matikan TV mulai dari jam 18.00-21.00 
WIB, gerakan keluarga shalat betjama'ah, gerakan 
keluarga magrib rnengaji dan gerakan membaca, 
menghafal al-Qur'an dan pelajaran sekolah. 

Bagi Rahrnat dan jajarannya, beragam inovasi 
yang dilakukannya itu marnpu menyiasati problematika 
yang dihadapi KUA Padang Barat. Terobosan program, 
baik IMAN, IMUD, PANTER, dan lain sebagainya 
rnampu rneningkatkan antusias masyarakat yang 
awalnya sangat minim untuk datang ke KUA dalam 
menyelesaikan urusan administratif keagamaan, 
khususnya dalam bidang pernikahan. Kali ini, faktor
faktor penghambat yang satu diantaranya, karena 
tingginya kesibukan rnasyarakat yang rata-rata 
berprofesi sebagai petani dan pedagang mulai bisa 
diajak komprorni, sehingga antara rugas pribadi dan 
tertib administrasi ke KUA bisa seimbang. 
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"Termasuk tingginya angka perselisihan dalam 
berumah tangga, rendahnya pemahaman berkeluarga 
yang sering menyebabkan perceraian rnuda lambat laun 
terus menurun," pungkas Rahrnat menutup percakapan. 
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Pecahkan Rekor MURI dengan Para 
Penghafaf Al-Qur'an 

PROFIL KUA KECAMATAN TUGUMOLYO 
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 
dibawah kepemimpinan H. Herman Jaya, S.Ag., MM., 
memang layak diacungi jempol. Bagaimana ticlak, 
dibawah kepemimpinan beliau, KUA ini terpilih sebagai 
menjadi KUA terbaik se-PProvinsi Sumatera Selatan. 

Dedikasi beliau bersama dan timjajarannya 
memang demikian terasa. Di tangan beliau, upaya 
mewujudkan masyarakat yang cerdas, taat beragama, 
maju, sejahtera, aman, damai, serta saling menghorrnati 
antarsesama umat beragama, mendapatkan perhatian 
yang serius. Banyak upaya yang dilakukan untuk 
mewujudkan . semua itu, diantaranya: meningkatkan 
kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan clan 
pelayanan kehidupan beragama, memperkokoh 
kerukunan antarumat beragama, clan memberdayakan 
umat beragama clan lembaga keagamaan. Tidak cukup 
sarnpai di situ, KUA dibawah kepemimpinan beliau juga 
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan nikah clan 
rujuk, meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan 
umroh, dan meningkatkan kualitas pemberdayaan 
Zakat, Infak, Sodaqoh (ZIS). 
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Prestasi yang layak dikenang banyak orang ialah 
pemecahan rekor MURI, yakni pelantunan al-Qur'an juz 
ke-30 Guz 'Arnrna) oleh 3.162 penghafal juz 'Amma 
yang berasal dari 14 kecamatan. Prestasi ini mendapat 
sambutan yang luar biasa dari banyak pihak, baik dari 
masyarakat, para tokoh, termasuk pemerintah daerah 
Kabupaten Musi Rawas karena dinilai mendukung 
kabupaten yang religius. 

Me1nang, selain aktif meningkatkan meningkatkan 
kualitas keluarga-keluarga yang sakinah, dan 
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel, KUA im konsisten melakukan 
pembinaan terhadap para penghafal al-Qur'an yang 
dipusatkan di Musala Haromain Jaya yang berlokasi di 
kompleks KUA setempat. 

Profesional, Kreatif dan Ramah 

Dalam rnelaksanakan tugas sehari-hari, seluruh 
elemen KUA berprinsip pada profesionalisrne kerja, 
kreatif, dan ramah. Profesional yaitu beri'tikad untuk 
merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan 
sebagai pelayan rnasyarakat di KUA, bekerja dilandasi 
kemahiran di bidang masing-rnasing, dan rnengacu pada 
kualitas, baik teknis maupun moral, berdasarkan pada 
budaya kerja yang dikembangkan dan disepakati 
bersama. 
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Karena itu, khusus dalarn pelayanan nikah dan 
rujuk, pihaknya terus rneningkatkan cliri clari cara 
manual ke sistem komputerisasi. Saat ini, setiap data 
yang rnasuk ke KU A sebagai persyara tan dan lain 
sebagainya disimpan dalam bentuk manual clan digital. 
Upaya cligitalisasi terse but clilakukan untuk 
meminimalisir kerusakan dan kehilangan berkas yang 
ada di KUA. 

Dalam pelayanan 
nikah, KUA yang 
membawahi 17 desa 
clan 1 kelurahan ini juga 
menerapkan Sis tern 
Informasi Manajemen 
Pernikahan (SIMKAH). 

Menurutnya, upaya pemanfaatan sarana dan 
prasarana serta potensi yang dimiliki itu dinilai sangat 
membantu mengefektifkan kinerja para stafnya. Melalui 
SIMKAH, layanan pernikahan sangat efektif dan cepat 
karena terintegrasi dengan instansi-instansi tertentu 
yang berhubungan langsung dengan data calon 
pengantin. 

Herman mengaku, Simkah yang dirancang 
Kementerian Agarna Repbulik Indonesia menjadi bagian 
penting dari layanan yang dilakukannya karena dinilai 
sangat mempermudah pengelolaan administrasi nikah 
dan rujuk. Melalui SIMKAH, pendataan calon pengantin 
bisa langsung terintegrasi dengan data kependudukan 
dan catatan sipil di wilayahnya. Dia bersyukur, seiring 
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berjalan waktu, pihaknya bisa terus meng-update 
aplikasi terbaru, dari yang mulanya hanya berbasis 
desktop mengikuti perkembangan zaman menjadi 
berbasis website. 

Sebagaimana tujuan dibuatnya, Herman 
menerangkan, SIMKAH sangat membantu sumber daya 
manusia yang terbatas dalam melakukan pelayanan 
pernikahan .. Penggunaan SIMKAH sangat mudah clan 
mampu mempercepat layanan karena input data yang 
dilakukan cukup memasukan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK). 

"Hanya dengan memasukan NIK, maka formulir 
nikah langsung terisi dengan data-data isian yang 
diperlukan dalam membuat akta nikah, buku nikah, dan 
kartu nikah," kata Herman yang saat ini dibantu oleh 
satu penghulu, 3 JFU, 3 honorer, dan 8 penyuluh agama. 

Membina Mualaf 

Sela1na masa kepemimpinannya, terhitung kurang 
lebih lima tahun, sedikitnya ada 33 masyarakat 
khususnya di Kecamatan Tugumulyo non muslim yang 
menjadi mualaf. 33 warga itu merupakan warga nasrani 
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beragama Khatolik dan beberapa orang dari agama 
lainnya seperti Budha dan Hindu. Herman menjelaskan, 
sebagai pelayan rnasyarakat, pihaknya juga berupaya 
men1berikan pelayanan dan pendampingan bagi mualaf, 
khusus dalam bidang agama serta keluarga. 

Pembinaan yang dilakukannya itu berkisar 
pelaksanaan salat dan ajaran-ajaran Islam, termasuk 
meluruskan pandangan bahwa untuk menjadi mualaf 
tidak dilakukan pemaksaan melainkan atas kemaun 
sendiri. Kemudian, pihaknya juga mengajak supaya cara 
beragama yang saat ini dianu tnya harus lebih baik dari 
sebelumnya. 

Pria yang juga gemar menjadi MC kondang ini 
meyebutkan, hampir sebagian rnasyarakat Kecamatan 
Tugumulyo beragama Islam. Dari jumlah total 
rnasyarakat sekitar 45.950, warga yang beragama Islam 
berjumlah, 44.481 orang, Hindu 10 orang, Budha 33 
orang, Kristen 900 orang, dan Protestan 526 orang. Dia 
bersyukur perbedaan tersebut tetap dalam koridor 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 
saling menghorrna ti dan rnenghargai. 

Evaluasi Kinerj a 

Salah satu upaya untuk rneningkatkan kualitas 
pelayanan publik, pihaknya juga melakukan penilaian 
dan evaluasi kerja. Upaya itu dilakukan sebagaimana 
amanat yang dituangkan dalam Undang-undang No. 25 
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasal 38 ayat 
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1 dirnana penyelenggara berkewajiban rnelakukan 
penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 
secara berkala yang disusun berupa indeks kepuasan 
masyarakat. 

Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan 
publik tersebut, KUA Tugurnulyo ini rnelayani evaluasi 
kinerja berbasis pendapat rnasyarakat, salah satunya 
melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 
Selain melalui IKM, bahan evaluasi terhadap unsur 
pelayanan juga dilaksanakan rnelalui kotak saran. Hasil 
pengukuran IKM dan media layanan tersebut dibahas 
dan dicarikan solusinya melalui rapat evaluasi secara 
berkala bersama tim dan seluruh unsur terkait. Hasilnya 
dijadikan bahan evaluasi terhadap unsur-unsur 
pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus 
berfungsi sebagai pendorong bagi unit pelayanan publik 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
rnasyarakat sesuai dengan maksud, tujuan, visi dan misi 
Kernenterian Agama Republik Indonesia. 
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Memangkas Birokrasi Dengan lnovasi 

PROFIL KUA KECAMATAN CURUP TENGAH 
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup 
Tengah berdomisili di Kelurahan Air Bang Kecamatan 
Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di 
Jalan Citra Garden RT. 005 RW. 002. KUA ini satu 
komplek dengan tempat pelayanan pemerintah di 
wilayah tersebut, sehingga berdekatan dengan Unit 
Pelayanan Pendidikan, Puskesmas, dan Kantor 
Kecamatan Curup Tengah. Posisi yang sangat mudah 
ditempuh oleh rnasyarakat dengan berbagai kendaraan 
itu rnenjadi nilai lebih bagi KUA yang kini dipimpin, 
Bulkis, S. Th.I., M.I-Il. 

KUA Kecarnatan Curup Tengah baru berdiri secara 
definitif pada tahun 2009. Dalarn kurun waktu yang 
rnasih relatif baru itu berbagai inovasi berhasil dilakukan 
oleh Bulkis dan jajarannya. Inovasi dan layanan prima 
bisa dilakukan dengan baik karena didukung gedung 
baru yang dibangun enam tahun silarn, yaitu tahun 2013. 
Sebelurn kepemirnpinan Bulkis yang dirnulai sejak Maret 
2019, KUA tersebut dipirnpin oleh ernpat kepala KUA. 
Secara berkesinarnbungan kepernirnpinan Kepala KUA 
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silih berganti mulai rnasa jabatan, Drs. Sarniri (2009-
2011), Jamaan Nur, S.Ag. (2011-2012), Firdaus, S.Ag. 
(2012-2013), sampai, Supianto, S.Ag. (2013-2019). Dalarn 
melaksankaan tugasnya, Kepala Kua dibantu oleh 13 
personalia atau aparatur yang terdiri dari satu orang 
Penghulu, 2 Pejabat Fungsional Urnum, 2 orang 
Penyuluh Agama Islam PNS, dan 8 orang Penyuluh 
Agama Islam Non PNS. 

c:1;P.J1b] 1~2a~t:~;fi~\·0,_i:ifdiW-r _·: C~At.:J 
l p SlMI K.o1 rHOl o< PHO TES TAil HINllU Ell.C hA MAS.HD M J!.HOU.A GI RE.IA. 

16.990 16.989 33 095 279 455 63 100 'Z1 25 

TOTAL 
33979JIWA 

33095 279 455 63 100 'Z1 25 

KU A yang berdiri rnegah di tanah milik 
Kementerian Agama dan termasuk tipologi C itu 
melingkupi wilayah kerja di 9 kelurahan dan 1 desa. Di 
antaranya, Kelurahan Kepala Siring, Kelurahan 
Banyumas, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kelurahan 
Talang Rimbo Baru, dan Kelurahan Pelabuhan Baru. 
Kemudian Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Air Bang, 
Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Batu Galing, dan 
Desa Air Merah. Secara demografis, penduduk 
Kecamatan Curup Tengah berjumlah 35.310 jiwa dengan 
rincian kurang lebih 33.095 umat Islam, 279 Katholik, 455 
penduduk Protestan, 63 umat Hindu, dan 100 orang 
umat Budha. 
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Kecamatan Curup Tengah merupakan satu dari 15 
Kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, 
dengan letak geografis berada pada ketinggian 715 
Meter di atas permukaan laut (Mdpl). Wilayan ini 
memiliki suhu 17,73°C - 30,94°C dengan luas wilayah 
seluruhnya sekitar 852 ha atau 0,56°/o dari luas 
kabupaten. Kecamatan ini sebelah utara berbatasan 
dengan Kecamatan Curup Timur, sebelah Timur 
berbatasan dengan Kecamatan Selupu Rejang, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, 
dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curup. 
Karena baru beroperasi kurang lebih sebelas tahun, data 
layanan pencatatan nikah masih mudah untuk dihitung. 
Sejak awal melakukan pelayanan, layanan pencatatan 
nikah per tahunnya adalah, 28 pasang sepanjang tahun 
2009, 353 tahun 2010, 342 tahun 2011, 366 pasang tahun 
2012, 342 tahun 2013, 329 tahun 2014, 311 pada tahun 
2015, 284 pada tahun 2016, 303 pada tahun 2017, 312 
pada tahu 2018, dan 174 sepanjang tahun 2019. 
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Dalam melakukan pelayanan publik KUA 
Kecarnatan Curup Tengah menghadapi beberapa 
problem. Menurut, Bulkis, poblematka tersebut 
disebabkan oleh faktor geografis dan kondisi masyarakat 
yang rnemiliki ragam perbedaan, baik dalam peketjaan 
atau profesi, pendidikan, ekonomi, maupun sosial 
budaya. 

Sejumlah persoalan tersebut di antaranya, 
paradigma masyarakat yang masih mendambakan 
layanan serba instan tanpa memahami prosedur yang 
berlaku, acara adat yang terlalu lama pada prosesi akad 
nikah sehingga menyita jadwal pernikahan di tempat 
yang berbeda, dan masih banyak calon pengantin atau 
keluarga enggan mendaftar langsung kehendak nikah ke 
KUA. Kemudian, masih melekat alur birokrasi 
pendaftaran nikah rujuk yang melibatkan unsur 
pemerintahan seperti Ketua RT /RW, tokoh ada t, dan 
tokoh agama. Alur birokrasi yang panjang tersebut 
berdampak pada pembiayaan nikah yang cukup mahal 
jika dibanding datang langsung ke KUA. 

Strategi Layanan Publik 
Menyadari beragam persoalan menghambat 

optimalisasi layanan, KUA ini berupaya melahirkan 
kebijakan dan inovasi baru. Pihaknya berpikir keras 
bagaimana masyarakat bisa dengan mudah 
mendapatkan layanan KUA tanpa harus mengeluarkan 
biaya di luar ketentuan. Ketika menghadapi masyarakat 
yang menginginkan layanan serba instan, KUA ini 
menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lay-
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anan ini memberikan kemuclahan masyarakat yang 
berkunjung ke KUA. 
Layanan PTSP cliresmikan langsung Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Ors. H. 
Bustasar MS, M.Pcl. Peresmian itu clilakukan, Selasa, 18 
Juni 2019. Sebelum cliresmikan, layanan itu cliujicobakan 
terlebih clahulu clan clilakukan penelitian terhadap 
efektifitasnya. Menurut Bulkis, inovasi layanan itu 
bertujuan menjawab keinginan masyarakat tentang biro-

- c-··· •.. - __ ,,__ .':. • okrasi yang ce-

clah clan akuntabel. Selain itu, layanan 
PTSP merupakan upaya untuk menci
ptakan KU A yang bersih, melayani, serta be bas dari 
korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar atau pungli. 
Karena melalui inovasi itu, warga yang berurusan ke 
KUA tidak perlu menghadap setiap '-'meja" yang ada di 
KUA, tetapi petugas PTSP lah yang mengurus semua 
keperluan warga. Dia berharap KUA sebagai zona 
integritas benar-benar terwujud dalam dalam 
penerapannya, PTSP mampu memberikan layanan, 
bimbingan, serta pendampingan kepada masyarakat 
dengan baik dan optimal. 

"Layanan, bimbingan, dan pendampingan kami 
iringi dengan SS; Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan 
Santun," ungkap Bulkis. 
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Lain hal ketika menghadapi acara adat yang terlalu 
lama pada prosesi akad nikah, Petugas KUA 
berkoordinasi dengan ahli rumah, Ketua RT, RW, atau 
tokoh agama. Komunikasi dua arah terjalin sehingga, 
antara kepentingan KUA dan masyarakat bisa saling 
sinergi. Jika sebelumnya petugas KUA terhambat 
dengan upacara adat, komunikasi yang dibangunnya 
menghasilkan solusi yang saling memaklurni antara 
keduanya. Sehingga, kendala pelayanan nikah di luar 
kantor tersebut bisa diatasi dengan baik. Bahkan, 
kalaupun penjadwalan bentrok antara satu dengan 
pengantin yang lain, KUA segera membagi tugas kepada 
Penghulu dan Penyuluh Agarna Islam, baik PNS 
maupun Non PNS. Ketika kondisi tenaga Penghulu dan 
Penyuluh Agama Islam tidak mencukupi, pihaknya 
rnerninta bantuan Penghulu KUA terdekat yang sedang 
tidak memiliki jadwal memandu akad nikah. 

Untuk membuka pemahaman masyarakat tentang 
tugas dan fungsi KUA, pegawai KUA juga gencar 
rnelakukan sosialisasi tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) layanan di KUA. Pada kesempatan yang 
sarna, KUA juga secara tegas menolak pendaftaran nikah 
dan layanan lain berkaitan dengan KUA yang 
melibatkan pihak ketiga. Upaya penolakan itu dilakukan 
KUA untuk memangkas birokrasi yang panjang dan 
berbiaya mahal. Pihaknya bekerja sama Lurah/Kepala 
Desa dan DPRD membuat regulasi di mana RT/RW dan 
Lurah/Kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan NA. 

Melalui upaya kreatifnya itu kini KUA yang 
dipirnpinnya banyak mengalami perubahan menjadi 
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lebih baik. Selain mampu memberikan layanan cepat 
bagi masyarakat, pihaknya juga mampu memberikan 
layanan berbasis IT, salah satunya dalam pencatatan 
nikah, yaitu menggunakan Sistem Manajemen Nikah 
(Simkah) berbasis web. Sejak dilounching pada 
pertengahan 2014, KUA ini langsung menerapka1mya 
untuk pelayanan nikah dan rujuk (NR). Setiap calon 
pengantin yang mendaftar sudah bisa melalui Simkah 
Web sehingga data dan segala hal tentang identitas calon 
pengantin secara otomatis ada di aplikasi tersebut. 

Kemudian, pihaknya juga melebarkan sayap 
bekerja sama IAIN Curup dalam melakukan bimbingan 
ibadah haji, dan Bimbingan Perkawinan (Binwin), 
bekerja sama Baznas untuk memberdayakan ekonon1i 
masyarakat, dan bekerja sama MUI, FKUB, Pemda dan 
Ormas, dalam membangun moderasi beragama. 

"Untuk sertifikasi tanah wakaf alhamdulillah 
sudah 23 tanah wakaf yang kami fasilitasi sertifikatnya 
clan ada satu yang masih proses di BPN. Semua tanah 
wakaf dengan varian luas sudah dimanfaatkan untuk 
sarana ibadah dan pendidikan masyarakat," tuturnya. 

Kritik dan Saran 
Meski sudah mendapat sambutan positif dari 

berbagai kalangan, terutama masyarakat, layanan publik 
di KUA masih memerlukan evaluasi. Evaluasi tersebut 
meliputi sumber daya manusia (SDM) pegawai dan 
kelengkapan kebijakan atau peraturan yang mengatur 
kinerja KUA. Khusus mengenai SDM, para aparatur di 
KUA membutuhkan banyak training dan 
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pengembangan wawasan untuk mengoperasikan 
aplikasi yang ada di KUA. Menurutnya, tanpa SOM 
yang memadai maka peningkatan layanan publik akan 
berjalan lamban. 

Sedangkan kelengkapan kebijakan atau peraturan 
dibutuhkan untuk menjalin kerja sama lintas sektoral. 
Menurut Bulkis, kerja sama lintas harus mempunyai 
payung hukum dan regulasi sebagai landasan bagi KU A 
dalam menjalankan kerjasama yang baik antar dinas 
a tau instansi. 

Kemudian, ada regulasi yang sudah sebaiknya 
dihapus, yaitu tentang nikah gratis di KUA. Nikah gratis 
harus dibatasi kategorinya, yaitu cukup diberlakukan 
bagi keluarga tidak mampu dan korban bencana alam. 
Selanjutnya jumlah dana atau biaya operasional KUA 
sangat tidak mencukupi untuk menunjang layanan. 
KUA tidak hanya membutuhkan alat tulis kantor, tetapi 
juga perawatan gedung, honor cleaning servis, honor 
penjaga malam, dan kebutuhan lain terkait layanan. 
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Begitu juga, penge1nbalian jasa profesi Penghulu yang 
berbeda-beda n"lerupakan regulasi yang diskriminatif 
terhadap Penghulu. Kritik ini bukan tanpa dasar, tetapi 
mengingat tipologi KUA yang berbeda-beda berdampak 
kepada pengembalian jasa profesi Penghulu yang 
berbeda pula. Padahal beban ke1ia dan tanggung jawab 
setiap KUA sama saja. 
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Pendekatan Baru Melalui 
Sekolah Binaan 

PROFIL KUA KECAMATAN JEMAJA 
Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2019 Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas terpilih menjadi 
KUA teladan tingkat provinsi Kepulauan Riau. Sebuah 
prestasi yang luar biasa. Penghargaan tersebut memang 
layak disandang oleh KUA Jemaja. Sebab KUA yang 
berdomisili di Jl. Merdeka No. 82 Kelurahan Letung, 
Jemaja ini, dengan pimpinannya, Ramli, S.HI, selalu 
bekerja dengan optimal dan serius dalam melayani 
masyarakat. Sikap terbaik itu sudah ditujukkan bahkan 
sejak 2014, sehingga pelayanan terkait dengan 
pernikahan, rujuk, wakaf, zakat, haji, penerangan agama 
Islam, dan pembinaan keluarga sakinah, dapat berjalan 
dengan maksimal. 

Bekerja dengan maksimal juga dilakukan oleh KUA 
Jemaja dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi 
dan koordinasi dengan stakeholder lain yang berada di 
wilayah kerjanya. Dengan pendekatan semacam ini 
berbagai hambatan dan rintangan dapat yang selama ini 
muncul apalagi yang menyangkut pelayanan 
masyarakat, dapat diatasi. Misalnya bagaimana 
menyelesaikan penyediaan alat transportasi laut yang sa-
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ngat dibutuhkan oleh KUA dalam melayani masyarakat. 
Dengan pendekatan silaturahmi dan koordinasi dengan 
pihak yang berada di wilayahnya akhimya masalah alat 
transportasi laut dapat teratasi. 

Yang layak diacungi jempol dari KUA yang 
dipimpin oleh Ramli ini ialah bagaimana membuat skala 
prioritas dalam melayani masyarakat. Sehingga 
keterbatasan personil tidak mengurangi dan membatasi 
pelayanan kepada masyarakat. Mal ah dengan 
keterbatasan itu lahirlah inovasi dan gagasan brilian. 
Sejak 2015 KUA Kecamatan Jemaja dalam melayani 
masyarakat sudah menerapkan SIMKAH Web 
mengganti SIMKAH Desktop, sehingga mampu 
mewujudkan tertib administrasi NR, statistik, kearsipan, 
dan rumah tangga KUA. 

Selain dalam bidang kepenghuluan, KUA 
Kecamatan Jemaja juga sukses membentuk 13 majelis 
taklim se-Kecamatan Jemaja, serta berhasil membuat 
sertifikasi tanah wakaf, dan menerbitkan enam dokumen 
AIW/APAIW. KUA Jemaja juga berhasil telah 
menerbitkan 22 SK Pengurusan masjid jami' dan surau 
se-Kecamatan Jemaja. Mampu mewujuclkan clan 
menjaga lingkungan kantor yang bersih clan indah. 
Bekerja sama dengan BP4 melaksanakan Bimwin dan 
pembinaan keluarga sakinah. Bersama MUI 
melaksanakan penyuluhan produk halal, pembinaan 
imam clan khatib, clan membentuk enam sekolah binaan 
KUA. 

Dedikasi yang tinggi dalam melayani masyarakat 
memang clitunjukkan oleh Ramli dalam memimpin KUA 
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Kecamatan Jemaja, "Apapun kami lakukan untuk 
memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Termasuk 
rnelakukan input data SIMKAH Web di luar kantor dan 
di luar jam kerja." 

Sekolah Binaan KUA 
Empat tahun lebih memimpin KUA Jemaja menjadi 

bekal bagi Ramli untuk memahami persoalan dasar yang 
terjadi sekaligus rnenemukan solusinya. Salah satunya 
persoalan dasarnya ialah; pernikahan dini serta 
pernikahahan karena hamil duluan. Oleh karena itu, 
Rarnli melakukan merangkul seluurh elemen khususnya 
untuk mencegah dan meminimalisir kasus nikah di 
bawah umur dan menikah karena hamil duluan. 
Caranya dengan menjalankan program sekolah binaan. 
Sekolah binaan KUA menyisir usia sekolah SLTP dan 
SLTA. Karena itu, KUA Jemaja bekerja sama UPTD 
Diknas dan pihak sekolah. Kerjasama itu menciptakan 
sebuah ruang pembinaan sekaligus penyebaran 
informasi tentang pernikahan, penanaman nilai-nilai 
agama dan pengetahuan lain, dan lain sebagainya. 

Diakui oleh Ramli, dengan program sekolah binaan 
ini, tertanam nilai-nilai agama. "Program ini kami 
manfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai moral, budi 
pekerti, dan akhlak terhadap pelajar atau remaja bahwa 
pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, pornografi dan 
pomoaksi dapat merusak masa depan. Termasuk di 
dalamnya kami sampaikan regulasi atau aturan 
perundangan dan aturan agama yang berkaitan dengan 
perkawinan, meliputi syarat dan rukun nikah," tuturnya. 
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Menurutnya, dalam rentang waktu tiga tahun 
terakhir, inovasi tersebut berdampak besar pada 
penurunan angka, baik yang nikah di bawah umur 
maupun yang nikah dalam keadaan hamil. Kemudian, 
SBK juga membantu orang tua atau wali murid dalam 
mengontrol akhlak clan pergaulan anak, memberikan 
pengetahuan tambahan kepada generasi muda, terutama 
tentang regulasi pernikahan, dan mampu menekan biaya 
yang harus dikeluarkan oleh setiap warga dalam 
kepengurusan kehendak nikah. 

Ramli juga menyebutkan, jumlah peristiwa nikah 
yang dilayaninya terus meningkat terutama dalam 
kurun waktu tiga tahun terakhir. Diantaranya, 47 pasang 
di tahun 2016, 56 pasang di tahun 2017, dan 63 pasang di 
tahun 2018. Peningkatan tersebut sejalan dengan inovasi 
layanan di bidang pernikahan maupun sektor-sektor 
la inn ya. 

Seperti pencatatan pernikahan, jika empat tahun 
sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen 
Nikah (SIMKAH) Desktop, saat ini sudah mengikuti 
perkembangan sistem yaitu SIMKAH Web. SIMKAH 
yang dirancang Kementerian Agama Republik Indonesia 
menjadi bagian penting dari layanan yang dilakukannya 
karena dinilai sangat mempermudah pengelolaan 
administrasi nikah dan rujuk. Melalui SIMKAH, 
pendataan calon pengantin bisa langsung terintegrasi 
dengan data kependudukan dan catatan sipil di 
daerahnya. 

Sebagaimana tujuan dibuatnya, SIMKAH dinilai 
sangat membantu sumber daya manusia yang terbatas 
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dalam melakukan pelayanan pernikahan. Penggunaan 
SIMKAH mudah dan mempercepat layanan karena 
input data yang dilakukan cukup memasukan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK). Hanya dengan 
memasukan NIK, maka formulir nikah langsung terisi 
dengan data-data isian yang diperlukan dalam membuat 
akta nikah, buku nikah, dan kartu nikah. 

Perubahan sistem itu tidak lepas dari upaya serius 
optirnalisasi sumber daya manusia yang bertugas di 
kantor tersebut. Selain rnelakukan pernbinaan dan 
mernotivasi pegawai, pihaknya juga rnenerirna saran, 
masukan, dan kritikan dari rnasyarakat. Upaya itu 
dilakukan dalam rangka rnelakukan pernantauan 
langsung dan terbuka untuk rnengetahui sejauhmana 
keberhasilan layanan yang diberikan kepada kurang 
lebih 6.540 jiwa penduduk Jernaja. 

"Kami juga membuat maklurnat pelayanan, jika 
terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan 
karni siap bertanggung jawab dihadapan hukurn yang 
belaku," tuturnya. 

Pembinaan Masyarakat 
Seperti umum dilakukan para KUA di seluruh 

tanah air, KUA Jemaja juga rnemanfaatkan majelis taklim 
sebagai sasaran penyuluhan agama dan pernbinaan 
masyarakat. Sejurnlah rnajelis taklim, terutama di pulau 
terluar, rutin dikunjungi guna memberikan penyuluhan, 
sosialisasi aturan pernikahan, dan pembinaan, baik di 
bidang keagamaan dan bidang lainnya. 
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Selain majelis taklim, masjid juga menjadi sarana 
lain yang digunakan untuk pembinaan atau penyuluhan 
agarna kepada rnasyarakat. Pernbinaan kemasjidan 
dilakukan atas kerja sama Majelis Ularna Indonesia 
(MUI) Kecarnatan Jernaja. Melalui kerja sarna ini KUA 
secara rutin melakukan penyuluhan terhadap imam dan 
khatib, serta penyuluhan produk dan pangan halal bagi 
rnasyarakat dan pelaku usaha home industry. 

,,-...... ---~-. 
'1 
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"Alharndulillah atas bantuan tiga penyuluh agama 
honorer pembinaan bisa terus karni lakukan dan berhasil 
mengembangkan salah satu produk unggulan home 
industry, yaitu kerupuk atom," terangnya. 

Menurut Ramli, pembinaan masyarakat menjadi 
prioritas KUA yang dipimpinnya karena persoalan yang 
terjadi cukup kompleks. Selain rnasalah nikah di bawah 
umur dan nikah dalam kondisi hamil, persoalan lain 
sering terjadi akibat mmunnya kesadaran dalam 
mewujudkan kehidupan yang damai sesuai norma
norma agama. 
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nggarnbarkan buruknya akhlak dan pergaulan remaja 
dan rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi 
perkawinan. Karena itu, sentuhan nilai-nilai agama dan 
pengetahuan ten.tang regulasi perkawinan dikalangan 
remaja atau pelajar dan masyarakat perlu terus 
ditingkatkan untuk menanamkan nilai-nilai moral, budi 
pekerti clan akhlak. Menurutnya, pelajar atau remaja 
harus menyadari bahwa pergaulan bebas, seks bebas, 
narkoba, pornografi, clan pornoaksi berdarn pak buruk 
bahkan merusak masa depan bangsa. 

Sertifikasi Tanah Wakaf 
KUA Jernaja juga berhasil meningkatkan kesadaran 

warga, selain untuk berwakaf juga membuat 
sertifikatnya. Kesadaran tersebut tumbuh seiring 
gencamya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat 
wakaf bagi yang bemiat mewakafkan atau penerima 
wakaf. 

Pihaknya mencatat, per tahun 2019 ini, jumlah 
tanah wakaf di Kecamatan Jemaja kurang lebih 12 titik 
yang tersebar di delapan desa. Tanah wakaf tersebut 
sebagian besar dimanfaatkan sarana ibadah dan sisanya 
masih belum dioptimalkan. 
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Ramli menyebutkan, 6.540 jiwa penduduk Jemaja terdiri 
dari 3.264 jiwa laki-laki dan 3.186 jiwa perempuan. 
Jumlah tersebut terdiri dari 6.378 jiwa beragama Islam, 
28 jiwa menganut Agarna Budha, 29 jiwa beragama 
Kristen, 15 jiwa rnenganut agama Katolik 15 jiwa, dan 
satu orang beragarna Hindu. 

Dari jenjang pendidikan, penduduk Jemaja terdiri 
dari lulusan satu orang rnagister, 168 sarjana, 80 diploma 
tiga, dan 64 orang diploma ernpat. Kernudian, usia SLTA 
sebanyak 653 orang, SLTP 578 orang, usia SD sebanyak 
2.108 orang, tidak tamat SD 715 orang, clan yang tidak 
atau belurn sekolah mencapai 2.083 orang. 

Warga Jemaja juga memiliki mata pencaharian 
yang berbeda-beda, yaitu PNS sebanyak 185 orang, TNI 
sebanyak 5 orang, Polri 8 orang, dan pedagang 23 orang. 
Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai petani 
sebanyak 493 orang, petemak 5 orang, nelayan 514 
orang, dan karyawan swasta sebanyak 95 orang. 
Sedangkan profesi yang lainnya yaitu karyawan honorer 
sebanyak 215 orang, buruh 131 orang, tukang kayu 27 
orang, guru 54 orang dan wiraswasta 262 orang. Ragam 
profesi dan agama tersebut melaksanakan ibadah di 
masing-masing rumah ibadahnya, yang terdiri dari 14 
masjid, 8 buah surau, dan satu gereja Kristen. 
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Kabupaten lndragiri Hulu Provinsi Riau 

Sejak tahun 1946, Kantor Jawatan Agama (sekarang 
Kementerian Agama) berpusat di Tanjung Pinang 
Provinsi Riau. N amun setelah ibu kota provinsi pindah 
dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh Kantor 
Jawatan Agama pun ikut pindah ke Pekanbaru pada 
bulan Januari 1960. Kantor Wilayah Departemen Agarna 
Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sarnpai 
Provinsi Kepulauan Riau yang merniliki 17 Kabupaten/ 
Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit 
terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena 
perkembangan dan tun tu tan serta kebutuhan 
masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dirnekarkan 
menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi 
Kepulauan Riau. 

Dengan dirnekarkannya provinsi ini, maka pada 
tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor 
Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan 
Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, 
M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor 
Wilayah Departernen Agarna Provinsi Kepulauan Riau 
sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung 
Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. 
Rozali J aya. 
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Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 
yang saat ini dipimpin oleh Pgs Kakanwil Ors. H. 
Mahyudin MA adalah salah satu Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah 
Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya 
melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama 
dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan 
menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI. 
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satuan kerja dan beragam bidang untuk menunjang 
persebaran pelayanan kepada masyarakat. Dalam 
membantu urusan bidang sosial keagamaan dibentuklah 
Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wadah kecil dari 
Departemen Agama di setiap kecamatan. Salah satunya 
KUA Kecamatan Pasir Penyu di Kabupaten Indragiri 
Hulu. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit 
Kerja terkecil di Kementerian Agama dan menjadi 
barisan terdepan yang sering disebut sebagai ujung 
tombak Kementerian Agama. KUA secara langsung 
berhadapan dengan masyarakat di bawah untuk 
memberikan pelayanan dan pembinaan, khususnya di 
bidang pernikahan, di bidang keagamaan dan ibadah 
sosial lainnya. 
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KUA Kecamatan Pasir Penyu sendiri sudah berdiri 
sejak tahun 1985 sampai sekarang. Kantor KUA Pasir 
Penyu beralamat di JI. Jenderal Sudirman, No. 217 Desa 
Batu Gajah, Kecarnatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 
Hulu-Riau. Sejauh ini status Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pasir Penyu rnasuk dalam daftar BMN 
Kementerian Agama RI dengan luas tanah 1.124 rn2 dan 
luas bangunan dengan ukuran 14 x 13,50 rn2. Gedung 
kantor KUA Pasir Penyu terdiri dari dua lantai dan 
termasuk dalam golongan tipologi C dengan jumlah 
rata-rata nikah 20 pasang perbulan. 
Pada tahun 2018 KUA Pasir Penyu rnelakukan renovasi 
dengan mendirikan balai nikah dan ternpat manasik haji. 
Selain itu dalam rnekanisme pelayanan nikah, KUA Pasir 
Penyu mulai menggunakan teknologi digital untuk 
mempermudah pelayanan, yaitu Sistem Informasi Man -
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ajemen Nikah (SIMKAH). Sejauh ini sudah 49 persen 
dari total 5.945 KUA, siap mengimplementasikan 
SIMKAH termasuk di KUA Pasir Penyu. Melalui website 
https://simkah.kemenag.go.id/ masyarakat bisa 
mendaftarkan pernikahan secara online. Selain itu dalam 
portal yang sama pula, masyarakat dapat memberi saran 
dan masukan terkait pelayanan KUA, yang kemudian 
akan menjadi bahan evaluasi bersama di setiap KUA 
yang ada di kecamatan. 

Sistem SIMKAH memang memberikan kemudahan 
pelayanan, namun sistem ini mesti disosialisasikan 
dengan gencar agar cepat dipahami oleh masyarakat dan 
instansi pemerintah lain yang ada di kecamatan. Karena 
sosialisasi yang belum maksimal terdapat beberapa 
masalah layanan publik KUA Kecamatan Pasir Penyu. 
Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah masih 
adanya masyarakat yang kurang melengkapi data dan 
berkas dalam pendaftaran Nikah Rujuk, masih ada 
menitipkan urusannya kepada pihak lain dan masih ada 
pihak pemerintahan desa belum memahami sinkronisasi 
suatu aturan. 

Sementara itu KUA Pasir Penyu terus memberikan 
sosialisasi strategi layanan SIMKAH secara bertahap dan 
terus menerus. KUA mendorong melalui sistem 
SIMKAH dapat memberikan informasi kelengkapan 
data dan berkas serta memanfaatkan media teknologi 
dan komunikasi, melakukan sinergitas koordinasi dan 
komunikasi lintas sektor dan lembaga keagamaan demi 
partisipasi layanan langsung kepada masyarakat. 
Strategi ini berjalan efektif hingga memudahkan koordi -
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nasi dan informasi, bisa menyatukan persepsi untuk 
meningkatkan pernbinaan dan bimbingan, menambah 
pemahaman dan pengetahuan, volume layanan dan 
keberadaan KUA bisa dirasakan masyarakat. 

Pada tataran awal, sistem SIMKAH sudah terlihat 
memberikan kemudahan dengan bertambahnya jumlah 
peristiwa nikah tahun 2018 di KUA Kecamatan Pasir 
Penyu sebanyak 255 peristiwa. Bentuk kemudahan 
pelayanan SIMKAH dilihat dari segi proses transaksi 
pendaftaran nikah sampai pencetakan buku nikah, 
efektifitas program SIMKAH juga terasa dalam proses 
pencatatan pendaftaran nikah yang terdokumentasi 
dengan baik. Selain itu sistem SIMKAH juga 
menyediakan wadah evaluasi yang dapat menyerap 
aspirasi dan masukan dari masyarakat. Sementara untuk 
waktu evaluasinya dapat dilakukan berdasarkan periode 
waktu tertentu yaitu dari bulanan, triwulan, enam 
bulanan dan juga tahunan. 

Selain sistem SIMKAH, KUA Pasir Penyu juga 
memiliki inovasi tersendiri untuk memperbaharui dalam 
pelayanan masyarakat. Sejauh ini KUA Pasir Penyu 
mendorong dua inovasi baru, yakni sinergitas lintas 
sektoral dan pembinaan keluarga pasca nikah. 
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Sinergitas KUA Pasir Penyu bersama lintas sektor 
dengan menggandeng instansi pemerintah yang ada di 
Kecamatan Pasir Penyu bukan saja hanya memberikan 
dampak untuk KUA, namun lebih dari itu justru 
memberikan simbiosis mutualisme antar lembaga yang 
bersangkutan. Sinergitas lintas sektoral juga mendorong 
integrasi antar lembaga untuk bersama memberikan 
pelayanan yang memudahkan tanpa ada tumpang tindih 
pelayanan yang kerap membingungkan masyarakat. 

Dengan adanya KUA bersama lintas sektor akan 
berdampak meningkatnya volume layanan dan 
mempermudah koordinasi dan sosialisasi dengan lintas 
sektor. Salah satunya mengenai ketentuan undang
undang perkawinan sehingga akan memberikan 
pemahaman terhadap penerapan undang-undang 
tersebut, terutama mengenai pemikahan di bawah umur 
dan nikah di usia dini. Sehingga apabila terjadi 
pernikahan di bawah umur akan tetap mendapatkan 
pelayanan dari pihak terkait untuk menghindari 
terjadinya pemikahan sirri. Sinergi ini berdampak positif 
dengan membuat kesepakatan tentang pencegahan 
nikah di bawah umur sebagai usaha preventif. Dan 
pengecualian bila terjadi pemikahan di bawah umur, 
akan diberikan pembinaan secara intensif bagi pasangan 
tersebut. Sinergitas KUA dengan Kecamatan 
memberdayakan lembaga keagamaan terhadap 
pembinaan dan pengamalan agama. 

Sementara pembinaan keluarga pasca nikah 
menjadi dorongan KUA untuk mendesak masyarakat 
membentuk keluarga yang harmonis dan menekan juml-
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ah permasalahan keluarga yang sering ditemui oleh 
masyarakat. Dalam program ini juga KU A bersedia 
membuka diri sebagai ruang dialog untuk masyarakat 
yang memiliki perrnasalahan untuk membantu 
menyelaraskan, memberikan masukan dan pembinaan 
secara jangka panjang. 

Pembina an keluarga pasca nikah bermanf aat 
sebagai usaha melestarikan dan ketahanan keluarga, 
sebagai kontrol, evaluasi dan mernberikan solusi 
terhadap persoalan-persoalan dalarn keluarga pasca 
nikah. Inovasi ini sudah rnulai dilaksanakan bagi 
pasangan nikah di bawah umur, dengan rnernberikan 
pembinaan secara intensif bekerja sarna dengan lintas 
sektoral dalam hal ini puskesrnas. 

Sinergi KUA dengan lintas sektor berdampak 
intensitas kunjungan dan volume layanan, sekaligus 
menyinergikan program KUA dengan program di lintas 
sektor. Pembinaan keluarga pasca nikah berdampak 
menambah pengetahuan, pengamalan agama, 
memperkuat ketahanan, harmonisasi dan kualitas 
keluarga. 
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SILAKU 
(Sistem lnformasi Layanan KUA Terpadu) 

PROFIL KUA KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Memasuki era teknologi komunikasi, Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntok Kabupaten 
Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
berhasil melakukan ban.yak inovasi. Salah satunya 
menciptakan layanan yang cepat, tepat, akurat, dan 
professional serta terukur dengan layanan berbasis 
internet yang disebut Silaku atau Sistem Informasi 
Layanan KUA Terpadu. 

Inovasi tersebut merupakan pemanfaatan 
smartphone (telpon pintar) yang saat ini sudah menjadi 
gaya hidup masyarakat. Menurut ketua KUA, Robby 
Arzuli Priyatna, S.H.I, meskipun awalnya terkesan 
mewah, namun seiring petjalanan waktu, layanan ini 
mulai diterima, karena smartphone sudah menjadi 
bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Ketersediaan sarana teknologi i tulah yang 
kemudian mendorong KUA berinovasi menciptakan 
sebuah aplikasi yang bernama Sistem Informasi Layanan 
KUA Terpadu (Silaku). Robby mengaku, aplikasi Silaku 
juga terinspirasi dari SIMKAH Online berbasis WEB ya-
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ng sudah sejak lama menjadi andalan dalam pelayanan 
nikah. Karena itu dia berharap penyediaan aplikasi itu 
bisa lebih mendekatkan masyarakat dengan KUA yang 
dipimpinnya. 

Lebih lanjut, beliau mengatakan, "Kenapa harus 
sebuah aplikasi? Karena orang-orang memerlukan 
sesuatu yang cepat, tepat, dan akurat. Seperti halnya 
aplikasi online shop, cukup dengan beberapa ketikan 
dan ketukan barang yang diinginkan bisa langsung 
terpesan." 

Hal yang sama berlaku dengan aplikasi Silaku. 
Dengan membuka aplikasi yang digagasnya itu 
masyarakat tidak hanya mengetahui jadwal nikah, 
melainkan semua hal yang berkaitan dengan KUA, 
seperti info jadwal nikah, info jemaah haji, info majelis 
taklim, info layanan penyuluh agama, dan lain 
sebagainya. Berikut rincian yang terdapat dalam aplikasi 
Silaku: 

• Info Jadwal Nikah, Masyarakat bisa mendapatkan 
info layanan nikah dengan mengisi form. Melalui 
info itu masyarakat bisa bertanya waktu yang 
kosong, baik hari maupun tanggal, sebelum mereka 
membawa persyaratan yang lengkap ke KUA. 

• Info Jamaah Haji, Melalui info ini masyarakat bisa 
mengetahui data-data jamaah haji yang ada di 
Kecamatan Muntok tanpa perlu datang ke KUA. 
Dalam hal ini, admin akan rnenyajikan data ter
update untuk tahun keberangkatan, sehingga 
masyarakat akan mengetahui siapa saja yang akan 
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berangkat haji pada tahun keberangkatan. Untuk 
memastikan informasi tersebut pihaknya bekerja 
sama Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian 
Agama Kabupaten Bangka Barat. 

• Info Maj elis Taklim, menu 1n1 menyajikan 
informasi majelis taklim yang ada di Kecamatan 
Muntok. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat 
melaporkan ke KUA jika ada majelis taklim yang 
belum terdata. Selain info majelis, pihaknya juga 
sedang menggalakkan pengembangan supaya 
aplikasi tersebut menampilkan aktivitas-aktivitas 
majelis taklim yang ada di wilayahnya. 
Pengembangan itu menjadi sebuah keharusan 
dalam rangka memotivasi dan membangkitkan 
semangat menjaga nilai-nilai agama di lingkungan 
masyarakat. 

• Info Penyuluh Agama Non PNS, melalui menu ini, 
masyarakat dapat mengetahui bahwa KUA juga 
memiliki perangkat Penyuluh Agama Islam non 
PNS yang bergerak di berbagai desa atau 
lingkungan. Para penyuluh tersebut bergerak 
dengan platform penggerak dakwah Islam 
Kementerian Agama di masyarakat. Karena hal itu, 
menu tersebut menampilkan informasi kegiatan 
penyuluh di lapangan yang bisa diikuti oleh 
masyarakat setempat. 

• Info Khatib, meski tidak terkait langsung dengan 
tupoksi, peran KUA tak bisa lepas dari perannya 
sebagai institusi yang melayani masyarakat dalam 
bidang agama Islam, salah satunya pelaksanaan ib-
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ibadah shalat jurnat. Melalui inforrnasi itu sejurnlah 
khatib di setiap rnasjid bisa diketahui dan 
pelaksanaannya bisa berjalan sesuai harapan. 

• Info Masjid, menu rm rnenyajikan sejurnlah 
informasi mengenai jurnlah, alamat, dan koordinat 
masjid di wilayah Kecarnatan Muntok. Informasi 
tersebut diambil dari Sistern Informasi Masjid 
(Simas) Kementerian Agarna Republik Indonesia 
sehingga data yang disuguhkan akurat sesuai 
keadaan di wilayah setempat. Menurut Robby, 
penyediaan inforrnasi itu bisa rnenjadi bahan 
pertimbangan bagi rnasyarakat ketika membangun 
atau mendirikan rnasjid dan mushala, salah 
satunya yaitu rnengenai Peraturan Pernerintah (PP) 
tentang pendirian rurnah ibadah. 

• Info Wakaf, menu ini rnenginformasikan tentang 
tanah wakaf, mulai dari jumlah tanah wakaf dan 
lokasi yang ada di Kecarnatan Muntok. Data yang 
disajikan diarnbil dari Sistern Informasi Wakaf 
Kementerian Agarna Republik Indonesia. Layanan 
tersebut dibuka untuk memperrnudah layanan 
wakaf yang selarna rm banyak rnenemukan 
kendala, salah satunya pelayanan sertifikat wakaf 
yang harus bertahun-tahun. 

• Info Halal, menu ini rnenampilkan informasi yang 
berkaitan dengan produk halal dan segala yang 
berkaitan dengan hal itu. Melalui aplikasi itu 
masyarakat dapat mengakses produk halal yang 
dilansir MUI pusat dengan cara mengetik narna 
produk atau produsen. 
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• Info Pusaka Sakinah, Menu ini sangat menarik 
bagi masyarakat, khususnya pengantin baru 
maupun lama. Sejumlah informasi yang tertuang 
dalam menu itu disediakan untuk menambah 
wawasan tentang kehidupan rumah tangga, hal-hal 
yang perlu dijaga, yang harus dihindari, dan 
informasi lainnya yang bisa rnembangun rumah 
tangga yang harmonis. 

• Chatting online, melalui menu ini masyarakat 
dapat langsung berbicara secara online dengan 
admin Silaku. Layanan tersebut dikukan untuk 
membuka ruang tanya jawab, menanyakan 
beberapa hal yang menjadi tupoksi KUA, ataupun 
menanyakan menu-menu yang ada di aplikasi 
Silaku. 

' KUA ICECAMATAN MUNTOIC 
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Robby rnenyebutkan, penerapan aplikasi tersebut 
memberikan banyak manfaat, baik kepada sumber daya 
manusia di KUA maupun masyarakat. Beberapa manfaat 
yang dirasakannya yaitu: memberikan kemudahan 
informasi terkait layanan yang ada di KUA, menjadi 
ruang diskusi antara masyarakat dengan petugas KUA, 
dan menjalin hubungan yang semakin erat antara 
masyarkat dengan petugas KUA. Kemudian, aplikasi itu 
juga mampu rnenghernat tenaga dan biaya serta menjadi 
sumber inforrnasi yang mampu menambah wawasan 
keilmuan bagi pengguna. 

"Aplikasi ini berhasil mengangkat marwah KUA 
Kecamatan dan Kementerian Aga1na, khususnya yang 
selama ini dianggap ketinggalan atau jauh dari IPTEK 
karena dikenal hanya ahli memimpin doa saja," 
tuturnya. 

Pihaknya bersyukur inovasi itu mendapatkan 
apresiasi dari masyarakat setempat. Sebagian besar 
masyarakat, terutarna pengguna gadget, sudah bisa 
memanfaatkan program tersebut secara optimal. Saat ini, 
pihaknya terus rnelakukan pembaruan supaya aplikasi 
tersebut lebih banyak lagi memberikan berbagai layanan, 
dalam hal keuangan, kepegawaian, penyuluhan, 
pemikahan, dan lain sebagainya. 
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SIMKAH Desktop dan Web 
KUA Kecamatan Muntok juga menerapkan Sistem 

lnformasi Manajemen Nikah (SIMKAH). yaitu SIMKAH 
berbasis desktop sejak Januari 2016 dan kemudian, 
SIMKAH Online berbasis Web pada pertengahan 2018. 
Kedua sistem tersebut digunakan tanpa menggantikan 
antara salah satunya, melainkan saling melengkapi 
ketika suatu waktu ada gangguan pada sistem web, baik 
karena gangguan jaringan dan lain sebagainya. Karena 
itu, tidak ada alasan untuk tidak memberikan layanan 
terbaik kepada masyarakat karena layanan nikah bisa 
dilakukan dengan berbagai cara. 

Khusus mengenai SIMKAH berbasis web, dia 
rnenambahkan, merupakan terobosan luar biasa, karena 
dapat mengangkat marwah KUA sebagai layanan publik 
terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia. 
Melalui sistem tersebut, baik petugas maupun 
rnasyarakat, sangat dimudahkan dalarn melakukan 
pencatatan pernikahan. Walaupun begitu, dia juga 
rnengaku, dalam prosesnya masih menemukan banyak 
kendala atau persoalan, di antaranya, karena database 
pada SIMKAH Online rnenggunakan database 
kependudukan Kernenterian Dalam Negeri, pihaknya 
banyak rnenemukan data berbeda antara yang ada di 
KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan yang ada pada 
database online. 

Kemudian, pihaknya juga banyak menemukan 
kasus, di antaranya anak angkat yang di dalam Kartu 
Keluarga (KK) disebut sebagai anak kandung. 
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Sedangkan untuk mengubahnya, pihaknya masih 
kerepotan karena Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka 
Barat dinilai belum mempunyai SOP yang jelas, yang 
mampu rnenjawab persoalan tersebut. 

"Kami yakin persoalan ini tidak hanya terjadi di 
tempat karni namun banyak terjadi di tempat yang lain, 
dan ini akan mengganggu proses catin mengurus 
perubahan data dirinya dalam hal ini data orang 
tu an ya," tu turn ya. 

Khusus mengenai layanan nikah di luar kantor, 
KUA yang beralarnat di JI. Raya Peltim No. 04 Kelurahan 
Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka 
Barat Kepulauan Bangka Belitung ini, sudah mengatur 
strategi pernbagian kerja pelayanan. Terutama jika 
peristiwa nikah tetjadi diluar balai nikah dan terjadi 
lebih dari satu pasang dalam jam yang sama, pihaknya 
akan rnerninta bantuan dari penghulu KUA terdekat 
atau penghulu yang domisilinya paling dekat dengan 
lokasi akad. Menurut Robby, strategi itu hanya sesekali 
terjadi karena angka pernikahan di wilayahnya relatif 
sedikit, yaitu rnasih di bawah 50 pasang perbulan dari 
jumlah penduduk sekitar 49.840 jiwa. Jumlah tersebut 
merupakan akurnulasi dari 25.829 jiwa laki-laki dan 
24.021 perernpuan di tiga kelurahan dan empat desa. 
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Layanan Wakaf 
Selain menyediakan aplikasi info layanan wakaf, 

KUA yang berdiri sejak 1957 ini tetap membuka layanan 
'\-Vakaf sebagairnana urnum dilakukan. Masih banyak 
kendala, baik kesadaran untuk rnewakafkan tanah 
maupun sertifikasi tanah wakaf yang dilakukannya. 
Karena itu, selarna sepuluh kepala KUA silih berganti, 
data tanah wakaf di wilayahnya rnasih belum optimal. 
Berikut data tanah wakaf yang tercatat di KUA tipe C 
tersebut. 

BEL UM 
BERSERTIFIKA 

NO. DESAIKEL LOKASJJ LUAS BERSERTIFIK T 
AT 

1 Tanjung u / 70_6-17 m2 1 11 
2 Sungai Daeng 8/ 17_903 m2 2 6 

3 Sungai Baru 8/7.515 m2 0 8 

4 Air Belo 4/8.057m2 0 4 

5 Belo Laut 7 / 4..381 mZ 1 7 

6 AirLlmau 1 /733 0 1 
7 AirPutih 2/ l.050 m2 0 2 

Menurutnya, pihaknya sudah tidak berhenti 
melakukan perubahan, terrnasuk dalarn hal birokrasi, 
yaitu menghapus berbagai macarn pungli. Dia berharap 
berbagai perubahan terus dilakukan dengan cara 
merawat hal-hal yang baik dan melakukan inovasi yang 
lebih baik. Karena itu, pihaknya juga tidak pernah bosan 
melakukan rapat evaluasi dengan staf, kemudian 
berkoordinasi dengan berbagai unsur atau stakholder 
pemerintah lainnya, supaya pelayanan tetap baik clan 
terns meningkat. 
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Khusus mengenai layanan Silaku, pihaknya terus 
n1emperbaiki dan memperbarui konten yang menjadi 
informasi supaya masyarakat bisa lebih terlayani dan 
bisa memahami tupoksi yang ada di KUA yang 
dipimpinnya. 

Hanya saja dia berharap, karena tugas pokok dan 
fungsi KUA relatif cukup banyak, pihaknya merninta 
penambahan pegawai PNS memiliki personil yang 
memadai. Kemudian, akrena KUA tersebut sudah lama 
tidak direnovasi, pihaknya rnerninta supaya 
diprioritaskan untuk SBSN. 
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PROFIL KUA KECAMATAN RANTAU PANDAN 
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pandan 
(selanju tnya disingkat menjadi KUA Kecamatan Rantau 
Pandan) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi merupakan 
unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Se car a 
operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bungo (sesuai pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 
Kecamatan). 

Sejarah KUA Kecamatan Rantau Pandan 
Kabupaten Bungo secara kelembagaan tidak bisa 
dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan Rantau 
Pandan secara umum. Dahulu Kabupaten Bungo masih 
termasuk dalam wilayah yang dikenal waktu itu dengan 
Kabupaten Merangin sesuai UU No. 81 Tahun 1958. 
Kabupaten Merangin kemudian dimekarkan menjadi 
Kabupaten Sarolangun Bangko beribukota di Bangko 
dan Kabupaten Bungo Tebo yang beribukota di Muara 
Bungo (UU No. 7 Th. 1965). Pada saat masih bemama 
Kabupaten Bungo Tebo inilah Kecamatan Rantau Pand -

72 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 

TAHUN 2019 

an terbentuk dan Departernen Agama Kabupaten Bungo 
Tebo waktu itu juga membentuk KUA Kecamatan 
Rantau Pandan yang masih bernarna Pejabat Agama 
Kecarnatan Rantau Pandan. 

Berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 Kabupaten 
Bungo Tebo dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu 
Kabupaten Bungo beribukota di Muara Bungo dan 
Kabupaten Tebo beribukota di Muara Tebo. Kecamatan 
Rantau Pandan masuk dalam wilayah Kabupaten Bungo. 
Secara historis KUA Kecamatan Rantau Pandan 
rnerupakan salah satu KUA Kecamatan tertua di 
Kabupaten Bungo selain KUA Kecamatan Muara Bungo 
(sekarang KUA Kecamatan Pasar Muara Bungo) dan 
KUA Kecarnatan Tanah Tumbuh. 

Berdasarkan dari arsip data akta nikah (dulu masih 
bernama Buku Pendaftaran Nikah) yang ada di KUA 
Kecamatan Rantau Pandan, bahwa pada Tahun 
1974/1975 KUA Kecamatan Rantau Pandan sudah 
rnelayani Pendaftaran Nikah bagi masyarakat 
Kecamatan Rantau Pandan ketika itu. 

Sekarang kecarnatan ini 
sudah dimekarkan menjadi 3 
(tiga) kecamatan, yaitu 
Kecamatan Rantau Pandan 
sebagai kecamatan asal, 
Kecamatan Muko-Muko 
Bathin VII yang dirnekarkan 
pada Tahun 1999 dan 
Kecamatan Bathin III Ulu 
yang dimekarkan pada tah -
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un 2002; 2 (dua) kecamatan tersebut terakhir sudah 
memiliki KUA kecamatan tersendiri. KUA Kecamatan 
Muko-Muko Bathin VII dibentuk pada Tahun 2005 dan 
KUA Kecamatan Bathin III Ulu dibentuk pada Tahun 
2008). Namun pelayanan yang dilakukan oleh pegawai 
KUA Kecamatan Rantau Pandan ketika itu masih 
menumpang di Balai Dusun (Kantor Rio) Rantau Pandan 
dan juga kadang menumpang di Kantor Pesirah dan 
Kantor Camat Rantau Pandan pada zaman itu. 

Berdasarkan gedung 
~ri:u.1111.r'tlffP.NP.:. k" KUA ! · ... -j,;,,,,.11mriwu kantor yang dimili 1, 

Kecarna tan Ran tau 
Pandan sudah memiliki 
gedung kantor pelayanan 
sendiri semenjak tahun 
1984/1985. Semenjak tahun 
itulah KUA Kecamatan 
Ran tau 

Pandan diketahui secara luas oleh masyarakat, 
disamping karena Kecamatan Rantau Pandan sudah 
memiliki gedung KUA kecamatan tersendiri yang waktu 
itu masih dikenal sebagai Balai Nikah, juga dikarenakan 
regulasi terbaru saat itu tentang perpindahan 
kewenangan sebagai wali hakim bagi catin perempuan 
yang tidak punya wali nasab dari hakim-hakim swasta 
yang berada di dusun-dusun tertentu kepada kepala 
KUA kecamatan seternpat (berdasarkan pasal 1 ayat 2 
dan pasal 3 ayat 1 PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang 
Wall Hakim sebagai pengganti dari PMA Nomor 2 
Tahun 1987 tentang Wali Hakim). 

74 



PROF IL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TELADAN 

TAHUN2019 

KUA Kecamatan Rantau Pandan beralamat di Jalan 
Masjid Besar al-Falah Rantau Pandan Kecamatan Rantau 
Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi kode pos 
37261. Dimana alamat tersebut merupakan tempat 
kedudukan ibukota Kecamatan Rantau Pandan, (sesuai 
pasal 1 ayat (2) PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 
Kecamatan sebagai pengganti KMA Nomor 517 Tahun 
2001) bahwa KUA kecamatan berkedudukan di ibukota 
kecamatan. 

KUA Kecamatan Rantau Pandan memiliki 2 (dua) 
gedung, pertama, gedung yang dibangun oleh Depag RI 
pad a Tahun 1984/1985 dengan luas + 10 x 8 rn, dengan 
resmi mulai digunakan oleh pegawai KUA Kecamatan 
Rantau Pandan zaman Bapak M. Nuh HS. BA., Ka. KUA 
Kecamatan Rantau Pandan kala itu, dan kedua gedung 
yang dibangun dengan proyek SBSN untuk Balai Nikah 
dan Balai Manasik Haji KUA Kecamatan Rantau Pandan 
Tahun Anggaran 2018 dengan model 2 (dua) lantai + 12 x 
10 m; gedung tersebut mulai resmi digunakan untuk 
pelayanan perkantoran di awal Maret 2019; kedua 
gedung tersebut merupakan hak milik Kementerian 
Agama RI. 

Tanah lokasi gedung KUA Kecamatan Rantau 
Pandan merupakan tanah wakaf dari Bapak Abu Bakar 
(Alm.) warga Ds. Rantau Pandan, asalnya tanah tersebut 
merupakan tanah lapangan bola kaki Ds. Rantau 
Pandan. Beliau (Bapak Abu bakar) mewakafkan 
tanahnya tersebut pada awal tahun 1966 yang 
diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Jami' Al 
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Falah Pasar Rantau Pandan sebagai masjid jami' 
pengganti (untuk pendirian shalat Jum'at) dari masjid 
Jan1i' al-Furqon Ds. Rantau Pandan, dikarenakan Masjid 
Jami' al-Furqon yang ada di dusun sudah tidak sanggup 
lagi menampung jumlah jamaah shalatnya terutama di 
saat shalat Jum'at setiap pekan apalagi pada saat 
pelaksanaan shalat 'Id al-Fithri dan 'Id al-Adha. 

Oleh karena Departemen Agama waktu itu 
membutuhkan tanah lokasi pembangunan gedung KUA 
Kecamatan Rantau Pandan, maka Bapak Nawawi Sa'ad 
(Alm.) Rio (Kepala Desa) Rantau Pandan saat itu a.n. 
N azhir menghibahkan sebagian tan ah yang telah 
diwakafkan oleh Bapak Abu Bakar tersebut untuk lokasi 
pembangunan Balai Nikah KUA Kecamatan Rantau 
Pandan. 

Tanah wakaf untuk pembangunan gedung KUA 
Kecamatan Rantau Pandan sudah dipisah dari tanah 
Masjid Jami' al-Falah Rantau Pandan. Tanah tersebut 
sudah bersertifikat Hak Pakai a.n. Departemen Agama 
Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bungo pada tanggal 29 Desember 
2009 dengan luas + 15,7 x 38 m atau + 596 m 2 (lima ratus 
sembilan puluh enam meter bujur sangkar) dengan 
Surat Ukur Nomor 03/RP/2009 Tanggal 21 Juli 2009 oleh 
a.n. Badan Pertanahan Kabupaten Bungo, H. Batara PNS 
BPN (sekarang sudah pensiun) warga Ds. Rantau 
Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. 

Berdasarkan PMA Nomor : 12 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan PNBP dari nikah dan rujuk di luar KUA 
kecamatan, terdapat pada pasal 18 dan 19 menyatakan 
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bahwa tipologi KUA kecarnatan ditentukan menurut 
jurnlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, berdasarkan 
peraturan tersebut, maka KUA Kecarnatan Rantau 
Pandan termasuk KU A Kecarna tan ti pologi C, yai tu 
jurnlah nikah dan rujuknya di bawah 50 peristiwa 
perbulan. Data peristiwa nikah 3 tahun terakhir terdapat 
pluktuatif, dimana 2016 sejurnlah 101 peristiwa nikah, 
2017 sejumlah 120 peristiwa nikah dan terakhir 2018 
sejumlah 181 peristiwa nikah. 

Semenjak KUA Kecamatan Rantau Pandan berdiri 
telah terdapat beberapa orang yang pernah menjabat 
sebagai Kepala KUA Kecarnatan Rantau Pandan. Kini 
KUA tersebut digawangi H. Khudori, S.H.I, M.Pd.I 
sebagai pimpinan. 
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KUA Kecarnatan Rantau Pandan telah rnelayani 
masyarakat dengan rnenerapkan aplikasi sistem 
inforrnasi rnanajernen nikah (SIMKAH) sernenjak awal 
tahun 2016 dengan masih menggunakan SIMKAH off 
line, SIMKAH yang model lama. Sernenjak awal tahun 
2019 KUA Kecarnatan Rantau Pandan telah 
menggunakan SIMKAH Web online, di sarnping apabila 
terdapat gangguan jaringan, juga untuk penyimpanan 
data (kornputerisasi) off line, tetaplah masih 
menggunakan SIMKAH off line yang model lama. 

Di KUA Kecamatan Rantau Pandan hanya terdapat 
seorang penghulu (Penghulu Muda), yaitu Kepala KUA 
Kecamatan Rantau Pandan itu sendiri, maka seluruh 
layanan nikah di luar kantor dan luar jam kerja hanya 
dilaksanakan/dilakukan oleh Kepala KUA Kecarnatan 
yang nota bene sebagai penghulu sendirian. 

Data tanah wakaf di wilayah Kecarnatan Rantau 
Pandan sejumlah 42 lokasi, dengan perincian 30 lokasi 
diantaranya sudah bersertifikat; 12 lokasi diantaranya 
belum bersertifikat. 
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Majelis taklim dalam wilayah Kecamatan Rantau 
Pandan sejumlah 11 majelis yang tersebar di berbagai 
dusun dalam wilayah Kecamatan Rantau Pandan. 
Majelis taklim prioritas binaan dari KUA Kecamatan 
Rantau Pandan, dalam hal ini Penyuluh Agarna Islam 
non PNS Kecamatan Rantau Pandan sejumlah 8 majelis. 
Terdapat tokoh agama Islam dan pegawai syara' dalarn 
wilayah KUA Kecarnatan Rantau Pandan. 

Dinamika Sosial Kemasyarakatan 
Dalam melaksanakan tugasnya, KUA dihadapkan 

pada beberapa problematika pelayanan publik. Pertarna, 
dalam pelayanan pendafataran nikah masih banyak 
terjadi masyarakat (ca tin) yang terlambat/kurang dari 
sepuluh hari dalam mendaftar pernikahannya, padahal 
proses runding adat dari ninik marnak sudah lebih 
dahulu dilakukan, dan tanggal pelaksanaan sudah 
ditentukan. Kedua, masih terdapat data yang berbeda 
pada diri catin; di mana data terkesan kurang valid, bisa 
berbeda dari sisi nama, tang gal lahir dan jug a data diri 
orang tuanya, sehingga dalam proses input data dalam 
SIMKAH Web on line sering bermasalah, dan ini mesti 
dilakukan perbaikan seperlunya ke Dukcapil Kabupaten 
Bungo. 

Ketiga, masih terdapatnya istilah/budaya kawin 
lari di masyarakat, bahkan kawin tangkap, sehingga 
pernikahan yang demikian terdapat kesulitan untuk 
dilakukan pencatatannya. Keempat, masih terdapat 
pemikiran di masyarakat bahwa melaksanakan 
pernikahan di malam hari lebih afdhal dibandingkan 

79 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 
TAHUN 2019 

bila dilaksanakan di siang atau sore hari, sehingga 
penghulu (karena penghulunya sendirian), maka di saat
saat tertentu mesti berbagi waktu di malam yang sama, 
ditambah lagi medan/akses jalan ke beberapa dusun 
pelosok masih kurang bagus. 

Menyikapi berbagia permaslahan di atas, Khudori 
bersama 1a1aran telah menyusun langkah-langkah 
strategis. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar 
berbagia permasalahan tidak menghambat layanan 
publik pada KUA. Adapun langkah-langkah KUA 
Kecamatan Rantau Pandan sebagia berikut. Pertama, 
dalam hal pendaftaran pernikahan yang masih banyak 
kurang dari sepuluh hari kerja, maka KUA Kecamatan 
Ran tau Pandan melakukan langkah-langkah:l) 
bekerjasama dengan pihak kantor kecamatan untuk 
disediakan dispensasi pernikahan khusus bagi mereka 
yang kurang dari 10 hari kerja dimaksud sesuai regulasi 
yang ada; 2) memberdayakan pegawai PAI non PNS, di 
mana setelah adanya runding ninik mamak kedua belah 
pihak dan telah ditentukan tanggal pernikahannya 
sesaat setelah lamaran atau runding ninik mamak, maka 
PAI non PNS diberdayakan dengan bekerjasama dengan 
perangkat dusun untuk menyiapkan data catin dan/atau 
mendesak catin untuk menyipakan berkas/data ke 
kantor dusun/desa setempat; sehingga pendaftaran yang 
kurang dari 10 hari kerja dimaksud dapat diminimalisir. 

Kedua, dalam hal budaya kawin lari dan kawin 
tangkap, KUA Kecamatan Rantau Pandan bekerjasama 
dengan pihak Rio (kepala desa) dan Lembaga Adat 
Melayu di setiap dusun dengan memberdayakan PAI 
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non PNS untuk melakukan kerjasama dengan berbagai 
pihak dimaksud agar menunda pernikahan catin yang 
kawin lari atau kawin tangkap tersebut, dengan tetap 
memproses mereka secara adat setempat. Selanjutnya 
keluarga kedua belak pihak dimintai kesepekatanya 
tentang penundaannya sesuai peraturan yang berlaku 
sampai mereka yang melakukan kawin lari atau kawin 
tangkap tersebut tidak semerta-merta dinikahkan, 
namun tetap menyiapkan berkas atau persyaratan yang 
diperlukan di kantor Rio masing-masing untuk 
didaftarkan di KUA Kecamatan Rantau Pandan. 

Ketiga, dalam pembinaan pegawai syara' (imam, 
khatib dan bilal), KUA Kecamatan Rantau Pandan 
melakukan inovasi melalui peningkatan pembinaan 
tahsin al-qiroah bagi para pegawai syara' se-Kecamatan 
Rantau Pandan. Hal ini didasari adanya anggapan clan 
aduan dari masyarakat, di mana masih banyak terdapat 
para pegawai syara' yang kurang fasih dalam membaca 
al-Quran. Hal itu diketahui saat pelaksanaan shalat 
berlangsung, masih banyak di antara mereka yang 
merasa tidak puas dengan bacaan para pegawa1 
syara'nya. 

Program ini sang at sesuai dengan salah sa tu dari 5 
(lima) gerakan nasional revolusi mental yang 
diinstruksikan oleh Presiden RI Bapak Ir. H. J oko 
Widodo, yaitu Gerakan Indonesia Bersatu yang berfokus 
pada peningkatan peran lembaga agama, keluarga clan 
media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, 
toleransi dan hidup rukun (Inpres Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Tanggal 6 
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Desember 2016). Pernbinaan itu dilakukan dengan 
menyiapkan buku-buku tajwid secukupnya, gambar
gambar makharij al-Huruf, dan murattal para imam 
tersohor dunia. 

Dalam praktiknya, KUA mengundang para 
pegawai syara' untuk hadir bersama di balai nikah KUA 
Kecarnatan Rantau Pandan, lalu kemudian berdiskusi 
bersama persoalan tahsin membaca al-Quran, yang 
berpedoman pada referensi yang ada, yaitu buku-buku 
tajwaid, makharij al-huruf, termasuk mendengarkan 
murattal para imam tersohor dunia yang telah 
disiapkan. Selain tahsin, para pegawai juga diberi 
kesernpatan untuk bertanya persolan tersebut setiap jam 
kerja ataupun di luar jam kerja termasuk via telepon. Hal 
ini masih tetap berlangsung sampai saat sekarang ini 
dan tidak akan pernah berhenti. 

Dalam hal pelayanan pencatatan pernikahan, KUA 
Kecamatan Rantau Pandan melakukan inovasi dengan 
menyediakan Piagam Penasihatan bagi setiap pasangan 
catin, sehingga para catin diwajibkan mengikuti 
penasihatan pra perkawinan. Piagam dimaksud 
diberikan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Di 
samping itu KUA Kecamatan Rantau Pandan 
menyediakan map khusus bagi pasangan catin yang 
memang disediakan sesuai peruntukannya. Map 
tersebut diberikan bagi pasangan catin juga sesaat 
setelah akad nikah dilaksanakan. Map dimaksud 
menjadi tempat bagi buku nikah yang diberikan dan 
juga piagam yang memang sudah disediakan 
sebelumnya. 
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Dalam hal peningkatan kesehatan bagi perernpuan, 
KUA Kecamatan Rantau Pandan, rnelaksanakan 
kerjasama dengan Puskesrnas Rantau Pandan untuk 
pelayanan imunisasi bagi catin. Para catin diwajibkan 
hadir di Puskesmas Rantau Pandan untuk rnendapatkan 
imunisasi TT catin dan rnenyertakan bukti telah 
diimunisasi dari Puskesmas tersebut sebagai salah satu 
persyaratan dalam pencatatan pernikahan yang 
bersangku tan. 
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Pemanfaatan Teknologi 
Memudahkan KUA Pondok Aren 

dalam Memberikan Pelayanan Berbasis 
Teknologi 

PROFIL KUA KECAMATAN PONDOK AREN 
Kata Tanggerang Selatan Provinsi Banten 

Kecamatan Pondok Aren semula merupakan 
bagian dari Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang 
mempunyai luas wilayah + 1.159,05 km2 dengan 
penduduk pada tahun 2017 berjumlah 3.315.584 jiwa, 
terdiri atas 36 kecamatan, yang memiliki karakteristik 
tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Betawi, dan Tionghoa. 

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah 
penduduk tersebut, pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya 
terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan 
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui 
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan 
publik dapat ditingkatkan guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka pada 
tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, 
Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kata 
Tangerang Selatan dengan penambahan pemekaran 3 
(tiga) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Serpong Utara, Kee-
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amatan Ciputat Timur, clan Kecamatan Setu, sehingga 
daerah otonom baru tersebut berdiri dengan jumlah 
kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: 
Kecarnatan Serpong, Kecamatan Ciputat, Kecamatan 
Pondok Aren, Kecarnatan Serpong Utara, Kecamatan 
Ciputat Timur, Kecamatan Setu. 

Kantor Kernenterian Agama Kota Tangerang 
Selatan terbentuk rnelalui Peraturan Menteri Agama 
Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pernbentukan Kantor 
Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, tepatnya 
tanggal 13 Nopember 2012 dan diundangkan dalam 
Berita Negara Nomor 1180 Tahun 2012, narnun baru 
beroperasi secara resrni pada J anuari 2013. 

Sebagai bagian dari pemerintahan, Kernenterian 
Agama memiliki tugas dalam rnenyelenggarakan 
sebagian urusan pernerintahan di bidang keagarnaan, 
setidaknya ada 7 (tujuh) hal pokok yang rnenjadi 
tanggung jawab Kementerian Agama dalam 
penyelenggaraan pembangunan bi dang agama: 
peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan 
ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan 
kehidupan beragama, peningkatan pemanfaatan dan 
kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, 
peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, 
peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan 
umrah, peningkatan dan pemerataan akses dan mutu 
pendidikan agama dan keagamaan Islam, peningkatan 
kualitas tata kelola pembangunan bidang keagamaan. 

Untuk mewujudkan tujuh hal pokok di atas 
Kementerian Agama memiliki unit kerja sampai ke ting-
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kat Keca1natan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan 
(KUA), Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana 
teknis pada Ken1enterian Agama, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai 
tugas melaksanakan layanan dan birnbingan masyarakat 
Islam di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya 
KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan 
pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 
nikah dan rujuk, penyusunan sta tistik layanan dan 
birnbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi 
dan sis tern inforrnasi manajemen KU A kecamatan, 
pelayanan birnbingan keluarga sakinah, pelayanan 
bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab 
rukyat dan pernbinaan syariah, pelayanan bimbingan 
dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan 
zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan, dan pelayanan bimbingan manasik 
haji bagi Jemaah haji reguler. 
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Menyadari pentingnya tugas dan fungsi nya dalarn 
konteks inilah, KUA Kecarnatan Pondok Aren 
mempunyai tanggung ja 
wab moral yang cukup berat untuk dapat mewujudkan 7 
(tujuh) hal pokok di atas. Oleh karenanya, rnelalui 
"Profil Inovasi Layanan Kantor Urusan Agarna 
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan 
Provinsi Banten" ini sekiranya dapat berrnanfaat sebagai 
sarana komunikasi, publikasi, dan sosialisasi terkait 
upaya-upaya yang telah dilakukan KUA Kecamatan 
Pondok Aren dalarn rnewujudkan rnasyarakat Islam di 
Kecamatan Pondok Aren yang taat beragarna dan 
sejahtera lahir batin. 

Kecamatan Pondok Aren resrni definitif pada tahun 
1982 setelah sebelumnya rnenjadi bagian dari Kecamatan 
Cileduk, namun saat itu pelayanan KUA masih 
dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileduk. Baru pada 
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NO. KELURAHAN ISLAM 

1 Pondok Betung 44 226 

2 Pondok Karya 26 421 

3 Jurang Mangu Timur 31.546 

4 Jurang Mangu Baral 36.036 

5 Pondok Aren 34.567 

6 Pondok Jaya 10.179 

7 Pondok Pucung 26.927 

8 Parigi 16 31 

9 Perigl Baru 11 435 

10 Pondok Kacang Baral 18 956 

11 Pondok Kacang Timur 35.953 

JUMLAH 292.556 

KRISTEN 

2 387 

1.097 

2.344 

2.597 

825 

1.687 

1. 188 

1.738 

68 

2 786 

2 522 

19.239 

KATOLIK HINDU BUD HA KONGHUCU TOTAL 

2.343 146 123 164 49 389 

1 049 131 154 . 28 852 

2.217 123 148 se 36 434 

2 215 145 . 25 41 018 

746 436 . 364 36.938 

1 843 56 28 122 13 915 

1.038 794 . . 29 947 

778 85 163 48 19 122 

151 15 . 40 11.709 

2 851 124 152 143 25012 

1 75 317 . . 40 542 

16.981 2.372 768 962 332.871 

tanggal 01 Oktober 1984, Departemen Agama 
membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok 
Aren. Kala itu, KUA Kecamatan Pondok Aren belum 
memiliki gedung sendiri dan berpindah-pindah dari 
satu tempat ke tempat lain. Pertama kantor KUA 
Kecamatan Pondok Aren menumpang di gedung 
Sekolah SON Pondok Aren rv, kemudian di rumah 
kediaman H. M. Komarudin lalu berpindah lagi di 
Kantor Desa Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren 
Kabupaten Tangerang Provinsi J awa Barat. 

Seiring dengan dibangunnya kompleks 
perkantoran Kecamatan Pondok Aren pada tahun 1984 
di atas tanah PT. Perkebunan XI yang telah 
diserahterimakan kepada pemerintah daerah 
berdasarkan surat pernyataan pelepasan dan 
penyerahan hak atas tanah nomor Xl.U/Perj./20/1983 dari 
PT. Perkebunan XI kepada PT. Supraveritas Jo. HGU SK. 
Mendagri Nomor 15/HGU/DA/76 tanggal 18 Mei 1976, 
maka KUA Kecamatan Pondok Aren pun mulai ikut 
membangun kantor sendiri dengan lokasi 
pembangunannya di atas tanah yang berasal dari PT. 
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Perkebunan XI tersebut dan selesai dikerjakan pada 
tahun 1985. Maka sejak tahun itu KUA Kecarnatan 
Pondok Aren rnulai rnenernpati kantor sendiri yang 
berada dalam satu kompleks dengan pusat 
pemerintahan Kecarnatan Pondok Aren yang berlokasi 
di wilayah Desa Pondok Aren. 

Akan tetapi, pada perkernbangan selanjutnya 
wilayah Desa Pondok Aren dirnekarkan rnenjadi Desa 
Pondok Aren dan Desa Pondok Jaya sehingga 
keberadaan kantor KUA Kecarnatan Pondok Aren tidak 
lagi menjadi bagian dari wilayah Desa Pondok Aren 
tetapi berada di wilayah Desa Pondok Jaya sarnpai tahun 
2004. 

Seiring dengan perkembangan daerah permukiman 
Bintaro Jaya, rnaka kompleks Perkantoran Kecamatan 
Pondok Aren direlokasi dari yang semula terletak di 
Desa Pondok J aya Kecamatan Pondok Aren (lokasi lama) 
ke Desa Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren (lokasi 
baru) termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pondok Aren sebagaimana yang tertera pada Surat 
Perjanjian antara Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Tangerang dengan PT. Jaya Real Property. Tbk tentang 
Relokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Pondok Aren Kabupaten Tangerang pada hari Senin, 
tanggal 1 Bulan Desember Tahun 2003. 

Kompleks perkantoran Kecamatan Pondok Aren 
termasuk kantor KUA dipindahkan dari wilayah Desa 
Pondok Jaya ke wilayah Desa Perigi Baru. Sejak 
pertengahan tahun 2005, sekarang Kantor Urusan 
Agama (K~A) Kecamatan Pondok Aren menempati 
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kantor di kompleks perkantoran Kecamatan Pondok 
Aren yang terletak di jalan Graha Raya Bintaro No. 1 
Pondok Aren dengan status kepemilikan lokasi (tanah) 
yang ditempati kantor KUA Kecamatan Pondok Aren 
adalah milik Pemda, dengan tanah seluas 671 m2 dan 
bangunan 172 rn2 yang sebelurnnya di lokasi lama KUA 
Kecamatan Pondok Aren adalah salah satu dari tujuh 
KUA (setelah pada bulan Juli tahun 2018 KUA 
Kecamatan Setu terbentuk) yang ada dalam naungan 
Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan -
Provinsi Banten. KUA Kecamatan Pondok Aren 
merupakan KUA dengan tipologi A berdasarkan jumlah 
peristiwa nikah pada tahun 2018 sebanyak 1.798 
Peristiwa terdiri dari pencatatan nikah dalam kantor 
sebanyak 272 Peristiwa dan pencatatan Nikah luar 
kantor mencapai 1.493 Peristiwa atau rata-rata Peristiwa 
Nikah per bulan sebanyak 149,8 peristiwa. 

Inovasi Layanan 
Dibawah kepemimpinan H. Khaerudin, Kantor 

Urusan Agarna Kecamatan Pondok Aren telah 
mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik itu 
penataan fisik bangunannya, maupun juga secara 
keadministrasian kantor, dalam pengelolaan arsip 
datanya masih tertata rapi sejak tahun 1984 sampai 
sekarang dan telah dilakukan perekaman arsip secara 
elektronik terhadap model N tahun 2019. 

Dalam hal pelayanan awal pendaftaran nikah, 
rekomendasi nikah, dan pelayanan pengaduan 
masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas dalam SIMK-
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KAH Web dan Google Form yang dengan mudah dapat 
diakses pada rnelalui internet dan blog serta media sosial 
KUA Kecarnatan Pondok Aren. Tentunya hal itu 
didukung juga dengan SOM-SOM handal yang dirniliki 
oleh KUA Kecarnatan Pondok Aren, sehingga perubahan 
demi perubahan yang bersifat positif terus mewarnai 
perjalanan panjang sejarah KUA Kecarnatan Pondok 
Aren ini. 

Bimbingan pelayanan nikah pada saat ini masih 
menjadi ruh dari setiap aktivitas yang ada di KUA, 
walau sebetulnya masih banyak tugas lain yang menanti 
untuk dikerjakan. KUA Kecamatan Pondok Aren 
sebagaimana diutarakan sebelumnya merupakan KUA 
dengan Tipologi A berdasarkan jumlah peristiwa Nikah 
rata-rata per bulan 149,8 peristiwa, hal ini menjadikan 
KUA Kecamatan Pondok Aren sebagai KUA nomor 1 
terbanyak dalam hal jumlah Peristiwa Nikah se-kota 
Tangerang Selatan. 

Sistem Informasi Manajernen Nikah rnerupakan 
suatu sistem formal tentang pengelolaan pelayanan 
nikah, pelaporan nikah, penggolongan dan penyebaran 
informasi nikah kepada orang-orang yang tepa t dalarn 
suatu organisasi. 

Lebih lengkapnya SIMKAH adalah jaringan 
prosedur pengolahan data nikah yang dikembangkan 
Kementerian Agama dengan maksud dapat disajikan 
data nikah yang cepat dan akurat setiap waktu 
diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang 
bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
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Penerapan SIMKAH berbasis web di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren dirnulai pada 
tahun 2018 sampai sekarang. Sistem ini jelas sangat 
mernbantu seluruh proses manajemen nikah rnulai dari 
pendaftaran sarnpai pelaporan dan evaluasi pelayanan 
nikah. 

Pada KUA Kecamatan Pondok Aren sendiri link 
SIMKAH Web sudah tercantum di akun resrni media 
sosial facebook KUA Kecamatan Pondok Aren: kua 
kec.pondokaren, dan blog resmi KUA Kecamatan 
Pondok Aren: kuapondokar-en.blogspot.com. link 
dimaksud adalah dalam rangka rnernberi kemudahan 
akses masyarakat yang akan rnelakukan pendaftaran 
nikah secara online pada SIMKAH berbasis web. 

Jumlah pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan 
Pondok Aren rata-rata perbulan pada tahun 2018 
sebanyak 149,8 peristiwa, berarti KUA Kecamatan 
Pondok Aren per harinya rnencatatkan peristiwa nikah 
sebanyak 4,9 peristiwa dapat diartikan juga dengan 
personil 4 penghulu dan 1 penghulu dengan tugas 
tambahan sebagai Kepala KUA rnaka praktis 1 orang 
penghulu setiap harinya sepanjang tahun menikahkan 
0,99 pasang calon pengantin. 

Data dimaksud pada kenyataannya tidak sesuai 
dengan kondisi riil dilapangan, ini disebabkan karena 
rnasyarakat di wilayah perkotaan cenderung memilih 
hari libur nasional, tanggal rnenikah yang macthing, dan 
rnenikah pada hari sabtu dan rninggu. 

Hal ini menyebabkan sering terjadi penumpukan 
pelayanan pencatatan nikah diluar kantor, khususnya 
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pada hari sabtu dan minggu, oleh karena itu butuh 
strategi dalarn rnengatur petugas pelayanan pencatatan 
Nikah Luar Kantor. 

Dalam rnenyikapi situasi tersebut KUA Kecamatan 
Pondok Aren rnelakukan strategi membagi habis seluruh 
pernikahan yang akan dicatatkan dengan jumlah 
personil yang tersedia melal ui langkah teknis 
penginventarisiran jurnlah peristiwa nikah luar kantor 
dan personil yang tersedia sarnpai dengan hari Jum'at 
sore clan mernbagi habis pelaksanaan pencatatan nikah 
luar kantor berdasarkan jarak tempuh dan ternpat 
pelaksanaan pencatatan nikah luar kantor. 

Pelayanan akta ikrar wakaf menjadi pelayanan 
yang tidak bisa dikesam pingkan dari tu gas KU A 
Kecamatan Pondok Aren karena selain penghulu yang 
diberi tugas tarnbahan sebagai kepala KUA, kepala KUA 
juga sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. 

Majelis taklirn sebagai lembaga pendidikan 
nonformal rnerniliki fungsi yakni mernbina dan 
mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk 
masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah 
SWT serta sebagai ternpat pengembangan seni, budaya 
Islam, wahana silaturrahmi, menyampaikan gagasan, 
clan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara, dan 
umat. Kecamatan Pondok Aren memiliki banyak majelis 
taklim karena didukung wilayah yang luas serta potensi 
wakaf terbanyak di Kota Tangerang Selatan. 

Berangkat dari analisa problematika pelayanan, 
maka KUA Kecamatan Pondok Aren melakukan 
langkah-langkah berikut: meningkatkan kualitas dan ku-
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kuantitas sarana dan prasarana kantor khususnya yang 
bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dengan 
beketjasama dengan Pernerintah Kota Tangerang Selatan 
untuk pengadaannya, rnelakukan ketjasama dengan 
pernerintah daerah dalarn rnengikutsertakan SOM KUA 
Kecamatan Pondok Aren dalarn kegiatan pembinaan 
SDM yang diadakan oleh pemerintah daerah, 
meningkatkan pelayanan pencatatan nikah melalui 
pemanfaatan jaringan internet berupa optimalisasi 
SIMKAH web dan Google Form yang link-nya tersedia 
dalam blog, dan media sosial KUA Kecarnatan Pondok 
Aren agar masyarakat rnudah rnendapatkan pelayanan, 
meningkatkan kualitas layanan statistik dengan memulai 
pengarsipan secara elektronik dari tahun 2019 dan 
optimalisasi penginputan data melalui aplikasi 
SIMKAH, mernperbanyak media publikasi, komunikasi, 
dan sosialisasi yang berhubungan dengan layanan 
berupa brosur, leaflet, spanduk, x banner, dan rool 
banner serta diletakan pada ternpat yang mudah 
dijangkau oleh pengguna layanan, melakukan 
pembinaan-pernbinaan kepada rnajelis taklim dengan 
anggaran dari Pernda seternpat, rnelakukan bimbingan 
perkawinan bagi remaja usia nikah dengan anggaran 
dari Pernda setempat, kepala KUA dan Penghulu aktif 
sebagai khatib Jurn'at dan imam masjid di Kecamatan 
Pondok Aren, ikut serta dalam kegiatan Jum'at keliling 
dan taraweh keliling Muspika Kecarnatan Pondok Aren, 
optirnalisasi pelayanan jarnaah haji dengan rnanasik haji 
dan rnengantarkan jarnaah haji sarnpai ke asrama tujuan. 
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Capaian kinerja sehubungan dengan Strategi 
layanan adalah sebagai berikut: tersedia 1anngan 
Internet yang cukup memadai di lingkungan KUA 
Kecamatan Pondok Aren yang disediakan oleh Dinas 
Komunikasi dan lnformatika Kata Tangerang Selatan 
(smart Tangsel) maupun oleh internal KUA; 
meningkatnya profesionalisme SDM KUA Kecamatan 
Pondok Aren sehingga mampu memberikan pelayanan 
yang baik, sesuai dengan legalitas/aturan main, seirama 
dengan kompetensi, dan sejalan dengan kepentingan 
masyarakat; meningkatnya pelayanan pencatatan nikah 
melalui pemanfaatan jaringan internet berupa Google 
Form yang tersedia dalam blog, dan media sosial KU A 
Kecamatan Pondok Aren agar masyara-kat mudah 
mendapatkan pelayanan; meningkatnya kualitas layanan 
statistik karena dengan mudah dapat diakses kapan saja 
dan dimana saja dan informasi yang didapat lebih 
akurat; terlaksananya kegiatan pembinaan kepada 
majelis taklim; terlaksananya bimbingan perkawinan 
bagi remaja usia nikah; kepala KUA dan penghulu aktif 
sebagai khatib Jum'at dan imam masjid di Kecamatan 
Pondok Aren; ikut serta dalam kegiatan Jum'at keliling 
dan taraweh keliling Muspika Kecamatan Pondok Aren; 
terlaksananya manasik haji dan pelepasan jamaah haji. 

95 



Pelayanan Prima 
Membangun Citra KUA 

PROFIL KUA KECAMATAN KRAMAT JATI 
Kata Jakarta Timur Provinsi OKI Jakarta 

Kantor Urusan Agarna Kecarnatan Kramat Jati 

berdiri sejak 1971. Pada tahun 1971-1984 KUA ini 
berdomisili di jalan Raya Bogar KM 20. Tetapi, sejak 1984 

sampai sekarang, KUA ini berdornisili di Jalan Dukuh III 
Nomor 3 Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Dukuh Kecamatan 
Kramat Jati Kata Jakarta Timur. 

KUA Kramat Jati termasuk tipologi A. 

Sebagaimana lembaga lainnya, KUA Kramat Jati menjadi 
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama yang berada 
di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada 
Direktorat Jenderal Birnbingan Masyarakat Islam 
Kementerian Agama. Sedangkan secara operasional 
KUA dibina Kepala Kantor Kementerian Agama Kata 
Jakarta Timur. 

Estafet kepemimpinan di KUA ini terus bergulir 
dari generasi ke generasi. Sejak berdirinya, 
kepemimpinan KUA ini sudah rnengalami 15 kali 
pergantian kepala, mulai, Zainal Arifin (1971-1975) 
sarnpai, Ors. H. Maman Taofik Rahman, (2017-sekarang). 
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Dalarn melaksanakan tugasnya, Kepala KUA dibantu 
oleh 20 personel yang terdiri dari penyuluh, penghulu, 
dan JFU. 

KUA ini mengusung visi "Terwujudnya Pelayanan 
yang Unggul Dan Bermatabat di Bidang Urusan Agama 
Islam pada Masyarakat Kecamatan Kramat Jati." Untuk 
mewujudkan v1s1nya itu, Marnan dan 1a1arannya 
berupaya mewujudkan tata kelola KUA yang bersih dan 
berwibawa, meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP), meningkatkan kualitas pelayanan nikah 
dan rujuk berbasis Teknologi Informasi (Tl), dan 
meningkatkan kualitas pelayanan 

KUA Kramat Jati meliputi wilayah kerja dengan 
luas 13,34 Km. Wilayah itu terbagi ke dalarn tujuh 
kelurahan yang di dalamnya terdiri dari 66 RW dan 638 
RT. Sebagaimana tercatat di data kependudukan, jumlah 
penduduk Kramat Jati kurang lebih 285.094 jiwa. 

Kehidupan beragama di wilayah in1 sangat 
harmonis dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi. 
Hal itu tercipta karena masing-masing warga bisa saling 
memahi, menghayati, clan mengamalkan ajaran agama 
dengan baik. Tetapi, di samping faktor internal itu, 
keharmonisan hubungan pemeluk agarna juga bisa 
terwujud karena faktor external, yaitu peran pemerintah, 
dalam hal ini KUA dan unsur Muspika, dan tokoh 
masyarakat yang konsisten dalam melakukan 
pembinaan melalui pengajian majlis taklim, peringatan 
hari-hari besar islam (PHBI), clan acara-acara lainnya. 

Sebagai bagian dari Ibukota Jakarta, Kramat Jati 
tidak bisa lepas dari pusat kunjungan warga, termasuk 
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para perantau dari berbagai daerah .. Karena itu, selain 
jumlahnya yang sangat banyak, agama yang dianut 
masyarakat setempat juga sangat beragam. Sebagaimana 
tercatat di KUA, agarna yang ada di Kramat Jati di 
antaranya, Islam sebanyak 244.322 jiwa atau 86%, Katolik 
17.463 jiwa atau 6°/o, Protestan 18.704 jiwa atau 6%, 
Hindu 2.739 jiwa atau 1 %, dan Budha 1.856 jiwa atau 1% . 

,. - - - .. 
l'EME1 ll'X AC:A.MA 

--- ···--- -----
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2 CllJUTA....., 33.&2, 11.181 7.225 625 311 49725 

3 KRAMATJATl 3.Ulll6 1.131 3.002 101 3ll'il 311.692 

• BAllJA.'l\oO'AR -M.OS6 2.753 2.661 -t56 324 !-0280 

5 BALE.KA.'<BANC V119 308 7trl 24 92 21.330 

6 TENCAH 411..814 "° J.200 0 20 50 6'-1 

7 OUJCUH 22.252 1520 1520 532 27 26..212 
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Adapun jumlah fasilitas sarana ibadah, KUA 
Kramat Jati mencatat kurang lebih 312 sarana rumah 
ibadah, baik muslim maupun umat lainnya. Jumlah 
tersebut terdiri dari 89 masjid, 203 mushala, 19 gereja, 
dan 1 vihara. Jumlah tersebut tersebar di tujuh 
kelurahan yaitu, Cawang, Cililitan, Kramat jati, Batu 
Ampar, Balekambang, Tengah, dan Dukuh. 

.. 'J . f - - - • Rl!MAH IDADAH _I • 
t:IK> KELURAHA.."IJ ~----- ---- ~-OiATV-- _ (l::>.·ILAH 
it _ ·• ·. I M,.\SJID .Mli"SHOLLA GE:PEJA VIlL\RA · . ..; 

01 CAW ANG 15 23 2 0 40 

02 OLil.ITAN 18 37 12 0 67 

03 I<RAMAT JA 11 14. 32 3 1 so 

°' BATIJAMPAR 11 31 0 0 42 

OS BALEKAMBANG 7 31 0 0 38 

06 TENG AH 15 33 2 0 so 

f17 DUI<UH 9 16 0 0 25 

]UMI..J\H 89 203 19 1 312 
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KUA ini juga ser1us rneningkatkan kualitas 
pengelolaan dokumentasi dan Sistern Inforrnasi 
Manajemen KUA melalui SIMBI, SIMAS, SIWAK dan 
SIMZAT, meningkatkan kernitraan dengan Orrnas Islam, 
dan memantapkan kerukunan urnat beragarna dan 
koordinasi lintas sektoral. Kemudian, rnasih untuk 
memberikan layanan terbaik kepada rnasyarakat, 
pihaknya juga berupaya rneningkatkan kualitas 
pelayanan berupa penyediaan jadwal waktu shalat, 
imsyakiyah, penetapan arah kiblat, dan rneningkatkan 
kualitas pelayanan informasi birnbingan rnanasik haji 
dan umrah reguler. 

"Kami bekerja dengan motto bersih melayani. 
Motto m1 rnudah-mudahan mampu rnenciptakan 
birokrasi yang bersih dari gratifikasi dan pungutan liar 
sesuai dengan sernangat mewujudkan zona integritas 
KUA yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama," kata 
Maman Taofik Rahman. 

Moto tersebut dipilih sebagai tagline layanan, 
untuk memulihkan citra KUA, yang berdasarkan survey 
integritas dari KPK, bobot pelayanan KUA masih sangat 
rend ah. Bahkan KU A dan segala a tribu t yang 
menyertainya masih dinilai sebagai lingkaran instansi 
yang sarat akan gratifikasi dan kolusi. Selain bisa 
rnenghilangkan stigma negatif itu, motto yang dipilihnya 
juga diharapkan memperbaiki pelayanan dan bisa 
rnemberikan kepuasan kepada masyaraka t. 
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Di tengah perkembangan jumlah penduduk 
disertai perkembangan zaman yang cukup pesat, KUA 
ini tidak bisa lepas dari problem yang menjeratnya. Di 

antara problem yang dihadapi para personilnya itu, kata 
Maman, adalah sarana dan prasana yang kurang 
memadai untuk mewujudkan pelayan yang cepat, tepat 
clan akuntabel. Selain kelemahan sumber daya manusia 
di bidang teknologi, problem tersebut disebabkan oleh 
perangkat komputerisasi yang semakin usang. 
Kemudian, problem yang menghambat kerja KUA juga 
ialah minimnya BOP yang diterima setiap bulannya. 

Meskipun begitu, layanan publik yang dilakukan 
KUA sampai saat ini tidak keluar dari profesionalime 
kerja. Pihaknya menggunakan strategi pelayanan unggul 
clan bermartabat yaitu, cepat, tepat, mudah, memuaskan, 
transparan, clan tidak diskrimina tif. 

Seperti pelayanan pemikahan atau pencatatan 
nikah dan rujuk yang dilakukannya, selain 
menggunakan standar pelayanan prima yaitu cepat, tep-
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at, mudah, memuaskan, transparan, dan non 
diskriminatif, KUA juga rnenggunakan standar 
pelayanan rujuk KUA Kecarnatan Krarnat Jati yaitu, 
pelayanan nikah cepat, tepat, rnudah dan tidak berbelit
belit. Yaitu pelayanan pendaftaran nikah atau rujuk yang 
cukup memakan waktu 20 rnenit saja dari mulai 
pendaftaran, pemeriksaan nikah dan penasehatan awal 
perkawinan tan pa mengurangi ketelitian dan 
kecennatan dalam pe1neriksaan nikah. 

Maman rnenyebutkan, khusus dala1n pelayanan 
nikah atau rujuk, se1nua data pernikahan dari tahun 2017 
sampai 2019 berhasil diinput ke dalarn aplikasi Sistern 
Informasi Manajemen Nikah (Sirnkah). Bahkan data 
tersebut sudah diupload ke situs 
"www.simkah.kernenag.go.id" sesuai instruksi Dirjen 
Bimas Islam Norn.or Dj. II/36 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Sistern Inforrnasi Manajernen Nikah. 

Selain optirnalisasi dalarn pelayanan pernikahan 
atau rujuk, pihaknya juga rnulai rnenertib dan 
meningkatkan pengelolaan data wakaf melalui Sistern 
Informasi Wakaf Online (SIWAK). Pihaknya mencatat 
dan mengagendakan sernua kegiatan perwakafan, 
menyusun arsip perwakafan dengan baik dan benar, dan 
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rnelakukan validasi serta verifikasi data tanah wakaf ke 
lapangan. Validasi dan verifikasi tersebut dilakukan 
untuk rnengintegrasikan antara tanah wakaf di lapangan 
dengan data yang ada di KUA. 

"Hasil dai validasi dan verifikasi lapangan itu 
alharndulillah tersusun buku Profil Tanah Wakaf 
Kecamatan Krarnat Jati," ungkap ayah dua anak, lulusan 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Kerjasama Lintas Sektoral 
Marn an rnengaku, segala ben tuk perbaikan Iayanan 

yang dilakukannya tidak bisa Iepas dari peran aktif 
Forum Kornunikasi Majlis Talirn (FKMT) Kecamatan 
Krarnat J ati. Forum tersebut dinilai sangat membantu 
tupoksi KUA, dalarn rnernbina dan rnemberdayakan 
rnasyarakat. Di bawah binaan FKMT, 258 rnajelis taklim 
yang tersebar di tujuh kelurahan bisa terus 
dirnakrnurkan, baik dalarn bentuk kegiatan keagamaan 
rnaupun sosial, seperti rnelaksanakan Musabaqah Tilatil 
Qur'an (MTQ), pengajian bulanan, silaturahmi jema'ah, 
dan lain sebagainya. 

Hasil kerja sama dan kerja keras yang 
dilakukannya, KUA Krarnat Jati berhasil mencapai 
kinerja dan inovasi, di antaranya melakukan pengelolaan 
KUA yang bersih dan berwibawa dengan cara merawat 
dan mernelihara kebersihan, kerapihan, dan keindahan 
lingkungan, melaksanakan kerja bakti ru tin melalui 
gerakan Jum'at bersih, dan menyarnpaikan permohonan 
penataan lingkungan kantor. 
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Kemudian, KUA itu juga berhasil menertibkan 
seluruh administrasi meliputi tertib administrasi 
organisasi, mulai melaksanakan administrasi 
keorganisasian secara tepat efektif dan benar, mernbuat 
struktur organisasi KUA, dan melakukan pembagian 
tugas kerja atau job description secara tepat, efektif dan 
efesien. 

Selain tertib administrasi, KUA yang dipimpin 
sosok kelahiran Sukabumi ini juga berhasil menertibkan 
administrasi kepegawaian. Upaya penertiban itu 
meliputi kewajiban setiap pegawai untuk mengisi daftar 
hadir ketika datang dan pulang ketja, kewajiban 
pegawai untuk memakai pakaian seragam lengkap 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan 
kewajiban mengisi rincian kinetja harian. Selain itu, 
pegawai juga diwajibkan membuat sasaran kinerja 
pegawai, mengisi Sistem Informasi Harta Kekayaan 
(SIHARKA), kewajiban melakukan transaksi elektronik 
dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan memberikan 
teguran kepada pegawai yang kurang disiplin atau 
melakukan kesalahan. 

Terakhir, KUA Kramat Jati 1uga berhasil 
menertibkan administrasi nikah atau rujuk dengan cara 
rnenyelenggarakan tertib administrasi NR secara tepat, 
cepat, efisien dan akuntable, mengikuti pembinaan, 
pemeriksaan; dan superv1s1 rutin dari Kantor 
Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, dan 
mengagendakan semua kegiatan NR melalui sistem 
kom pu terisasi. 
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Kemudian, pihaknya juga sudah meng-input 
seluruh peristiwa nikah dengan menggunakan aplikasi 
Sirnkah Web, menyusun arsip nikah atau rujuk dengan 
baik dan benar, mendorong seluruh penganten yang 
telah dilayani mulai dari mendaftar, pemeriksaan 
sampai akad nikah, dan menyusun arsip nikah atau 
rujuk dengan baik dan benar. 
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Kampung Santri 

PROFIL KUA KECAMATAN CILEMBAR 
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat 

Kantor Urusan Agarna (KUA) Kecarnatan Cilebar 
merupakan salah satu KUA dari 30 (tiga puluh) KUA 
kecamatan di Kabupaten Karawang yang secara 
operasional berada di bawah binaan Kantor 
Kementerian Agarna Kabupaten Karawang. Secara 
resmi, KUA Cilebar berdiri berdasarkan Peraturan 
Menteri Agama RI Nornor 23 Tahun 2006 tentang 
pembentukan KUA kecarnatan di Jawa Barat, rnengiringi 
terbentuknya Kecarnatan Cilebar pada tahun 2005. 
Sebelumnya, KUA Cilebar rnerupakan KUA perwakilan 
dari KUA Pedes. 

KUA Cilebar berada di Jalan Raya Cilebar Nornor 
01 Desa Kertarnukti Kecarnatan Cilebar Kabupaten 
Karawang Provinsi Jawa Barat 41350. Gedung KUA 
Cilebar berstatus rnilik Kernenterian Agarna RI yang 
dibangun pada tahun 2011, narnun berdiri di atas tanah 
Pemerintah Kabupaten Karawang dengan status pinjarn 
pakai. Luas tanah yang didiarni KUA Cilebar sekitar 300 
Meter persegi dengan luas bangunan sekitar 200 meter 
persegi. 
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Berdasarkan pasal 18 PMA Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan PNBP NR, Tipologi KUA 
Kecamatan ditentukan merujuk jumlah peristiwa nikah 
atau rujuk perbulan, dan kondisi geografis keberadaan 
KUA kecamatan. Sehubungan jumlah peristiwa nikah di 
wilayah KUA Kecamatan Cilebar pada tahun 2018 lalu 
sebanyak 429, maka ia termasuk KUA dengan tipologi C. 
Karena peristiwa nikah/rujuknya di bawah 50 peristiwa 
per bulan. KUA Cilebar telah mengalami 6 kali 
pergantian periodesasi kepemimpinan, dan saat ini H. 
Deni Firman Nurhakim, S.Ag yang mendapuk pucuk 

KUA Kecamatan Cilebar adalah Unit Pelaksana 
Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Ditjen Bimas Islam, dan 
secara operasional dibina oleh Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Karawang. KUA Cilebar 
memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan 
masyarakat Islam di wilayah kerja Kecamatan Cilebar. 
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Adapun menurut fungsinya, merujuk Pasal 3 : 1 
PMA Nomor 34 Tahun 206, KUA menyelenggarakan 10 
fungsi yang terdiri dari: pelaksanaan pelayanan, 
pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan 
rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan 
masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem 
informasi manajemen KUA Kecamatan, pelayanan 
bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan 
kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan 
pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan 
penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat 
dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan 
ken1mahtanggaan KUA kecamatan, dan layanan 
bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. 

Pada tahun 2018 yang lalu, jumlah peristiwa nikah 
di KUA Cilebar adalah sebanyak 429 peristiwa. 
Sedangkan di tahun 2019 ini, sampai dengan Juni 2019 
yang lalu terdapat 209 peristiwa nikah yang dicatat di 
KUA Cilebar. Adapun komposisinya adalah sebagai 
berikut: Nikah Kantor sebanyak 7, pencatatan hasil itsbat 
nikah sebanyak 29, dan sisanya nikah luar kantor 
sebanyak 173. 

Sejak diberlakukannya SIMKAH pada tahun 2014, 
KUA Cilebar sudah menerapkan pemrosesan pencatatan 
nikah menggunakan aplikasi SIMKAH, termasuk juga 
SIMKAH Web mulai tahun 2018. Namun, sampai 
dengan Juni 2019 lalu, penggunaan SIMKAH Web 
(online) di KUA Cilebar baru mencapai 5 °/o, sisanya 
dilakukan secara offline. Hal itu antara lain disebabkan 
oleh terbatasnya kemampuan SOM operator komputer 
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di satu sisi, dan di sisi lain, kondisi server SIMKAH Web 
yang tidak jarang down karena rnungkin overload saat 
diakses di jam kerja. 

Menyikapi persoalan SOM di atas, sejak awal Juli 
2019 ini karni rnerekrut 1 (satu) orang tenaga rnagang 
yang ditugaskan rnernbantu Operator Komputer 
rnemasukan data ke SIMKAH Web. Sedangkan 
menyiasati kondisi server SIMKAH Web yang down di 
saat traffic, rnaka proses entry data dilakukan sepagi 
mungkin. Diharapkan, dengan menerapkan kebijakan 
tersebut penggunaan SIMKAH Web di KUA Cilebar bisa 
lebih meningkat ke depa1u1ya. 

Pada dasarnya, prinsip yang diterapkan dala1n 
pembagian tugas pelayanan nikah di KUA Cilebar, baik 
di kantor rnaupun luar kantor adalah keadilan dan 
kesarnaan. Narnun, tidak dipungkiri dalam praktiknya 
tidak selalu berjalan demikian. Adakalanya, di satu 
kesempatan lebih banyak dilaksanakan oleh kepala KUA 
dan di kesempatan lain lebih banyak dilaksanakan oleh 
penghulu. Data selengkapnya bisa dilihat di tabel 6 dan 
7. Hal itu antara lain disebabkan saat dilakukan 
pernbagian tugas, kepala KUA/penghulu yang 
ditugaskan berhalangan, bisa karena izin, sakit, atau 
lainnya. 

Pengelolaan Wakaf 
Pada tahun 2019 ini, pelayanan bimbingan wakaf di 

KUA Cilebar menerapkan strategi pro aktif. Melalui 
strategi ini, kami bekerjasama dengan aparat desa dan 
PAI non PNS dalam melakukan penyisiran aset wakaf 
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umat di wilayah masing-masing yang belum terdaftar di 
KUA. Strategi tersebut digunakan untuk melindungi 
aset wakaf dari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak 
bertanggungjawab, baik yang berasal dari keluarga 
wakif atau nazhir. -... ~. ---- - -- ~ - ____ ,_ ~ -. • 

Setelah teridentifikasi, bila aset umat tersebut 
sudah diwakafkan namun belum terdaftar, maka 
diininta kepada para pihak yang berkepentingan (ahli 
waris wakif, nazhir, atau kepala desa) untuk segera 
mengurus berkas pengajuannya ke KUA dengan 
mendatangi kantor kepala desa terlebih dahulu guna 
memperoleh berkas formulir model WK (surat 
keterangan perwakafan tanah milik). 

Namun, bila aset umat tersebut baru hendak 
diwakafkan, maka diminta kepada para pihak yang 
berkepentingan (wakif/nazhir) untuk segera mengurus 
berkas pengajuannya ke KUA dengan mendatangi 
kantor kepala desa terlebih dahulu guna memperoleh 
berkas yang diperlukan. Setelah berkas dinyatakan 
lengkap, maka kepala KUA selaku PPAIW setelah 
penyelenggaraan Majelis Ikrar Wakaf akan segera mene-
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menerbitkaii. Akta Ikrar Waka£ (AIW) atau Akta 
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) paling lama 3 hari. 
Setelah AIW/APAIW itu diterbitkan, maka KUA atas 
narna nazhir segera rnendaftarkan aset wakaf tersebut ke 
Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat 
Wakafnya. Hingga awal Juli 2019 ini, aset wakaf yang 
sudah bersertifikat berjurnlah 46 lokasi dari total 113 
lokasi, dengan luas sekitar 54.487 m2 dari total luas 
166.044 rn2. Adapun yang sudah didaftarkan di BPN 
pada bulan Juni 2019 lalu berjumlah 4 lokasi dengan luas 
11.500 meter persegi. 

Layanan ini selain dilakukan oleh Penyuluh Agama 
Islam Fungsional (PAIF) juga dibantu oleh Penyuluh 
Agama Islam non PNS yang berjumlah 6 orang. Layanan 
yang dilakukan oleh PAIF tidak hanya di majelis©1 taklirn 
tapi juga di forum-forum rutin, semisal Minggon 
Kecamatan/Desa, Kursus Calon Pengantin (Suscatin) 
setiap Senin dan Kamis di balai nikah, atau saat ada 
kegiatan birnbingan perkawinan bagi catin dan remaja 
usia nikah. 

Sedangkan layanan yang dilakukan oleh PAI non 
PNS dif okuskan di majelis taklim (MT) binaan rnasing
rnasing minimal 4 MT perbulan, dengan kewajiban 
selain menyampaikan materi tauhid dan fiqih yang biasa 
diberikan kepada jamaah juga materi lain sesuai bidang 
yang ditugaskan oleh KUA, seperti pemberantasan buta 
aksara al-Qur'an, keluarga sakinah, bimbingan zakat dan 
wakaf, kerukunan umat beragama, Narkoba, produk 
halal, kemitraan umat, dan anti radikalisme. 
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Secara internal, problematika yang dihadapi KUA 
Cilebar dalam melakukan pelayanan publik itu ada dua. 
Pertama, belurn meratanya keterampilan clan 
kompetensi yang dimiliki oleh aparatur KUA. Kedua, 
sarana prasarana yang dimiliki KUA belum sepenuhnya 
memenuhi standar layanan publik. 

Adapun secara eksternal, massifnya industrialisasi 
di Karawang, selain berdampak positif kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Cilebar juga 
berdampak secara negatif. Tergerusnya nilai-nilai 
keagamaan masyarakat adalah satu dari sekian dampak 
negatif industrialisasi yang terlihat di Kecamatan 
Cilebar, wilayah yang nota bene termasuk kawasan 
perdesaan. Pergaulan bebas di kalangan muda-mudi dan 
gaya hidup masyarakat yang tidak begitu 
mementingkan agama merupakan sebagian 
indikatomya. 

Berangkat dari problem yang ada tersebut, maka 
untuk mengatasi problem internal, misalnya dalam soal 
SDM KUA, kami menerapkan strategi pendarnpingan 
oleh pegawai yang sudah bisa kepada yang belum bisa. 
Adapun dalam soal sarana prasarana, karni 
memanfaatkan sarana prasarana yang ada secara 
maksimal agar bisa melakukan layanan publik yang baik 
sekalipun secara minimal. Misalnya, dalarn soal 
pemanfaatan teknologi untuk layanan, kami 
memanfaatkan domain gratis dalam bentuk Blog 
(www.kuacilebarkarawang.blogspot.com), maupun 
media sosial sernisal Facebook (KUA Cilebar Karawang) 
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dan Instagram (kuacilebar_krw). Sekalipun baru sebatas 
layanan informasi sederhana, na1nun didesain agar bisa 
interaktif dengan masyarakat pengguna layanan. 

Kampung Santri 
Dalam rangka mengatasi problem eksternal di atas, 

KUA Cilebar meluncurkan program yang diberi nama 
"Kampung Santri". Program ini merupakan ikhtiar kami 
untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat 
kembali nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia 
masyarakat Cilebar melalui pelaksanaan tugas dan 
fungsi KUA secara pro aktif, sehingga diharapkan 
mereka mampu menetralisir dan membendung penetrasi 
nilai-nilai negatif dari industrialisasi. Mengenai Program 
Kampung Santri ini, selengkapnya akan dibahas di 
bagian inovasi layanan publik. 

Setelah problematika yang dihadapi KUA Cilebar 
teridentifikasi dengan jelas, dan strategi layanan publik 
yang bersifat ngabret (bahasa Sunda yang artinya 
mengebut/bergegas) mulai diterapkan di setiap lini tu.gas 
dan fungsi KUA sejak Januari 2019, maka selama 6 
(enam) bulan terakhir (Januari sd Juni 2019), layanan 
memimpin akad nikah bisa tepat waktu sesua1 
permohonan. Karena pada saat pendaftaran, kami 
menerapkan kebijakan first come first serve (datang 
duluan, dilayani duluan). Jadi penjadwalan itu 
disesuaikan dengan jumlah petugas yang akan 
menghadiri. Kebetulan, di KU A Cilebar ada 2 ( dua) 
orang penghulu (termasuk Kepala KUA). Sehingga jika 
ada 3 (tiga) permohonan kehendak nikah di jam yang sa-
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ma misalnya, maka yang belakangan daftar itu harus 
menjad wal ulang kehendak nikahnya dengan rnaju a tau 
mundur satu jam. 

Kebijakan tersebut sejak awal tahun 2019 ini gencar 
disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai 
forum, baik di Minggon Kecamatan/Desa, maupun di 
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hasilnya 
terlihat dari mulai banyaknya masyarakat yang 
mendaftarkan kehendak nikahnya sejak jauh-jauh hari, 1 
(satu) atau 2 (dua) bulan sebelumnya agar bisa menikah 
di jam yang diinginkan. Karena bagi sebagian 
masyarakat Cilebar masih tertanam kuat keyakinan 
tentang hari dan jam baik untuk menikah berdasarkan 
"hitung-hitungan" tokoh masyarakat. 

Begitu pula untuk layanan wakaf yang semula 
memakan waktu. 7 sampai dengan 14 hari, kita ubah 
dengan menetapkan maksimal 3 hari setelah persyaratan 
dinyatakan lengkap. Adapun layanan-layanan lainnya 
bisa diselesaikan dalam hitungan menit, mulai dari 5 s.d 
60 menit sesuai standar pelayanan minimal yang kita 
telah tetapkan dan dipasang di papan informasi KUA 
maupun di website resmi KUA Cilebar. 
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Inovasi yang dicanangkan oleh KUA Kecamatan 
Cilebar di tahun 2019 ini adalah Program "Kampung 
Santri". Untuk tahun ini, program tersebut dipusatkan di 
Desa Cikande sebagai pilot project. Dan direncanakan 
akan diterapkan di seluruh desa di Kecamatan Cilebar 
mulai tahun 2020 mendatang. 

Yang dimaksud dengan "Kampung Santri" di sini 
adalah kampung yang warganya terdiri dari orang
orang yang mendalami agama Islam, beribadat dengan 
sungguh-sungguh, dan soleh. Penggunaan kata "santri" 
yang dipadupadankan dengan kata "kampung" dalam 
konteks ini rnerujuk kepada rnakna kesolehan ritual dan 
sosial yang rnenjadi ciri utama santri, bukan merujuk 
kepada arti orang yang sedang/pernah belajar di pondok 
pesantren. 

Program ini berisikan rangkaian kegiatan layanan 
hasil pengernbangan kreatif dari tugas dan fungsi KUA 
yang dirnaksudkan sebagai upaya untuk 
rnenumbuhkembangkan serta rnemperkuat kembali 
nilai-nilai keagarnaan dan akhlak rnulia masyarakat 
Cilebar yang tergerus sebagai dampak negatif 
industrialisasi di Karawang. 

Upaya tersebut diaktualisasikan dalam bentuk 7 
(tujuh) kegiatan layanan sebagai berikut: pemberantasan 
buta aksara al-qur'an bagi orang dewasa, gerakan 
rnaghrib rnengaji bagi anak usia dini sd remaja, 
penyisiran dan pendaftaran aset wakaf umat secara 
massal, pencatatan hasil sidang itsbat nikah pengadilan 
agama, pelatihan rnanajemen masjid bagi pengurus 
DKM, pembinaan khatib Jum'at, pemberian bantuan 
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modal usaha bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil 
(UMK) dari kelompok jarnaah rnasjid, rnusala, dan 
majelis taklim. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dihadirkan oleh KUA 
melalui Program Karnpung Santri untuk rnenekan 
tingginya angka pergaulan bebas di kalangan rnuda
mudi, merubah gaya hidup masyarakat yang sernula 
tidak mementingkan agarna rnenjadi rnernentingkan 
agama, dan mengembalikan fungsi rnasjid dari sekadar 
tempat shalat menjadi pusat kegiatan dan 
pemberdayaan urnat. 

Tahapan awal Program Kampung Santri bermula 
dari hasil rapat koordinasi bidang keagarnaan tingkat 
kecamatan pad a J anuari 2019 lalu yang dihadiri oleh 
banyak stakeholders terkait, baik dari perwakilan orrnas 
Islam seperti MWC NU, organisasi keagamaan seperti 
MUI, UPZ, IPHI, dan DMI, maupun organisasi profesi 
keagamaan seperti PGM, KKDT, Forum Pengasuh 
Ponpes, dan lain-lain. 

Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan untuk 
mendukung penerapan Program Kampung Santri yang 
diinisiasi oleh KU A Kecama tan Cilebar. Disepaka ti pula 
penerapannya dilakukan secara bertahap, dengan 
ditetapkannya Desa Cikande sebagai pilot project untuk 
tahun 2019. Bulan berikutnya, dilakukan sosialisasi 
program Kampung Santri kepada aparat dan warga 
melalui forum rutin, semisal Rapat Minggon 
Kecamatan/Desa, Pembinaan PAI non PNS dan Amil, 
maupun forum Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di 
masjid, musala, dan majlis taklim. 
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Dan pada bulan Maret 2019, diadakan soft 
launching Program Kampung Santri bertempat di Balai 
Nikah KUA Cilebar yang dihadiri oleh camat, seluruh 
PAI dan Amil, serta para tokoh agama setempat. Masih 
di bulan yang sama, KUA Cilebar menandatangani MoU 
dengan BAZNAS Kabupaten Karawang dan Dewan 
Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Karawang serta 
Pengadilan Agama Karawang selaku pihak-pihak yang 
menunjang kegiatan dalam program Kampung Santri. 
Selain itu, kami juga melakukan soundingd engan Kehta 
DPRD Karawang dan Bupati Karawang perihal usulan 
penerapan program Kampung Santri di seluruh 
kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang yang 
direspon keduanya secara positif. 

Ketujuh kegiatan layanan itu memberikan manfaat 
kepada masyarakat, tidak hanya yang bersifat imateril, 
seperti kepuasan rohani karena yang semula tidak bisa 
baca al-Qur'an menjadi terampil misalnya, melainkan 
juga yang materil, seperti meningkatnya perekonomian 
umat. 

Secara rinci, manfaat yang bisa dirasakan oleh 
masyarakat adalah sebagai menurunkan angka buta 
aksara al-Qur'an ditargetkan menurun di akhir tahun 
2019. Sekalipun belum ada data riset soal itu di 
Kecamatan Cilebar, tetapi sebagai gambaran, 
berdasarkan hasil riset PTIQ pada tahun 2018 lalu 
(Republika, 18/01/2018) diketahui, bahwa angka butai 
aksara al-Qur'an masyarakat Indonesia, k.hususnya di 
daerah pedesaan/wilayah pelosok itu sekitar 65 persen. 
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Pergaulan anak usia remaja lebih positif. Karena 
kini setiap maghrib diadakan pengajian yang juga 
diperuntukkan bagi kalangan anak rernaja usia Mts/SMP 
dan MA/SMA/SMK. 

Lebih banyak aset wakaf urnat terlindungi hukum. 
Sampai dengan tanggal 15 Juli 2019, KUA Cilebar telah 
menerbitkan 5 (lima) akta wakaf yang terdiri dari 2 (dua) 
AIW dan 3 (tiga) APAIW. Dan ada sekitar 11 (sebelas) 
berkas pengajuan wakaf lagi yang sedang diproses 
penerbitannya dan ditargetkan selesai di bulan Juli ini. 

Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 yang lalu 
tidak ada AIW/APAIW yang diterbitkan KUA. 
Sebelumnya, di tahun 2017 hanya ada 2 (dua) AIW yang 
diterbitkan. Di tahun 2016 ada 8 (delapan) AIW yang 
diterbitkan. Dan sebelumnya, di tahun 2015 hanya ada 3 
(tiga) AIW yang diterbitkan. Alhasil, program Kampung 
Santri berkorelasi secara positif dengan jumlah 
penerbitan AIW/APAIW di KUA Cilebar 

Semakin ban yak pernikahan pasu tri diakui negara. 
Pada bulan Mei 2019 lalu, sebanyak 29 pasangan suami 
isteri (pasutri) di-itsbat-kan pernikahannya oleh 
Pengadilan Agama Karawang di dalam Sidang 
"Keliling" yang ditempatkan di kawasan Kampung 
Santri Desa Cikande. Dan masih di bulan yang sama 
diterbitkan pula Buku Nikahnya oleh KUA. Diharapkan, 
dengan memiliki Buku Nikah hak-hak mereka dan 
keturunannya terlindungi secara hukum. Pengelolaan 
masjid dan aset wakafnya oleh DKM lebih tertib. 
Setidaknya, pengurus DKM kini menjadi lebih terbuka 
wawasannya dalam mengelola masjid secara lebih baik. 
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Khutbah khatib lebih mengena di hati. Sudah mulai 
timbul kesadaran di kalangan para khatib Jumat tentang 
pentingnya khutbah sebagai media dakwah. Sehingga 
penggunaan bahasa yang dipahami jamaah kini menjadi 
pilihan dalam berkhutbah. Di luar itu, tema moderasi 
dalam beragama (Islam Rahm a tan lil 'Aalamiiin) 
dijadikan ruh/spirit bahasan khutbah. 

Pelaku UMK rnemperoleh bantuan modal yang 
bebas brmga sarnpai dengan sebesar Rp. 7,5 
juta/kelompok usaha dengan menggunakan skema 
hibah bergulir. Dari 10 (sepuluh) paket bantuan yang 
ditargetkan selesai di tahun 2019, 2 ( d ua) paket di 
antaranya sudah didistribusikan. Sisanya, masih dalam 
proses verifikasi usaha di lapangan. 
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Tingkatkan Partisipasi Warga 
PROFIL KUA WARUNGPRING 

Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring 
merupakan lembaga termuda di antara KUA-KUA di 
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KUA ini diresmikan 
18 tahun silam, yaitu pada 2001, setelah resmi tetjadi 
perubahan Desa Warungpring menjadi kecamatan di 
Pemalang. Meski begitu, usia KUA ini sudah cukup tua, 
yaitu sekitar 71 tahun. Karena sejatinya, lembaga yang 
merupakan perubahan dari KUA Kecamatan Moga II ini 
sudah beroperasi sejak 1948 atau tiga tahun pasca 
kemerdekaan. 

Sebelum tinggi menjulang dan berdiri gagah di 
tanah milik sendiri, bangunan KUA Warungpring pada 
mulanya sangat darurat menempati tanah wakaf. 
Kemudian, setelah Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Pemalang membeli sebidang tanah, kantor 
tersebut secara resmi berdiri di tanah sendiri dan mulai 
digunakan mulai tahun 1995. Kemegahan semakin 
nampak, ketika tahun 2018, KUA ini mendapat bantuan 
pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji 
dari Kementerian Agama Republik Indonesia. 
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KUA yang dipirnpin Mutarofik, S.Ag., 1n1 
berdornisili di Jalan Raya Warungpring Nornor 24, 
Kecamatan Warungpring. Bangunan dua lantai berdiri 
kokoh di atas lahan seluas 497 rn2 dengan status tanah 
Kernenterian Agarna. Menurut Mutarofik, KUA yang 
dipimpinnya itu termasuk tipologi C karena jumlah 
peristiwa nikah dan rujuk kurang dari 50 peristiwa 
perbulan atau kurang dari 600 peristiwa per tahun. 

Kecamatan Warungpring secara astronornis terletak 
pada 7,070 LS dan 109,240 BT. Wilayah ini rnemiliki luas 
kurang lebih 2631 ha atau 26,31 km2. Secara geografis 
Kecamatan Warungpring berbatasan dengan Kabupaten 
Tegal di sebelah barat dan utara, sebelah timur 
berbatasan dengan Kecamatan Randudongkal, dan 
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moga 
Kabupaten Pemalang. 

Wilayah kerja KUA ini melingkupi enam desa yang 
secara keseluruhan terdiri dari 25 dusun, 31 RW dan 192 
RT. Secara keseluruhan, jumlah warga yang sebagiannya 
berdomisili di sekitar kaki Gunung Sla1net itu berjumlah 
kurang lebih 44.266 jiwa yang terdiri dari 22.719 orang 
laki-laki dan 21.547 orang perempuan. Berdasarkan 
agama yang dianut, 44.260 orang (99,986°/o) beragama 
Islam, 1 orang (0,002%) beragama Kristen Katholik, 4 
orang (0,009%) beragama Kristen Protestan, dan 1 orang 
(0,002o/o) beragama Budha. Karena mayoritas didominasi 
umat Islam, sarana ibadah di enam desa tersebut terdiri 
dari 33 rnasjid dan 150 mushola. Sarana ibadah tersebut 
sudah termasuk yang berada di enam kornplek pondok 
pesantren. 
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Berdasarkan pekerjaan, penducluk Kecamatan 
Warungpring bekerja sebagai petani atau pekebun, 
pedagang, karyawan swasta, buruh, wiraswasta, sopir, 
pegawai negeri, clan TNl/POLRI. Adapun dari segi 
pendidikannya, cliclominasi lulusan SD/Ml sebanyak 
21.109, lulusan SLTP/MTs sebanyak 7.234, lulusan 
SLTA/MA/SMK sebanyak 3.592, lulusan Sarjana 
sebanyak 190, clan yang belum tamat/tidak sekolah 
sebanyak 12.141 orang. 

Sejak awal berdirinya, KUA Kecamatan 
Warungpring telah clipimpin oleh 19 kepala KUA. 
Kepala KUA didukung oleh tujuh personil yaitu, satu 
orang penghulu, satu penyuluh agama, dua orang 
pengadministrasian, satu orang pengelola administrasi 
dan dokumentasi, satu orang pengolah data, dan satu 
pengelola urusan agama. Semua personil ini berupaya 
keras supaya layanan kepada masyarakat bisa optimal. 

-··--· 
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Layanan Nikah dan Rujuk 
KUA Warungpring adalah salah satu dari 3 KUA di 

Kabupaten Pemalang yang masuk tipologi C, yaitu 
kurang dari 600 peristiwa perkawinan per tahun. 
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Menurut Mutarofik, jumlah peristiwa perkawinan 
dalam satu hari di musim pernikahan, seperti bulan 
Syawal dan Dzulhijah, tidak pernah melebihi dari 24 
peristiwa. Karena kondisi itu strategi pembagian ketja 
untuk pelayanan nikah luar kantor, pihaknya 
menerapkan sistem bagi dua antara kepala KUA dan 
penghulu. 

"Kami lihat jumlah peristiwa berapa dan lokasinya 
pelaksanaan nikahnya di mana, kemudian dibagi dua 
antara saya dengan penghulu," kata Mutarofik 

Mengenai sistem manajemen nikah dan rujuk, 
lanjut dia, sejak 2013 pihaknya sudah menggunakan 
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), 
walaupun sebatas berbasis dekstop. Kemudian 
pertengahan Januari 2019, sistemnya sudah ditingkatkan 
menjadi SIMKAH Website. 

SIMKAH web yang menjadi basis layanannya 
sudah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan 
di Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil 
(Disdukcatpil) Pemalang. Keterintegrasian itu mampu 
meningkatkan keakurasian dan kebenaran data 
pengantin yang tercanturn pada buku nikah. Sehingga, 
barcode pada buku nikah dan kartu nikah tersebut 
sekaligus menurunkan aduan masyarakat tentang 
kekeliruan data pad a buku nikah. 

Melalui SIMKAH pihaknya juga melakukan inovasi 
penyimpanan data atau dokumen nikah yang lama 
dengan entri data nikah tahun-tahun yang lalu yaitu 10 -
20 tahun ke belakang. Data tersebut mereka masukkan 
ke dalam register akta nikah program SIMKAH Web se-
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hingga jika terjadi kerusakan arsip buku register nikah 
karena kebocoran, kebanjiran, atau terkena rayap, data 
dokumen nikah tersebut dapat diternukan di database 
SIM KAH. 

Selain optimalisasi manajemen nikah, pihaknya 
juga membuat strategi lain dalam pelayanan pernikahan. 
Di antaranya melakukan bimbingan perkawinan 
pranikah yaotu dilakukan ketika calon pengantin sudah 
pulang dari rantau satu hari atau dua hari sebelum 
pelaksanaan akad nikah. Para calon pengantin diundang 
hadir di KUA untuk mendapatkan bimbingan 
perkawinan pranikah secara privat oleh penghulu. 
Materi yang diberikan yaitu isi buku Fondasi Keluarga 
Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin dengan 
menyampaikan isi ringkasan garis besarnya. 

Kemudian, pihaknya juga memasang papan 
pengumuman Kehendak Nikah (Model NC) di TV yang 
ada di ruang penerima tamu. Bagi dia, di tengah 
kemajuan teknologi dan sarana kem unikas, televisi 
merupakan salah satu sarana atau media yang harus 
dipilih sebagai sumber informasi tentang layanan KUA. 
Alasannya, ketertarikan warga terhadap televisi, apalagi 
di ruang tunggu, jauh lebih besar daripada sarana 
pengumuman lainnya. Televisi dinilai sebagai sarana 
yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat 
menunggu. 

Inovasi itu dilakukan untuk menjawab apriori atau 
ketidakpedulian warga yang terhadap pengumuman 
yang dipasang secara umum di sarana atau pasilitas 
lainnya. Menurutnya, ketika dipasang di tv, pengguna 
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layanan KUA lebih tertarik untuk melihat dan membaca 
pengumumannya daripada pengumuman yang 
dipasang di tempat lain. 

"Di TV itu kami pasang juga tampilan video lagu
lagu religi. Suasana keagamaan kami lekatkan dalam 
berbagai sarana di lembaga ini," tuturnya. 

Sertifikat Wakaf 
Optimalisasi layanan tidak hanya dilakukan dalam 

hal penrikahan dan rujuk. KUA Warungpring ini serius 
juga mendata tanah wakaf sekaligus mendatanya dalam 
bentuk sertifikat tanah. Mutarofik menyebut, sampai 
tahun ini pihaknya sudah melayani sertifikasi tanah 
wakaf sebanyak 240 bidang. Jumlah itu terdiri dari 236 
bidang sudah bersertifikat dengan luas tanah kurang 
lebih 95.233 m2 dan 4 bidang belum bersertifikat dengan 
luas kurang lebih 3509 m2. 

"Sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2016, kami terus 
berupaya meningkatkan kualitas tugas dan fungsi kami 
sebagai pelayan masyarakat," tuturnya. 

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
berzakat dan berwakaf, pihaknya juga tidak lelah 
memberikan bimbingan melalui forum-forum yang rutin 
diisi para penyuluh agama. Kemudian pihaknya juga 
memprogramkan pemasangan papan tanah wakaf di 
masjid-masjid beketja sama BWI, penerbitan Akta Ikrar 
Wakaf, dan mendorong penyertifikatan tanah wakaf 
kepada masyaraka t. 

Karena itu, layanan penyuluh agama yang tersebar 
di enam desa atau 28 majelis taklim juga tidak hanya me-
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mberikan tausiyah pada umumnya, rnelainkan berbagai 
hal termasuk program KUA yang meliputi, 
pemberantasan buta aksara al-Quran, keluarga 
sakinah, pengelolaan zakat, pemberdayaan wakaf, 
jaminan produk halal, kerukunan, radikalisme, dan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Evaluasi 
Up a ya 

mewujudkan 
Iayanan publik 
yang terbaik 
terus dilakukan 
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KUA Kecamatan Warungpring. Selain berinovasi dan 
menelurkan ide-ide baru, pihaknya juga rnembuka atau 
menyediakan sistem untuk memantau kemajuan dan 
mengevaluasi. 

Diantara sistem yang dibuatnya yaitu penyediaan 
kotak saran atau pengaduan, pemasangan banner 
informasi layanan dan nomor telepon pengaduan 
masyarakat, menghimbau masyarakat untuk rnengisi 
survei Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) online pad a 
laman http://simkah.kemenag.go.id, dan menggelar 
rapat evaluasi Kepala KUA dan staf guna menjaab saran 
dan pengaduan dari rnasyarakat. 

"Kami terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas 
semua pegawai supaya bisa rneningkatkan mutu 
pelayanan," pungkasnya. 

Hasil dari evaluasi itu pihaknya berharap ada 
dukungan dari berbagai stakholder, supaya bisa 
memberikan layanan yang rnaksirnal. Diantaranya, ber-
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harap SIMKAH Web ditambah fitur-fitur laporan sesuai 
format laporan Bimas Kankemenag yang dapat diunduh 
ke bentuk file excel, penambahan fasilitas yang memadai 
terutama perangkat komputer dan jaringan internet, dan 
kembali diadakan peningkatan biaya operasional KUA 
supaya setiap program yang diagendakannya bisa 
dilaksanakan sesuai rencana. 
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DIPA KAMI 
PROFIL KUA KECAMATAN NANGGULAN 

Kabupaten Kulon Progo Daerah lstimewa Yogyakarta 

Modern, satu kata cukup untuk menggambarkan 
KUA Kecamatan Nanggulan. Pasalnya, fasilitas yang 
disediakan oleh KUA tersebut se1r1ng dengan 
perkembangan zaman. KUA ini beralamatkan di Desa 
Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon 
Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu tempuh 
perjalanan yang dibutuhkan dari pusat kota ke KUA 
Nanggulan tidak begitu lama, hanya membutuhkan 
waktu satu jam. 

Saat pertama kali tiba di kawasan KUA Nanggulan, 
kami langsung disuguhkan oleh pemandangan 
mengagumkan, tempat parkiran yang cukup luas, 
lingkungan yang bersih dan gedung yang terhitung 
masih sangat bagus. Wajar saja KUA ini dinobatkan 
sebagai KUA teladan tingkat nasional Tahun 2019. Tidak 
hanya itu, keramah-tamahan tuan rumah menambah 
rasa nyaman, begitupun yang dirasakan oleh para 
pengunjung setiap harinya. 

KUA yang berdiri pada tahun 1946 saat ini 
dinahkodai oleh Fariq Nur Rokhim, beliaulah yang 
membawa kami mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk 
KUA Nanggulan ini, baik dari segi fasilitas, manajemen, 
inovasi bahkan proses perjalanan KU A ini hingga menja-
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di KUA Teladan tingkat nasional. Kami dipandu 
langsung oleh Fariq untuk berkeliling melihat setiap 
sudut ruangan di KUA Nanggulan. 

Sebelum menjelajahi setiap ruangan di KUA 
Nanggulan ini, perhatian kami teralihkan oleh peristiwa 
yang sangat jarang sekali disaksikan, yaitu pernikahan 
dua sejoli berkebutuhan khusus, kami tertarik untuk 
mengetahui lebih jauh proses pernikahan mereka. Perlu 
menjadi catatan, di KUA ini fasilitas untuk calon 
pengantin berkebutuhan khusus seperti kursi roda clan 
jalan khusus untuk mereka sudah tersedia. Matjuki 
sebagai penghulu KUA Nanggulan memberikan 
keterangan lebih lanjut, menurutnya prosesi pernikahan 
antara sejoli yang sama-sama memiliki keistimewaan 
tidak begitu rumit. 

"KUA Nanggulan memang tidak menyediakan 
penerjemah bahasa isyarat, rata-rata penerjemah sudah 
disediakan oleh calon pengantin. Bahkan walaupun 
tanpa penerjemah asalkan bahasa yang digunakan oleh 
mempelai laki-laki dapat dipaharni saksi, itu sudah sah. 
Semisal dengan anggukan yang rnenandakan iya atau 
gelengan kepala yang mengisyaratkan tidak." Begitulah 
ujar Marjuki. 
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Setelah berbincang clan menikmati hidangan khas 
Nanggulan, Fariq mulai rnenunjukkan detail denah KUA 
Nanggulan. Petarna kali kami diajak untuk melihat 
ruang pendaftaran. Ruangan ini dilengkapi 2 kornputer, 
1 televisi, buku tarnu digital juga edisi. Komputerisasi di 
ruangan ini rnernbuktikan bahwa KUA Nanggulan 
benar-benar rnengikuti perkembangan zaman. Ruangan 
ini juga dilengkapi dengan tulisan-tulisan yang 
bernuansakan kerukunan, seperti tulisan tujuh nalar 
moderat yang terletak di sarnping pintu utama. 

Selanjutnya kami di ajak berkeliling untuk rnelihat 
ruangan balai nikah. Ruangan yang bercat hijau daun 
dilengkapi dengan kursi-kursi ukiran yang tertata rapih 
lengkap dengan dihiaskan desain pelaminan yang 
cantik, di rajut dengan rangkaian bunga-bunga 
berwarna-warni rnenjadikan ruang balai nikah ini persis 
sekali dengan ternpat pelarninan yang sering kami 
jurnpai pada urnumnya. Fariq mengatakan "bagi para 
pengantin yang rnelakukan akad di kantor, pelaminan 
ini menjadi background yang cukup digemari sebagai 
objek foto." Dengan kata lain, KUA ini menyediakan 
pelayanan rnaksirnal hingga pada urusan detil 
pelarninan. 
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Tepat di antara balai nikah dan toilet terdapat 
Children Area, tempat ini disediakan untuk para 
pengunjung yang membawa anak-anak. Mereka bisa 
membawa anak-anaknya bermain disela-sela 
penyelesaian urusan yang berkaitan dengan KUA. KUA 
Nanggulan memang terbilang sangat cermat membaca 
segala kemungkinan yang dibutuhkan oleh para 
pengunjung, termasuk smooking area yang terletak di 
parkiran lengkap dengan empat kursi dan juga payung 
untuk melindungi para penikmat tembakau dari panas 
ataupun hujan. Hal ini tidak akan terwujud kecuali 
melalui kesadaran bahwa sebagian pengunjung yang 
rnemiliki kepentingan di KUA adalah perokok. Juga 
sekaligus sebagai ternpat pernisah antara pengunjung 
yang merokok dan tidak merokok agar keduanya merasa 
nyarnan. 

Selain ruangan-ruangan tersebut ada juga ruang 
kepala KUA, penyuluh, staf, arsip, pusaka sakinah, 
periksa kesehatan calon pengantin, moderasi corner dan 
mushala. Secara umum ruangan-ruangan tersebut 
sangatlah nyarnan dan tertata dengan rapi. Di tengah 
perbincangan dengan Fariq, kami menggali lebih lanjut 
mengenai fungsi ruang periksa kesehatan calon 
pengantin. Menurut Fariq fungsinya tidak lain untuk 
memeriksa kesehatan calon pengantin termasuk 
kebenaran status yang di sandang. Adapun ruang 
pusaka sakinah, moderasi corner dan DILAN SIMPADU 
termasuk inovas1-1novasi yang menjadi gagasan 
unggulan KUA Nanggulan, selanjutnya rnengantarkan 
KUA Nanggulan menjadi KUA teladan nasional. 
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DIPA KAMI adalah singkatan dari inovasi 
unggulan KUA Nanggulan yang rnemiliki kepanjangan 
arti Dilan Sim pad u, Pusaka Sakinah dan Moderasi 
Comer. Lahirnya inovasi ini berangkat dari problematika 
layanan publik yang dirasakan oleh KUA itu sendiri. 
Layanan yang belum terintegrasi, problem ketahanan 
keluarga dan ancaman radikalisme juga intoleransi 
menjadi problem yang melatarbelakangi lahirnya DIPA 
KAMI. 

Selain DIPA KAMI, penguatan layanan berbasis 10 
fungsi KUA pun didudukkan sebagai strategi layanan 
publik dengan harapan permasalahan-perrnasalahan 
pelayanan yang ada di KUA Nanggulan dapat 
terselesaikan. Tujuannya tidak lain supaya tercapainya 
layanan integrasi data, rnenekan problematika di dalam 
keluarga juga terantisipasinya gerakan radikal dan 
intoleransi agama. 

lnovasi yang Mengantarkan Menjadi KUA 
Teladan nasional 

Sebelum kami berbicara lebih lanjut dengan Fariq 
terkait inovas1-1novasi yang digagas oleh KUA 
Nanggulan, terlebih dahulu Fariq bercerita tentang 
perjalanan KUA Nanggulan hingga dinobatkan sebagai 
KUA Teladan nasional. 

Menurut Fariq, "Kebetulan kelengkapan 
infrastruktur juga didukung oleh adanya gedung baru 
yang dibantu oleh SBSN memantapkan langkah 
Kabupaten Kulon Progo untuk menampilkan KUA nan-
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ggulan sebagai KUA teladan di tingkat provinsi. 
Alhamdulillah, dengan berbagai inovasi JUga 
keunggulan, kita bisa lolos ke tingkat nasional." 

Ketika persiapan menuju KUA Teladan, kami 
menanyakan kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA 
N anggulan. Pertanyaan in1 pun tidak bisa kami 
sernbunyikan, na1npaknya Fariq agak ragu untuk 
menjawab secara langsung. Setelah berhenti sejenak ia 
pun kemudian memberikan jawaban. Dari kisahnya 
kami menangkap bahwa salahsatu kendala yang 
dihadapi adalah keterbatasan dana. Bahkan dana untuk 
memaksimalkan fasilitas semisal children area, banner 
dan juga tempat sampah didapatkan dari iuran para staf. 

DIPA KAMI 
Digital melayani dengan sistem informasi 

pelayanan dan aduan terpadu atau yang disingkat Dilan 
Simpadu, dewasa rm menjadi primadona KUA 
Nanggulan, letak komputer yang khusus memuat 
aplikasi Dilan Simpadu tepat di depan meja pendaftaran, 
agar dapat leluasa digunakan oleh para pengunjung. 

Dari keterangan Fariq, media digital Simpadu tidak 
lain adalah pengembangan dari aplikasi resm1 
Kementerian Agama RI yang diolah dan telah 
disesuaikan dengan program Kantor Wilayah 
Kementerian Agama DIY dengan PTSP-nya. Dengan 
aplikasi iru masyarakat dapat dengan mudah 
menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan 

KUA. 
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Aplikasi SIMPADU yang saat ini dapat digunakan 
dengan sangat mudah, ternyata dewasa ini sudah 
melalui perjalanan yang cukup panjang. Generasi 
pertama dari SIMPADU yang dibuat pada tahun 2017 
bernamakan 1-Simdes yang selanjutnya di-upgrade 
menjadi SIMPADU. Aplikasi ini mulai digulirkan oleh 
media pada tahun 2018 dan digunakan secara resmi 
pada bulan Desember 2018. Seiring berjalannya waktu 
SIMPADU terus disempurnakan hingga sekarang. 

Selain mempermudah masyarakat, SIMPADU juga 
menyediakan pelayanan yang lebih cepat dari pada 
pelayanan yang bersifat manual, misalnya layanan 
duplikat yang dahulu memerlukan waktu lama dengan 
membuka berkas selembar demi selembar, dengan 
adanya aplikasi ini duplikat tersebut dapat sangat 
mudah dicari dalam hitungan detik. Layanan yang 
disediakan oleh SIMPADU ini di antaranya, pendaftaran 
nikah, eek clan pesan hari pernikahan, meringkas 
layanan rekomendasi, duplikat, administrasi, layanan 
kemasjidan, zakat, aduan clan kepuasan masyarakat, 
penyuluhan, Pusaka Sakinah, muallaf, e-Banking dan 
lain-lain. Layanan-layanan ini sekarang dapat dengan 
mudahnya di akses di rumah masing-masing melalui 
smartphone. 

Perbincangan mengenai SIMPADU kami akhiri 
dengan menanyakan siapa yang membuatkan aplikasi 
ini juga berapa total dana yang dibutuhkan. "Ada pihak 
ketiga yang rnembuatkan clan dana yang dihabiskan 
untuk membuat SIMPADU sekitar Rp. 20.000.000,-." 
pungkas Fariq. 
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Selain DILAN SIMPADU inovasi yang berhasil 
mengantarkan KUA Nanggulan menjadi KUA Teladan 
nasional adalah Inovasi Pusaka Sakinah. Penerapannya 
mencakup binwin pasca nikah online realtime, 
konsul tasi berbasis rekam jejak/psikologis, inovasi 
pendampingan dan MoU dengan DINSOS PPA, Baznas, 
Puskesmas juga Ekonomi sakinah. 

Fairiq menegaskan, "'Kami menjamin setiap catin 
yang mendaftar di KUA kami akan terhubung sampai 
akhir hayat dengan catatan mereka tidak menghapus 
aplikasi dari kami. Seperti yang sudah kami sampaikan 
di KUA kami ada binwin manual dan juga mandiri, nah 
wujud dari binwin mandiri direalisasikan melalui 
aplikasi." 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari 
penerapan Pusaka Sakinah tidak lain rneminimalisir 
persoalan yang muncul dalam keluarga sehingga 
keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap calon 
pengantin bukan isapan jempol belaka. 

Inovasi terakhir adalah Moderasi Corner. Inovasi 
ini mencaku p konsul tasi moderasi, dialog moderasi, 
pendampingan moderasi, literasi moderasi, agen 
moderasi, data paham keagamaan clan peta potensi 
konflik. Mendengar inovasi yang bernama moderasi 
comer kami bertanya-tanya apakah sebagian daerah di 
Nanggulan sudah terkena dampak dari radikalisme. 

Jawaban dari pertanyaan tersebut kami dapatkan di 
tengah perjalanan kami dari Masjid selepas shalat 
Dzuhur. Fariq bercerita bahwa lahirnya inovasi rnoderasi 
corner sebagai langkah preventif. Sejauh pengamatannya 
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tidak ada satupun daerah di Nanggulan yang benar
benar menghayati dan rnengimplernentasikan paharn
paham radikalisme. 

Fariq rnelanjutkan, "Konsep yang karni gunakan 
untuk mewujudkan inovasi rnoderasi corner adalah 
konsep penguatan kebangsaan dan deradikalisrne 
agama (PA KEAN LAMA), realisasinya karni 
mengumpulkan seluruh pengurus rnasjid di Nanggulan 
lalu kami adakan pembinaan rutin ataupun akbar. 

Adapun pembinaan akbar dengan mengundang 
tokoh nasional untuk rnemberikan pemahaman 
keberagamaan di KUA kami, karena latar belakang 
masyarakat Nanggulan heterogen dan kami juga ingin 
menjaga keharmonisan di Nanggulan". Diantara tokoh 
nasional yang diundangnya diantaranya Buya Syafi'i 
Maarif, Habib Luthfi bin Yahya dan tokoh nasional 
lainnya. Program ini juga direncanakan dapat terealisasi 
satu tahun satu kali, dengan harapan terwujudnya 
kerukunan internal juga kerukunan antar umat 
beragama. 
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"TONO" 

PROFIL KUA KECAMATAN TORJUN 
Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur 

Kecamatan Torjun merupakan salah satu dari 14 
kecamatan yang berada di Kabupaten Sampang, 
Madura, Jawa Timur. Masyarakat Torjun terrnasuk 
rnasyarakat yang memiliki antusias besar pada kegiatan 
religi dan keagamaan. Hal ini masih terlihat dari bentuk 
pelaksanaan ibadah ritual yang wajib secara serempak 
dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibangun 
dengan asas keagamaan di masjid dan surau-surau 
pojokan desa. Seperti kegiatan ibadah haji yang sebagai 
ibadah paripuma dari rukun islam yang kelirna, rnenjadi 
hal yang paling diidamkan oleh masyarakat Torjun. 
Meskipun kemampuan finansial menjadi salah satu 
syarat penting dalam menunjang kebutuhan ibadaha ini, 
masyarakat Torjun tidak pernah berhenti berharap untuk 
diberikan kesempatan berkunjung ke dua kota suci 
Mekah dan Madinah. 

Kegiatan sosial keagamaan lainnya juga terlihat 
melalui kegemaran masyarakat dalam memperingati 
hari besar islam. Misalnya peringatan maulid nabi, bagi 
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masyarakat Torjun kegitan ibadah tak ubahnya seperti 
kewajiban ibadah sehari-hari yang mesti dilakukan 
secara khsuyuk dan tak boleh ketinggalan dalam setiap 
tahunnya. Begitupun halnya amat berbanding lurus 
dengan kegiatan lainnya, semisal zakat, wakaf, ibadah 
qurban dan santunan untuk anak yatim. 

Melihat corak dan karakter masyarakat Torjun yang 
kental dengan religi dan keagamaan, tentu saja hal itu 
tak bisa dilepaskan dengan peran sentral yang diemban 
oleh para pemuka agama di lingkungan sekitar. Tokoh 
agama yang banyak dipercaya masyarakat berporos 
pada kyai-kyai setempat yang utamanya rnereka juga 
selaku pengasung di pondok pesan tren. Para tokoh 
agama selain membimbing pesantren juga selalu 
melibatkan masyarakat Torjun untuk memelihara 
kegiatan keagamaan. 

Selain kyai, tokoh masyarakat lainnya yang 
memiliki peran sosial di lingkungan masyarakat ialah 
kepala desa atau "Klebun". Berbeda dengan lurah yang 
jabatanya kerap dilantik langsung oleh bupati, Klebun 
merupkan tokoh yang benar-benar turnbuh di bawah 
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bersama masyarakat secara langsung .. Tidak berpangku 
pada tokoh masyarakat itu saja, rnasyarakat Torjun juga 
dibantu dengan hadimya Kantor Urusan Agarna (KUA) 
yang banyak rnenyediakan pelayanan sosial keagamaan 
agar lebih tertib secara adrninistratif. 

Seperti di beberapa kecarntan lainnya Kecamatan 
Torjun juga merniliki Kantor Urusan Agarna (KUA) yang 
menjadi pusat pelayanan rnasyarakat rnenyangkut 
peribadatan dan keagamaan. KUA Torjun terletak di 
jalan raya Torjun, tepatnya di desa Krarnpon yang 
kurang lebih berjarah sekitar tujuh kilometer dari Kota 
Sampang. 

KUA Torjun sudah dibangun sejak tahun 1984 yang 
lalu di atas tanah seluas 594,5 M 2 • Pendanaanya pada 
saat itu disokong dari surnber anggaran pendapatan dan 
belanja negara dengan luas bangunan sekitar 104 M2• 

Lambat laun demi pelayanan maksimal, pada tahun 2018 

bangunan direnovasi dan diperluas kembali agar lebih 
memiliki ruangan yang cukup untuk mengayom1 
kebutuhan kegiatan masyarakat. 

Setelah direnovasi pada tahun 2018, KUA 
kecamatan Torjun kini memiliki ruangan yang memadai. 
Di gedung yang baru ini terdapat tiga ruangan besar 
yang terdiri dari ruang lobi, ruang administrasi, balai 
nikah dan juga aula gedung yang cukup luas. Ruangan 
kepala KUA juga saat ini sudah terpisah dan disediakan 
ruangan khusus untuk para penyuluh dan penghulu. 
Ada pula ruangan arsip yang khusus menyimpan surat 
dan dokumen agar lebih rapi serta terawat. 

138 



PROF IL KANTOR URUSAN AGAN.A (KUA) 
KECAMATAN TELADAN 

TAHUN2019 

KUA Kecamatan Torjun sudah beberapa kali 
mengalami pergantian kepala KUA dari rnasa ke rnasa. 
Ada 19 nama kepala KUA tercatat telah rnenderrnakan 
diri rnemimpin KUA untuk rnernberikan pelayanan 
kepada masyarakat, dari Abdul Basir sampai Mahrus 
Zamroni yang saat irn sedang memimpin KUA 
Kecamatan Torjun sejak tahun 2018 kemarin. 

Mahrus Zamroni menu turkan, pihaknya telah 
banyak melakukan pembenahan yang cukup signifikan. 
Salah satunya tentu saja renovasi gedung yang dibangun 
tahun lalu. 

"Alhamdulillah saat ini ruangan KUA karni cukup 
representatif. Ini semua adalah hasil kerjasarna semua 
pihaknya," ujarnya. 

Dalam menjalankan roda pelayanan, pihaknya 
dibantu oleh empat personal lain yang rnenopang estafet 
pelayanan. Jumlah personalia di KUA memang sangat 
erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang diemban sesuai mandat yang diberikan oleh 
kementerian agama. 

Bersama Mahrus Zamroni, KUA Torjun telah 
bekerja cukup optimal meski minimnya sumber daya 
manusia untuk saling berbagi peran satu sama lain. 
Sejauh ini hanya ada empat personal lain yang 
membantu kepala, padahal KUA mempunyai kewajiban 
yang cukup kornpleks dalam kegiatan peribadatan. 
Misalnya saja KUA mesti menyelenggarakan dalam 
penyediaan dokumen dan statistik, pembinaan 
kepenghuluan, urusan haji, filtrasi prod uk halal, his ab 
rukyat, kemitraan dan juga pembinaan masjid, pengelo -
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la an zaka t, wakaf, bai tul mal serta ibadah sosial dan 
pembinaan keluarga sakinah nan sejahtera. Meski masih 
minim dari sumber daya manusia yang tersedia, Mahrus 
tetap rnengajak jajarannya untuk terus memberikan 
pelayanan yang optimal. Sebab seorang sastrawan dan 
peneliti, Puthut EA, pernah berkata bahwa, "Tim yang 
terbaik adalah tim yang kita miliki saat ini", berangkat 
dari sana personalia KUA Torjun terus menerus 
berbenah dengan kemampuan uh1h yang dimiliki 
masing-masing personal. Terlihat dan jumlah peristiwa 
nikah yang terjadi pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan serapan 
masyarakat, kenaikan jumlah peristiwa nikah tersebut 
dipengaruhi oleh sistern pelayanan yang semakin 
membaik, salah satunya adalah berupa ke1nudahan 
pelayanan secara langsung kepada calon mempelai di 
saat peristiwa sedang berlangsung. 

Lelaki kelahiran Sampang 1n1 menjabarkan 
beberapa perbaikan layanan yang telah ia dan jajarannya 
lakukan. Merujuk pada PMA 34, kini beberapa layanan 
KUA KUA Torjun telah mengalami perbaikan. 
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Pelayanan di bidang kemasjidan diberikan kepada 
para pengurus/takmir masjid dalam rangka menca pai 
kepengurusan masjid yang paripurna. Di wilayah Trjun 
sendiri, keberadaan masjid dan mushala merupakan 
sebuah keniscayaan. Sebagai daerah religius, aktivitas 
keagamaan begitu tinggi dan karena itulah keberadaan 
pengelola/pengurus masjid/mushala menjadi sebuah 
keniscayaan. 

1 BRINGIN NONGGAL 1 4 5 
2 DU LANG 5 23 28 
3 JERUKPOROT 4 15 19 
4 KAN JAR 3 6 9 
5 KARA 6 19 25 
6 KODAK 3 10 13 
7 KRAM PON 3 12 15 
8 PANGONGSEAN 8 22 30 
9 PATAPAN 5 18 23 
10 PATARONGAN 4 9 13 
11 TANAHMERAH 3 6 9 
12 TORJUN 5 12 17 

KUA turun langsung dalam pemberian pembinaan 
tentang konsolidasi organisasi masjid atau pun sistem 
administrasi dan manajemen serta mendesak untuk 
penyediaan perpustakaan masjid. Hal ini dilakukan 
salah satunya melalui pembinaan langsung kepada para 
pengurus masjid/mushala agar lebih profesional 
mengurus masjid. 
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Pembinaan juga mencakup penyuluhan terkait 
pentingnya sertifikat wakaf, membantu proses 
pemberian sertifikasi tanah masjid hingga diterbitkanya 
sertifikat tersebut serta membantu masjid dalam hal 
permohonan dana. Mahrus menjelaskan, sosialisasi 
tentang zakat dan wakaf sangat efektif jika dilakukan 
melalui masjid dan mushala. Hal inilah yang kemudian 
dijadikan cara bagi penguatan keduanya melalui peran 
KUA. 

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik 
Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun ikut serta 
dalam memasyarakatkan UU tersebut. Langkah awal 
yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Torjun adalah 
koordinasi dengan Camat Torjun menbenh1k BAZ. 
Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan adalah 
melaksanakan penyuluhan ke desa-desa melalui 
pengajian-pengajian, baik yang dilakukan oleh Pegawai 
KUA maupun Penyuluh Agama Kecamatan Torjun. 

Tingkat keberhasilan penyuluh di bidang ZIS ini 
masih belum memuaskan, karena masyarakat masih 
beranggapan bahwa ZIS lebih baik diserahkan langsung 
kepada mustahiq, dan beberapa orang yang 
menerimanya. Hal ini menjadi tantangan bagi KUA 
Kecamatan Torjun untuk meningkatkan penyuluhan 
tentang zakat tersebut sehingga tergalang aset zakat 
yang maksimal dengan pengelolaan dan manajemen 
yang optimal pula. 

Selain soal zakat dan wakaf, peran masjid juga 
dimaksimalkan dalam sosialisasi prod uk halal. Kekhaw -
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atiran umat islam Indonesia terhadap tingkat kehalalan 
suatu produk cukup tinggi. Maka berangkat dari sana, 
KUA hadir dalam memberikan perlindungan terhadap 
produk yang dijual di pasaran dan khususnya produk 
yang memang diproduksi langsung oleh masyarakat 
setempat di Kecamatan Torjun. 
Dalam bidang ini KUA memberikan bimbingan kepada 
masyarakat melalui masjid langgar, mushala serta 
pengajian umum yang diselenggarakan masyarakat. 
KUA juga terus berusahan memperbanyak khazanah 
buku-buku dan brosur yang disebarkan sampai tingkat 
pedesaan terkait produk halal. 

Kemitraan Umat Islam 
Kemajuan teknologi belakangan rm memang 

semakin pesat melahirkan medium-medium baru di 
tengah masyarakat. Persebaran informasi menjadi cepat 
dan mudah untuk dijangkau secara langsung. Sementara 
dengan perubahan ini masyarakat kerap menerima 
informasi begitu sa1a tanpa ada usaha untuk 
menyaringnya secara seksama dan mulai 
merenggangkan komunikasi antar masyarakat. 

KUA kemudian merespon hal ini dengan dua 
upaya dengan memberikan penyuluhan terhadap 
pentingnya silaturahmi umat islam dalam kehldupan 
masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk membangun 
sikap saling pengertian, saling menghormati dan saling 
to long menolong an tar warga seki tar. 
Kegiatan ini sendiri langsung diinisiasi oleh kepala KU A 
secara langsung guna menyaring informasi dan mening-
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katkan ukhuwah 
basyariyah, 
wathaniyah serta 
mered am dari 
konflik 
horizontal di 
masyarakat. 
Sebagai bentuk 

riil, maka KUA menyelenggarakan pengajian setiap 
jum'at sore dan Majelis ta'lim MDI yang diketuai oleh 
Kepala KUA. Upaya ini dilakukan untuk merninimkan 
konflik horizontal sehingga tidak perlu tetjadi kasus
kasus SARA. 

Kegiatan Lintas Sektoral 
Kegiatan Lintas Sektoral merupakan kegiatan yang 

diusung oleh KUA bersama instansi lain yang berada di 
Kecamatan Torjun secara bergantian. Kegiatan ini 
diselenggarakan demi terciptanya peningkatan yang 
saling berintegrasi satu sama lain antar instansi agar 
lebih berkualitas, disiplin dan bermoral. 

Sejauh ini KUA Torjung sudah menggandeng 
beberapa instansi seperti aparatur desa, kecarnatan dan 
serikat PKK di setiap desa. Kegiatan gabungan lintas 
sektoral yang sudah terselenggara sejauh ini seperti 
pembinaan PKK, Tilik Desa dan juga Safari Jumat. 

Dengan dibangunnya kerjasama lintas sektoral, hal 
ini berdampak terhadap peningkatan Indeks Kepuasan 
Masyaraka t (IKM) KU A Totjun. Pelayanan ini 
merupakan menjadi titik awal guna menyerap aspirasi 
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masalah yang ada di rnasyarakat. Setelah penyerapan 
aspirasi masalah tersebut yang digalang sejak oktober 
akhir sampai awal tahun 2018 terdapat beberapa 
masalah traumatik di rnasyarakat kepada KUA Totjun. 
Permasalahan tersebut berisi berupa pandangan 
masyarakat terkait birokrasi KUA yang berbelit, biaya 
pelayanan yang rnahal dan trauma masyarakat akan 
pungutan liar yang masih marak. Dari serapan masalah 
ini menjadi sebagai bahan evaluasi KUA untuk 
membenh1k inovasi pelayanan baru yang tidak lagi 
menyulitkan masyarakat Totjun. 

Kerjasama lintas sektoral juga diwujudkan melalui 
beberapa program bersama Muspika dan Instansi lain 
yang ada di Kecamatan Totjun. Pertama, Rapat 
Konferensi Dinas, rapat ini diadakan setiap satu bulan 
sekali yang diikuti oleh Camat beserta anggota 
MUSPIKA, kepala Dinas/instansi dan kepala desa. Rapat 
ini membahas tentang banyak hal yang tetjadi di 
wilayah kecama tan Totjun serta informasi pen ting 
lainnya yang di sampaikan oleh peserta rapat serta 
mencari solusi dari masalah yang ada. Ked ua, Safari 
Jurn'at, diadakan setiap satu bulan dua kali jum'at 
pertama dan ketiga yang diikuti oleh Camat, Kapolsek, 
Danramil dan Kepala KU A. 

Ketiga, tilik Desa, kegiatan ini diadakan oleh 
Carnat Torjun berupa sambang desa yang dianggap 
perlu dengan waktu yang tidak ditentukan. Dengan 
maksud mensosialisasikan terhadap program dan 
kebijakan PEMKAB diantaranya; Instruksi Bupati 
Sampang Nomor 15 tahun 2003 tanggal 14 April 2003 te-
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ntang Akta Kelahiran menjadi persyaratan bagi setiap 
orang yang hendak mendaftarkan perkawinan. 
Keempat, Pembinaan PKK. Peran istri Kepala KUA 
Kecamatan Torjun adalah Ketua Dharma Wanita dan 
anggota Pokja tingkat satu Kecamatan yang membawahi 
PKK desa-desa yang membidangi masalah Agama. Pada 
tahun 2018 peran signifikan yang dilakukan adalah 
membina PKK tingkat Desa dalam rangka lomba Desa 
Binaan Keluarga sakinah guna memperingati hari jadi 
Kota Sampang. 

Inovasi Layanan 
Selama perjalanan periode kepemimpiannnya, 

Mahrus dan jajarannya pun melakukan inovasi layanan. 
Menurutnya, sebuah Inovasi selalu berpijak pada 
kondisi terkini guna dapat dilakukan perubahan yang 
lebih baik menuju pelayanan masyarakat yang optimal. 
Setelah melakukan serap aspirasi dalam rentang waktu 
awal Oktober sampai dengan Desember 2018, maka 
Mahrus menemukan beberapa catatan dari masyarakat. 

"Kami menemukan bahwa masyarakat sangat 
menginginkan perbaikan dan percepatan layanan pada 
KUA Torjun. Mislanya soal persepsi birokrasi yang 
berbelit belit, birokrasi biaya tinggi, trauma pungli dan 
panjangnya alur birokrasi," ungkapnya. 

Mengyikapi temuan-temuan di atas, pihaknya 
segera melakukan perbaikan. Sejak 2018, KUA Torjun 
melakukan beberapa perbaikan guna meningkatkan 
kualitas layanan. Perbaikan itu sebagai jawaban bahwa 
KUA Torjun mampu menjadi pusat layanan yang baik. 
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• Pertama, Ballot Suara, yakni dengan cara rnernberikan 
Ballot kertas suara kepada seluruh pernakai layanan 
KUA Kecamatan Torjun rneliputi suara Sangat Puas, 
Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas. Ballot ini juga 
digunakan sebagai alat bantu untuk rnengetahui 
tingkat kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat 
secara umum. 

• Kedua, Double Protection Banner, terdiri dari dua 
banner yang berisi. 

1. BANNER LAYANAN (PANTANG BERKELIT 
DAN BERBELIT) Guna menghapus kesan Bahwa 
layanan birokrasi sangatlah sulit, petugas sering 
berkelit. 

2. EXTREM BANNER (DEBU PUNGLI) Banner 
Ektsrem ini berbunyi "Anda Masuk Zona Integritas, 
ada butir debu pungli disini, Silahkan di Medsoskan" 
Kalimat iru tidak dimaksudkan melakukan 
tangtangan pada siapapun, tetapi sebagai upaya 
proteksi ke internal pegawai KUA Torjun, sekaligus 
sebagai pemberitahuan tegas kepada Publik bahwa 
baik yang datang ke KUA sebagai pemohon layanan 
maupun yang melayani, diharamkan melakukan 
praktek pungli. 

• Ketiga, penguatan motto MACETTAR (Ramah -
Cepat - Tepat dan Responsif). Motto layanan ini 
bergambar pecut dimana dalam budaya Madura 
Pecut digunakan sebagai alat mencambuk sapi ketika 
menggarap ladang, maupun ketika ada perlombaan 
kerapan sapi. Filosofi yang ingin digali dan di prakte-
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kkan adalah seluruh komponen pelayan masyarakat 
di KUA Torjun terlecut untuk selalu bekerja keras, 
cepat (berlari kencang) sehingga pernenuhan 
kebutuhan layanan masyarakat dengan cepat dan 
tepat. 

• Keempat, SI "TONO" TWO IN ONE, yaitu DUA 
DALAM SATU (DUA KEBUTUHAN, SATU 
LAYANAN), Yakni pemenuhan buku nikah dan 
perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk 
sekaligus. Akselerasi perubahan status perkawinan. 
Pelayanan pernikahan dan perubahan status 
perkawinan dijadikan satu paket, sehingga pasangan 
pengantin yang setelah ijab qabul, secara otomatis 
ada perubahan status daam data kependudukannya. 
Dengan program ini disamping rnendapatkan buku 
nikah, pengantin juga akan mendapatkan KTP dan 
kartu Keluarga dengan status yang telah berubah 
untuk rnenghindari penyalahgunaan status lama. 
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La Ta'ban 
(Layanan Tanpa Beban) 

PROFIL KUA KECAMATAN DENPASAR SELATAN 
Kata Denpasar Provinsi Bali 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar 
Selatan merupakan KUA pertarna di lingkungan Kantor 
Kementerian Agama Kota Denpasar, Provinsi Bali. 
Sebelumnya, KUA ini dikenal sebagai KUA Kecarnatan 
Denpasar dengan wilayah kerja Badung dan Tabanan. 
Lokasi kantor berada di JI. Waturenggong No. 86 Panjer 
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. 
Sejak direnovasi tahun 2013, KUA yang berukuran 250 
M2 itu berdiri megah di atas luas tanah kurang lebih 744 
M2. Bangunan tersebut terdiri dari ruang kepala kantor, 
ruang tata usaha atau staf, balai nikah, ruang tamu, 
ruang arsip, dua kamar rnandi, dan rnusalla. 

Sejak berdiri tahun 1970, KUA tertua di wilayah itu 
sudah mengalami dua belas kali pergantian kepala KUA. 
Diantaranya: Muhammad Musran yang rnenjabat 1970-
1984, H. Djuli (1984-1988), Ors. H. Hardjito (1988-1989), 
dan H. Abdul Aziz, BA (1989-1990). Kernudian, 
kepemimpinan dilanjut, H. Khairudin, S.Pd.I (1990-
1995), H. Muzammil, SH (1995-1999), H. Barnbang 
Sumantri, SH (1999-2003), H. Mahsun, S.Ag, M.Pd (2003-
2008), dan H. Ahmad Majidi, S.Pd.I (2008-2010). Sement -
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ara, selama sembilan tahun terakhir dipimpin oleh, H. 
Fathurrahim, S.Ag, MA (2010-2013), Syamsul Arifin, 
S.Ag (2013-2019) dan sekarang dipimpin H. Nur 
Achmad Khomeiny, S.Ag, M.Pd.I. 
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KUA yang masuk tipologi C tersebut melayani 
kurang ]ebih 249.917 jiwa. Jurnlah tersebut tersebar di 
atas wilayah seluas 46.19 Krn2. Angka yang berdasarkan 
pada Badan Pusat Statistik 2015 itu terdiri dari 167.540 
be rag" ma I-Ii nd u 63.113 agarna Islam, 9.736 agama 
K ristcn Protestan, 6. 568 Kristen Katolik, dan 2.958 
agama Budha. 

SPbngni1nnna dikenal di seantero tanah air, 
f)enpnsnr St•lali.ln tidak lepas dari ka\\·asan pariwisata, 
!-;elain industri, pl•ndidikan, dan rerdagangan. Karena 
ilu 11u•11urut Kl'pi.ll .. l 1'l1 • .\, Nur :~chn1ad Khorneiny, 
s••hc1gia11 bl'Si.ll' n1 .. ll .. l pl'n...:.1h .. 1ri .. 1n ~"t-nduduk di \vilayah 
kt·r1· a 11ya udil In h \Vi t\l~\\· .. 1~t .. 1, seb .. 1~i .. 1n Yang lainnva ber-
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profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pelaku 
pariwisata. Meski beragam profesi nampak dilakukan 
warganya, tingkat religiusitas di Kecamatan Denpasar 
Selatan cukup tinggi. Hal bisa dilihat dalam bentuk 
ketaatan dalam menjalankan agama dan kepercayaan 
masing-masing, termasuk toleransi antar pemeluk 
agama begi tu kental. 

"Kerjasama masyarakat cukup baik, termasuk 
dalam mengamankan acara keagamaan, seperti Hari 
Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, dan kegiatan
kegiatan yang sifatnya keadatan maupun sosial budaya 
dan politik," kata Nur Achmad yang tercatat sudah 
sekitar 19 tahun menjadi bagian warga Denpasar 
terse but. 

Sebagai agama terbesar kedua, masyarakat muslim 
Kecamatan Denpasar Selatan bertempat tinggal di tiga 
kampung Islam yaitu, Kampung Islam Kepaon, 
Kampung Islam Suwung, dan Kampung Islam Serangan. 
Di tiga kampung tersebut warga muslim dominan seba -
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gai pedagang. Menurut Nur Achmad, kondisi 
iturnenjadi salah satu kendala dalarn layanan KUA, 
khususnya pendaftaran dan konsultasi pernikahan. 
Selain sebagai pedagang, sebagian rnuslim lainnya 
merupakan pendatang yang berasal dari pulau Jawa. 
Para pendatang tersebut hampir rata-rata tidak merniliki 
KTP Denpasar. Karena itu jika akan berurusan dengan 
KUA, warga terlebih dahulu harus meminta 
rekomendasi ke daerah asal. Proses permohonan 
rekomendasi yang menyita banyak waktu itu menjadi 
masalah atau hambatan berikutnya yang dihadapi KUA 
Denpasar Selatan. Untuk menyiasati berbagai 
permasalahan yang tetjadi itu, KUA Denpasar Selatan 
berupaya melakukan inovasi program yang dinilai bisa 
memudahkan masyarakat ketika ke KUA. Inovasi 
program layanan kepada masyarakat berprinsip pada 
kepuasan pelanggan. Unh1k mewujudkan harapan 
tersebut, Nur Achmad menerangkan, pihaknya 
menggagas beberapa program, yang di antaranya yaitu 
layanan tanpa beban (La Ta'ban). Layanan tersebut 
digagas untuk tidak memberatkan masyarakat. 

"Di dalam inovasi La Ta'ban kami tuangkan 
delapan bentuk layanan unggulan mulai dari Ngopi 
Nikmat, Gober Plus, Kun Antah, Silaturahmi, Kas, 
Pandawa, Gelitik, dan Binnikmat," tuturnya. 

Ngopi Nikmat 
Ngobrol Pesan Inspirasi Nikah Urnat (Ngopi 

Nikmat) rnerupakan layanan inovasi KUA Kecamatan 
Denpasar Selatan berupa bincang-bincang santai antara 
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KUA dengan masyarakat. Selain untuk saling tukar 
pikiran mengenai dinarnika dan problematika 
masyarakat dalam rnernaharni pernikahan, Ngo pi 
Nikmat digelar untuk rnenciptakan suasana santai dan 
penuh keakraban ketika ada rnasyarakat yang rnerninta 
layanan. 

"Program ini terinspirasi dari terna Hari Amal 
Bakti (HAB) yang ke-71 yaitu Lebih Dekat Melayani 
Umat. Kita siapkan ternpat yang asri dan nyarnan di 
sebuah taman di halaman kantor, sehingga ketika 
masyarakat berkunjung ke KUA tidak lagi canggung 
atau takut, tetapi terjalin hubungan yang akrab dan 
santai," katanya. 

Gober Plus 
Gober Plus rnerupakan akronim dari "Gratis 

Bersama Pelayanan Khusus". Program ini merupakan 
bentuk pelayanan antarjernput yang diberikan oleh 
jajaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar 
Selatan. Melalui Gober Plus itu, masyarakat yang 
memerlukan layanan tetapi memiliki keterbatasan 
khusus, yaitu kemiskinan, kesehatan rnaupun disabilitas, 
tetap bisa menikmati kemudahan pelayanan. 
Diantaranya, petugas KUA akan rnembantu langsung, 
baik penjemputan berkas layanan maupun 
pendampingan pengurusan layanan selama yang 
diperlukan. Bahkan pihak KUA langsung melaksanakan 
pemeriksaan berkas secara online di rumah warga, 
sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke 
KUA. 
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KunAntah 
Kemudian, KUA juga menggelar layanan 

Konsultasi Online Aturan Nikah (Kun Antah). Layanan 
itu dilakukan dalam bentuk konsultasi online rnelalaui 
media sosial berupa Whatsaap (WA), Facebook (FB), dan 
instragram. Menurut Nur Achmad, masyarakat ingin 
mengetahui informasi layanan KUA yang dipirnpinnya, 
cuku p mengakses la ya nan online yang disediakan. 

Layanan online yang dibuka melalui Facebook 
dengan nama KUA Denpasar Selatan, Whatsapp di 
nomor 081338502743, instagram @kuadenpasarselatan, 
dan YouTube KUA Denpasar Selatan itu menerima 
konsultasi perihal persyaratan nikah, mengetahui jadwal 
pernikahan, konsultasi aturan-aturan nikah, dan lain 
sebagainya. 

"Bagi yang membutuhkan informasi seputar 
layanan KUA, cukup buka salah satu layanan karni itu," 
terang Nur Achmad. 

Silaturahmi 
Silaturahmi di sini merupakan akronim dari Safari 

lnspirasi Layanan Aturan Nikah di Masjid/Musalla dan 
Majelis Taklim. Inovasi itu rneru pakan layanan KUA 
dalam bentuk sosialisasi, bimbingan atau kajian aturan 
pernikahan yang dilaksanakan di masjid, rnusholla, dan 
majelis taklim. Layanan itu dilakukan sekaligus dalam 
rangka pengajian atau kajian khusus yang rutin 
dilaksanakan setiap bulan. 

Sosialisasi itu mengajak masyarakat, terutarna usia 
remaja atau belum menikah untuk mengetahui seputar 
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pernikahan, rujuk dan perceraian beserta aturan-aturan 
hukumnya, baik secara syariat maupun hukum formal. 
Dengan demikian, jika di antara masyarakat akan 
melangsungkan pernikahan, setidaknya sud ah 
mengetahui gambaran tentang persyaratan-persyaratan 
yang harus dipenuhi. 

Guna mendukung keberhasilan program tersebut, 
kepala KUA yang berlatar belakang penyuluh ini 
memanfaatkan personil KUA yang berjumlah sepuluh 
orang penyuluh non PNS tersebut. Masing-masing 
penyuluh terpetakan di sejun1lah tempat binaan atau 
majelis taklim dan rutin merealisasikan inovasi 
Silaturahmi tersebut. Nur Achmad menyebutkan, para 
penyuluh tersebut tersebar di 39 majelis taklim di 
sepuluh desa se-kecamatan Denpasar Selatan. 

KAS 
KAS adalah singkatan dari Kartu Antri Sakinah. 

Yaitu salah satu layanan inovasi KUA berupa pemberian 
kartu nomor antrian kepada masyarakat yang 
berkunjung dan rneminta pelayanan di KUA. Menurut 
Nur Achmad, program ih1 dinamakan KAS, karena 
selain terdapat nomor antrian, di dalam kartu tersebut 
terdapat tulisan singkat yang berisi tips-tips membina 
rumah tangga bahagia. 

"Saat berkunjung ke KUA dipastikan ada jeda 
untuk menunggu. Saat menunggu itulah mereka 
menerima kartu antri yang di dalamnya ada h1lisan 
singkat. Mereka diajak membaca tulisan singkat itu 
untuk menambah wawasan," ungkap sosok pemimpin 
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yang banyak meluangkan waktunya untuk rnasyarakat 
terse but. 

Pandawa 
Khusus mengenai layanan penyimpanan dokumen 

wakaf, KUA membuka program Pandawa, yaitu 
Penyimpanan Dokumen Wakaf Digital. Program itu 
digagas sebagai inovasi layanan wakaf yang sebelumnya 
dilakukan manual. Layanan penyirnpanan online 
merupakan inovasi untuk menyiasati kekurangan
kekurangan dari layanan manual, salah satunya 
kerusakan berkas atau hilang. Melalui program itu 
dokumen wakaf di lembaganya dijamin kearnanannya, 
karena terdokumentasikan secara manual dan digital. 

Saat ini, KUA mencatat sedikitnya 57 lokasi wakaf 
dengan luas 47.179 M2. Dari jumlah tersebut 54 di 
an ta ran ya sud ah tersertifika t dan sisa yang lainnya yaitu, 
3 lokasi masih dalam proses. Jumlah tanah wakaf 
tersebut dimanfaatkan untuk sarana ibadah dalam 
bentuk masjid sebanyak 13 lokasi, mushalla 22 Iokasi, 
pemakaman sembilan lokasi, madrasah tiga Iokasi, 
pesantren satu lokasi, dan sarana sosial lainnya sebanyak 
sembilan lokasi. 

Gelitik 
Selain layanan yang bersifat keagamaan dan 

pernikahan, KUA Denpasar Selatan juga rutin 
melaksanakan kerja bakti setengah jam sebelum aktivitas 
kerja dimulai. Kerja bakti tersebut dikemas dalam 
bentuk inovasi Gelitik atau Gerakan Lingkungan Cantik. 
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Gerakan yang dilakukan setiap hari terjad wal 
pukul07.30-08.00 Wita itu diikuti seluruh pegawai KUA, 
mulai dari Kepala KUA, Penghulu, JFU dan Pramubakti. 
Tak ayal, kantor KUA yang berdomisili di sekitar 
pemukiman warga dan juga pemakaman umum itu 
nampak resik, rindang dan indah, membuat para 
pengunjungnya betah. Kerja bakti tersebut dilakukan 
untuk membersihkan halaman dan seluruh lingkungan 
kantor. Program tersebut dilakukan untuk memberikan 
layanan yang kornprehensif kepada masyarakat, baik 
dari segi layanan kinerja dalam berbagai inovasi, 
maupun penyediaan sarana prasarana yang nyaman, 
bersih, dan sehat. 

"Bagi kami kantor adalah rumah kedua. Selain 
untuk kenyamanan warga, juga untuk kenyamanan 
kerja," tuturnya. 

Binnikmat 
Seiring terobosan brilian dari berbagai layanan 

yang gencar dilakukan Kepala KUA sekaligus pengajar 
di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) An Nikmah itu, 
upaya pelayanan prima dilakukan juga dalam bentuk 
peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan internal 
itu dilakukan dalam bentuk Bimbingan Iman dan Takwa 
Pegawai KUA Kecamatan Denpasar Selatan (Binnikmat) 
dalam bentuk rutinitas shalat dhuha, kultum, dan 
tadarus al-Qur'an. Menurut Nur Achmad, hal ini 
dilakukan dalam rangka saling mengingatkan, bahwa 
sebagai pelayan masyarakat ditunh1t untuk bekerja 
sebaik mungkin yang dilandasi dengan ibadah. 
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"Untuk rnengukur tingkat keberhasilan setiap 
inovasi dan layanan, karni juga rutin rneminta warga 
rnengisi survei evaluasi. Hasil dari jejak pendapat itu 
rnenjadi bahan bagi karni untuk rnengevaluasi kinerja," 
ungkapnya. 

Lebih jauh Nur Achrnad rnenerangkan, dari 
segudang inovasi itu layanan yang secara umum 
dilakukannya terus rnengalarni peningkatan ke arah 
yang lebih baik. Seperti dalarn layanan pencatatan nikah, 
selain sudah sejak lama rnenerapkan SIMKAH©">@ online, 
rnulai dari pendaftaran hingga terbitnya buku dan kartu 
nikah, sejurnlah program berhasil rneningkatkan 
partisipasi rnasyarakat terhadap layanan KUA. 

Menurutnya, rnasyarakat sernakin antusias 
mendaftarkan langsung ke KUA, terlebih ketika 
program inovasi yang bernarna Gober Plus secara 
bertahan bisa terus dilakukan. 
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Kemudian, jumlah pernikahan di wilayah kerjanya 
juga terus menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan. Seiring berjalan waktu, rnasyarakat 
setempat rnulai menerirna ketentuan sebagairnana 
diamanahkan dalam UU no 1 tahun 1974 mengenai 
kompilasi hukum Islam, rnunakahat, dan Peraturan 
Pernerintah yang berkaitan dengan perkawinan. 
Sehingga, ditilik dari segi pendidikan, rneskipun rnasih 
ada saja perkawinan yang berlatar belakang pendidikan 
SD namun jurnlahnya tidak signifikan. 
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Profesional Bersih dan Melayani 
PROFIL KUA KECAMATAN KOOi 

Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NIT) termasuk 
wilayah yang mengalami krisis SOM penghulu. Hal ini 

ditandai dengan masih terdapat KUA yang memangku 
tugas lebih dari satu kecamatan. Meski demikian, 
keterbatasan ini tidak menghentikan langkah Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur 
untuk memaksimalkan fungsi layanan. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi didirikan 
pada tahun 1972. Pada tahun 2017 KUA Kecamatan Kodi 
mendapatkan dana SBSN untuk mendirikan gedung 
balai nikah dan manasik haji. Kini KUA Kecamatan Kodi 
kini berdiri di atas tanah 811 m2 dengan luas bangunan 
336 m2 dengan jumlah personil terdiri 1 orang penghulu 
dan 1 orang PTT. KUA Kecamatan Kodi kini beralamat 
di JI. Pantai Pero, Ds. Pero Konda, Kee. Kodi, Kabupaten 
Sumba Barat Daya, NTT, email: , website: 
kuakodi.blogspot.co.id. 

Jumlah penduduk kecamatan Kodi pada tahun 
2014 secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 33.091 
Jiwa, yang terdiri dari 6 penganut agama, di antaranya: 
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a. Pemeluk Agama Islam 
b. Pemeluk Agama Protestan 
c. Pemeluk Agama Khatolik 
d. Pen1eluk Agama Hindu 
e. Pemeluk Agama Merapu 
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1.756 jiwa 
14.943 jiwa 
15.444 jiwa 

5 jiwa 
921 jiwa 

Selain Kantor Urusan Agama, di Kecarnatan Kadi 
terdapat pula berbagai lernbaga keagamaan yang 
bertugas rnemberikan pelayanan dan pernbinaan 
terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Lernbaga 
tersebut adalah: 

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kee. Kodi 
2. Badan Amil Zakat (BAZ) Kee. Kodi 
3. Badan, Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP.4) 
4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) 
5. Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT) 
6. Nahdhatul Ulama (NU) 
7. Muhammadiyah 
8. Kelompok Pengajian Babussalam 

KUA Kodi termasuk dalam tipologi Dl. Dipirnpin aleh 
Fuaddus Salam, S.H.I. KUA Kecamatan Kadi 
rnempunyai wilayah kerja di 4 kecamatan, yaitu wilayah 
Kecamatan Kadi yang mencakup 14 desa, kecamatan 
Kodi Utara yang mencakup 18 Desa, Kecarnatan Kodi 
Balaghar yang mencakup 12 Desa dan wilayah 
Kecamatan Kodi Bangedo yang mencakup 12 Desa. Total 
wilayah kerja KUA Kodi adalah sebanyak 56 Desa yang 
menyebar di berbagai kecama tan. 
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No Nama/NIP 

1 2 

1 Fuaddus Salam, SHI 

NIP.19850810 201101 1 010 

2 Senne Abdullah 

3 Hasbullah, A.Ma 

Jabatan Pangkat Gol. 
Ruang 

3 4 

Kepala KUA Penata Muda 
Tk.1 
(111/b) 

Penyuluh Non -
PNS 

Penyuluh Non -
PNS 

Fuaddus Salam menceritakan, pelaksanaan layanan 
KUA berjalan baik. Hal in1 ditandai dengan 
berlangsungnya layanan rneski dalam keterbatasan. Ia 
mencontohkan, kegiatan pelayanan nikah/rujuk (NR) 
berjalan maksimal, masyarakat dapat mendatangi kantor 
KUA dan semua layanan dapat diberikan. Sebagai KUA 
tipologi Dl, data pernikahan KUA Kadi berkisar di 
angka 20/tahun. Seperti tahun 2018 misalnya, KUA Kadi 
mencatat peristiwa NR sebanyak 14 kali dalarn setahun. 
"Di s1n1 angka pernikahan rend ah. Na mun kami 
pastikan semua berjalan, meski jaraknya luas dan jauh
jauh," tegasnya. 

Meski angka peristiwa nikah sedikit, Fuaddus 
Salam memastikan sejak 2014 pihaknya telah 
menggunakan SIMKAH versi desktop untuk layanan 
pendaftaran nikah, mulai dari proses penginputan data 
pendaftaran, pemeriksaan, akta nikah, kutipan Akta 
Nikah, Duplikat Nikah. Begitu pula dengan print out 
sudah tidak manual lagi. Bahkan ketika migrasi 
SIMKAH desktop ke SIMKAH web diumumkan, 
pihaknya menjadi yang pertama melakukan migrasi. 
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Di tengah luasnya wilayah layanan, lelaki asli Jawa 
Timur ini memilih untuk memaksirnalkan SOM yang 
ada dalam pelayanan. Ia pun membagi tugas secara 
proporsional, di mana tugas penghulu menjadi priori tas. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam mernberikan 
pelayanan nikah, peran seorang penghulu adalah 
rnelayani mulai dari pendaftaran, perneriksaan, 
pengumuman, pengawasan sampai penerbitan buku 
nikah. 

Sejak diberlakukannya PP No 48 tahun 2014 yang 
diperbaharui dengan PP No.9 tahun 2015 tentang PNBP
NR pembagian tugas antara penghulu yang satu dengan 
yang lain n1enjadi sorotan di kalangan internal KUA 
khususnya para penghulu, karena erat kaitannya dengan 
pendapatan ta1nbahan. Hal ini disadarinya, sehingga ia 
pun lebih memilih membagi secara adil dalam bertugas 
rnencatat nikah. 

-- ---- - - - - --- - - ----- ------

No 
Saluan 

Tahun Nikah Talak Cerai Rujuk 
Or~anisasi 

I 
: 01. KUA Kee. Kodi 2012 Qanuari s/d 6 - - -
; 

Desember) 
I 

2013 
02 KUA Kee. Kodi 5 - - -Oanuari s/d Mei) 

I 03 KUA Kee. Kodi 
2014 

9 - - -
I ( April s/d Des) 
: 04 

KUA Kee. Kodi 
2015 

14 I 
I Gan s/d Des) - - -
I 2016 
05 KUA Kee. Kodi 30 - - -lian - Des) 

i 06 KUA Kee. Kodi 
2017 

12 - - -Qan- des) 

! 07 KUA Kee. Kodi 
2018 

13 I - -
I Qan-Des) 
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Islamic Center 

Beruntung, pada tahun 
2019 KUA Kecamatan Kodi 
rnendapatkan tambahan tenaga 
penghulu 

"Se1nua harus dibicarakan, 
jadi tidak ada rebutan atau 
kecemburuan," tegasnya Iagi. 

Sebagai KUA Tipologi 01, tentu aktivitas 
pencatatan sangat jarang. Kantor Urusan Agarna 
Kecamatan Kodi adalah tidak banyak dikenal orang 
karena hanya mengenal KUA sebagai tempat 
pendaftaran Nikah yang legal, tempat mendapatkan 
buku nikah. Padahal jumlah peristiwa nikah tak lebih 
dari 20 pasang, sehingga kantor akan terkesan kosong 
tanpa aktivitas apapun. 

Hal inilah yang mendorong Fuaddus Salam 
memaksimalkan layanan keagamaan di luar pencatatan 
nikah. Ia misalnya menggalakkan layanan legalisasi 
tanah wakaf, dimana masyarakat dapat mengajukan 
legalisasi tanah wakafnya kepada KUA untuk 
diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bahan untuk 
mengajukan sertifikasi ke BPN. Ada pun jumlah tanah 
wakaf seluruhnya di wilayah kerja KUA Kecarnatan 
Kodi berjumlah 12 lokasi, seluas 28.670 M2. 

Di sisi lain, keberadaan penyuluh agama juga 
dimaksimalkan dengan melakukan pembinaan terhadap 
forum majelis taklim. Program utamanya adalah 
pemberantasan buta aksara al-Qur'an. Seperti diketahui 
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bersama, jumlah penduduk muslim di Kecamatan Kodi 
berjumlah kurang lebih 1.500 jiwa yang tersebar dan 
terbagi pada empat kecamatan. Dan kecamatan 
terbanyak penduduk muslimnya adalah Kecamatan 
Kadi, tepatnya di desa Pero Kanda. 

"Kami rnelakukan pembinaan majelis@ taklim, 
kami lakukan pendampingan agar jamaah semakin 
mendalami agama Islam secara benar," pungkasnya. 

Guna mengendalikan mutu penyuluhan, pihaknya 
melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap 
kompetensi dan kinetja para penyuluh agama Islam. 
Pihaknya secara intens mengaktifkan, mengontrol dan 
memaksimalkan para Penyuluh agama Islam non PNS 
dalam menjalankan tugasnya dan menghidupkan 
majelis taklim dengan kegiatan rutinitas yang 
berkelanjutan. Walhasil, kini KUA Kecamatan Kodi 
menjalakan fungsi sebagai Islamic Centre. Secara detail 
program KUA Kodi adalah mencetak kader-kader 
penghafal al-Qur'an dan inembina calon jamaah haji 
dengan para profesional. 

Perlahan tapi pasti kini masyarakat semakin 
mengenal KUA Kodi tidak sebatas tempat untuk 
mengurus nikah. Sekarang KUA sudah rnenjadi pusat 
kegiatan, baik sebagai tempat pelayanan kantor maupun 
pelayanan masyarakat muslim secara menyeluruh. Dulu 
orang yang datang ke KUA hanya konsultasi ten.tang 
perkawinan, kini orang yang datang dengan berbagai 
permasalahan untuk dikonsultasikan, baik masalah 
rumah tangga, harta benda, curhatan pribadi, seputar 
agama dan lain-lain. 
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"Kegiatan keagamaan kini semakin semarak. Dan 
KUA Kodi kini menjadi sernacam Islamic center mini," 
h.tturnya. 

Meski demikian, pihaknya juga tetap fokus pada 
rangkaian program pen ca ta tan ni kah, khususnya 
bimbingan pernikahan. Kementerian Agama melalui 
Direktur Bimbingan Agama Islam telah membuat 
program unggulan berupa birnbingan keluarga sakinah, 
tentang kursus calon pengantin, dan pembinaan remaja 
usia pra nikah. Menyambut program tersebut, KUA 
Kodi rnelakukan beberapa terobosan agar seluruh 
program dapat berjalan dan tepat sasaran. 

Fuaddus Salam menceritakan, ia dan jajara1mya 
rnemaksimalkan ketersediaan internet untuk rnelayani 
bimbingan perkawinan. Ia pun membuat domain 
dengan alamat http://kuakodi.blogspot.com/. 

"Dengan memanfaatkan fitur android kami 
mencoba rnernbuat inovasi berupa website pelayanan 
kursus calon pengantin yang mandiri dan tidak 
merepotkan, yang penekanannya karni fokuskan pada 
hasil. Artinya apa, calon pengantin rnengikuti proses 
suscatin dengan rnateri yang sudah kami sediakan di 
website dan untuk mengukur kadar keberhasilannya 
karni sediakan post test yang bisa langsung karni pantau 
penilaiannya secara otomatis," jelasnya dengan penuh 
percaya diri. 

Dengan adanya website, calon pengantin (catin) 
tidak perlu bolak balik ke KUA, karena catin bisa 
melaksanakannya di rumah dengan HP android yang 
rnereka miliki. Jika belum berhasil maka catin harus me-
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ngulang post test tersebut sarnpai berhasil dengan nilai 
minimum yang telah di tentukan oleh KUA. Dengan 
cara ini catin akan rnandiri rnernbaca sarnpai dengan 
paham karena masih ada tes yang harus rnereka 
selesaikan. 

Hal ini semakin rnendekatkan KUA Kadi dengan 
masyarakat. Program yang di arnanatkan oleh PMA 
sebagai tugas dan tanggung jawab jabatan terlaksana 
dengan lancar, maka angka apresiasi dari rnasyarakat 
pun lancar. 

Secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi yang 
diembankan serta program kerja yang telah 
dilaksanakan, dapat dijalankan dengan baik dan terarah 
hal ini berkat ketjasama segenap unsur terkait sehingga 
tercipta suasana yang kondusif dan harmonis rneski ada 
hal-hal yang terkadang mengharnbat proses lancarnya 
pelayanan namun masih dapat diatasi secara bijak dan 
arif. 

167 



Tiga lnovasi Layanan Andalan 

PROFIL KUA KECAMATAN PONTIANAK KOTA 
Kata Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 

Selama tahun 1946 sampai 1950 di Kalimantan 
Barat urusan agama be I urn dike Iola oleh 
Jawatan/Koordinator Urusan Agama. Baru pada tahun 
1951, di Kalimantan Barat Urusan Agama dikelola oleh 
Koordinator Urusan Agama dan Koordinator 
Penerangan Agama. Kegiatannya meliputi urusan agama 
Islam, Katolik dan Kristen Protestan. Kepala 
Koordinator Urusan Agama adalah H. M. Akib (1950-
1957), sedangkan kepala Koordinator Penerangan 
Agama adalah A. Mawardi Djafar (1950-1957). 

Dengan perubahan status Kalirnantan Barat dari 
keresidenan menjadi provinsi pada tahun 1957, Kantor 
Agama di Pontianak yang semula menjadi bagian 
Jawatan Agama di Banjarmasin (1950-1957) secara 
bertahap dibentuk kantor tersendiri di Pontianak. 
Kantor-kantor itu, bernama Kantor Urusan Agama, 
Kantor Penerangan Agama, Kantor Pendidikan Agama, 
Bagian Urusan Agama Katolik dan Bagian Urusan 
Agama Kristen Protestan. Masing-masing kantor berdiri 
sendiri dan berinduk ke Kementerian Agama di Jakarta. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama pada tahun 
1971, maka di Kalimantan Barat dibentuk kantor perwa-
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kilan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. 
Dengan demikian masing-masing Jawatan/Urusan 
Agama yang selama ini berdiri sendiri, bergabung 
menjadi satu dalam koordinasi kantor perwakilan 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. 

Dengan terbentuknya kantor perwakilan 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, rnaka di 
daerah tingkat II se-Kalimantan Barat dibentuk 
Perwakilan Kernenterian Agama Kabupaten/Setingkat. 
Pada tahun 1975 sesuai dengan Keputusan Menteri 
Agama, kantor perwakilan Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Barat berubah rnenjadi kantor wilayah 
Kementerian Agama, dan kantor perwakilan di 
kabupaten pun berubah menjadi kantor Kernenterian 
Agama Kabupaten. Selain memiliki perwakilan 
Kementerian Agama di setiap kabupaten, di tingkat 
kecamatan juga dibentuk Kantor Urusan Agama (KUA) . 
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Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit 
kerja terkecil di Kementerian Agama yang berada 
hampir di seluruh kecamatan di Indonesia. KUA juga 
merupakan barisan terdepan yang sering disebut sebagai 
ujung tombak Kementerian Agama yang secara 
langsung berhadapan dengan masyarakat untuk 
memberikan pelayanan dan pembinaan khususnya di 
bidang pernikahan, yang disebut dengan Nikah Rujuk 
(NR) dan juga di bidang keagamaan dan ibadah sosial 
lainnya. 

Di Kalimantan Barat, KUA Pontianak Kata adalah 
salah satu KUA yang aktif dan terus menjalankan 
mandat untuk membantu kemaslahatan masyarakat. 
KUA Pontianak Kata berada di JI. Dr. Wahidin 
Kecamatan Pontianak Kota. Gedung KUA Pontianak 
Kota memiliki tempat yang cukup strategis sehingga 
cukup mudah untuk diakses oleh masyarakat. 
Sementara untuk fasilitas, KUA Pontianak sudah 
menyediakan balai nikah dan juga tempat untuk 
manasik haji. 

Dalam pelaksanaan program kerjanya, Kantor 
Urusan Agama Pontianak Kota bertanggung jawab 
kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten 
yang secara teknis dikoordinasikan oleh kasi bimbingan 
masyarakat Islam dan memiliki tugas fungsi (h1poksi) 
sebagai petugas tata usaha, pencatatan nikah/rujuk, 
kemasjidan, haji, zakat wakaf dan ibadah sosial, 
pembinaan keluarga sakinah dan tugas lainnya yang 
diamanatkan oleh kepala kantor kementerian agama 
kabupaten. 
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Mengingat tugas dari Kantor Urusan Agama Pontianak 
Kata yang sangat luas dan mengemban tanggung jawab 
yang berat tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya tanpa dibarengi oleh sarana dan 
prasarana yang memadai, kerja keras staf dan kerja sarna 
antarinstansi yang ada di kecarnatan di Pontianak Kota. 
Berdasarkan hal tersebut kepala Kantor Urusan Agama 
Pontianak Kota n1encoba untuk rnernbuat rencana kerja 
tentang pelaksanaan tugas-tugas yang akan 
dilaksanakan pada tahun demi tahun ke depan. 
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Sebagai implementasi tentang penataan organisasi, 
KUA membutuhkan pegawai yang merniliki 
kemampuan baik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu beban tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama 
bukan saja sekadar untuk mewujudkan visi dan misi 
Kementerian Agama, tapi lebih dari itu merupakan 
tanggung jawab moral sebagai petugas di Kantor Urusan 
Agama yang selalu berusaha meningkatkan pelayanan 
dan pembinaan pada masyarakat. Disamping itu KUA 
juga mesti senantiasa memperhatikan partisipasi dan tu-
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ntutan terhadap rnasyarakat di bidang agama dan 
ibadah sosial lainnya di wilayah Pontianak Kota. 
Adapun strategi layanan nikah di KUA Pontianak Kota 
rnengacu pada SOP yang telah di tetapkan, sebagaimana 
yang telah diatur dalarn regulasi. Kepala KUA rnembagi 
tugas mulai dari proses pendaftaran dan pengumuman. 
Sementara untuk pembayaran biaya nikah bisa 
dilakukan via ATM yang akan dipandu oleh pelaksana 
pencatatan nikah. 

Kantor Urusan Agama Pontianak Kota sudah 
rnenggunakan layanan berbasis SIMKAH Web rnulai 
awal tahun 2018, hal ini merupakan suatu kemajuan 
dalam pelayanan pernikahan dari tahun sebelumnya 
yang masih dikerjakan secara manual. Dengan SIMKAH 
Web data pernikahan rnenjadi lebih mudah untuk 
diakses secara jelas dan akurat 

Kernudian untuk pengimputan data SIMKAH 
dilaksanakan oleh operator, sementara pemberian 
bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh kepala KUA, 
penyuluh, dan penghulu, serta rnelakukan penunjukan 
petugas untuk melakukan pencatatan dan pengawasan 
sampai dengan penyerahan buku nikah, Kartu Keluarga, 
dan KTP. Bukan semata dalam pelayanan pernikahan, 
KUA Pontianak Kota juga menjadi jembatan unh1k 
pelayanan wakaf rnasyarakat. Sesuai dengan SOP 
layanan pengurusan tanah wakaf di KUA Pontianak 
Kota, pelaksana Wakaf mernberikan penjelasan brosur 
tentang syarat yang harus dipenuhi dari formulir yang 
telah disediakan. 
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Selanjutnya setelah semua syarat telah lengkap 
maka pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan 
berkas, serta turun meninjau lokasi, mewawancarai 
wakif dan nadzir tentang peruntukan tanah wakaf, 
menyiapkan berkas Akta Ikrar, salinan, dan Ikrar Wakaf, 
kemudian pelaksana melaporkan kepada kepala KUA 
sekaligus menjad walkan dan mengundang para pihak 
untuk membacakan dan menandatangani dokumen 
tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 
Lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pemeriksaan 
sampai dengan penandatanganan sekitar tiga hari kerja. 

Sela in rnengemban tugas pokok terse but, KU A 
Pontianak Kata juga memiliki inovasi tersendiri untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tiga stra tegi 
inovasi yang sudah digagas oleh KUA Pontianak Kota 
diantaranya ialah Pelayanan Terpadu Satu Meja (PTSM), 
Four in One dan Mesin ATM Mini (MAMI). 

PTSM rnerupakan layanan yang memangkas 
birokrasi yang berbelit belit. Jadi lewat layanan ini warga 
cukup di satu meja saja, untuk mengurus wakaf, nikah, 
haji, atau lain sebagainya. Semua urusan akan 
dihubungkan kepada staf atau petugas yang 
bersangkutan. Sementara Four In One ini hampir sama, 
namun lebih khusus untuk pelayanan pernikahan. Bila 
sebelumnya pasangan pengantin butuh waktu yang 
cukup berangsur untuk mendapat surat penting, lewat 
pelayanan ini setelah calon pengantin (ca tin) ijab kabul 
akan langsung mendapatkan empat surat penting 
sekaligus, yakni buku nikah, kartu nikah, kartu keluarga, 
dan KTP. Bahkan jika ada catin yang belum pernah buat 
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tuk dari efisiensi birokrasi juga dalam bidang 
pernikahan. Bila calon pengantin yang sebelurnnya 
harus membayar biaya administrasi dengan transfer dan 
mengurus di bank, sekarang tidak perlu lagi. Cukup 
menggesek kartu ATM-nya di KUA, dan memasukkan 
kode billing yang sudah disederhanakan oleh KUA 
Pontianak Kota. 

Tiga inovasi KUA Pontianak Kota di atas kemudian 
mendorong untuk menjadikan KUA Pontianak Kota 
sebagai KU A teladan di Provinsi Kalimantan Barat 
bahkan melaju sampai tingkat nasional. Kepala KUA 
Kecamatan Pontianak Kota, H. Muslimin, S. Ag sangat 
bersyukur atas apresiasi tersebut. Ia berharap inovasi 
dari tahun ke tahun selanjutnya akan terus terselenggara 
dan semakin memberikan kemudahan pelayanan untuk 
masyarkat. 

Kepala KUA, Pontianak kota, H. Muslimin, S. Ag 
jug a mengatakan, "Dal am penilaian KU A teladan 
sekarang ini lebih menitik beratkan kepada inovasi. Pada 
prinsipnya semua KUA itu sama, cuma sekarang 
pemerintah dalam penilaian KU A teladan lebih 
menitikberatkan kepada inovasi. 11 Ungkap Muslimin 

174 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TELAOAN 

TAHUN2019 

"Ketika mutasi ke KUA Kecamatan Pontianak Kota 
bulan Februari yang lalu, kita sudah membuat inovasi
inovasi. Jadi ketika adanya KUA teladan ini, adanya 
juklak atau juknis yang berkaitan dengan KUA teladan, 
kita sudah siap." pungkas H. Muslimin. 
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Membangun Kerjasama Lintas Sektoral 
dalam Pelayanan 

PROFIL KUA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 

Dari tahun 1975 sampai 1981 KUA Balikpapan 
Utara sudah hadir dan melayani masyarakat. Waktu itu 
kepala KUA-nya H. Salim Umar. Kantornya masih 
sederhana dan menempati tanah wakaf atau nama 
beliau. Barulah pada tahun 1981 dilakukan 
pembangunan gedung KUA. Gedung itu yang sampai 
sekarang dapat kita lihat bersama. 

KUA Balikpapan Utara berlokasi di tempat 
strategis, di pinggir jalan poros masuk Kota Balikpapan 
dari Kota Samarinda, tepat di sebelah terminal bis 

antarkota dan provinsi. Tepatnya di JI. Soekarno Hatta 
KM 4.5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan 
utara. 

Kalau dihitung-hitung usia bangunan KUA 
Balikpapan Utara telah mencapaia 39 tahun. Kesan tua 
pada bangunan masih nampak terlihat, namun dengan 
sedikit perawatan, bangunan tersebut masih tampak 
kokoh dan layak untuk dijadikan tempat pelayanan. 
Adapun status bangunan KUA adalah milik negara, 
karena dibangun melalui anggaran Kementerian Agama 
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Saat ini KUA Balikpapan Utara dipimpin oleh 
Ahmadi, S.HI. Luas tanah KUA adalah 215 M2, dan di 
atasnya berdiri bangunan dengan total luas 80 M2. 
Bangunan tersebut meliputi beberapa ruang kerja 
sebagai berikut: ruang kepala KUA, ruang pusaka 
sakinah, n1ang administrasi, balai nikah, gudang, dapur 
dan toilet. KUA Balikpapan Utara, dalam pelayanan 
nikahnya mencapai pada kisaran 50 - 100 pasang 
pengantin setiap bulannya, sehingga KUA tersebut 
masuk kedalam tipologi B dalam acuan pelayanan. 

Balikpapan Utara dengan keragaman pemeluk 
agamanya, tak hanya di dominasi oleh satu agama saja 
dalam pendirian rumah ibadahnya. Waiau secara jumlah 
pemeluk Islam adalah mayoritas, narnun dalarn 
perkembangan pendirian rumah ibadah, umat Kristiani 
tidak kalah dalam jumlah. Hal itu rnenandakan bahwa 
perkembangan pemahaman lintas agama di Balikpapan 
Utara dapat dijadikan contoh. Hal ini tentu menjadi 
catatan baik bagi Kementerian Agama Kota Balikpapan 
dalam menjalin rasa aman dalam berlomba menerapkan 
kebebasan dalam menjalankan agamanya. 

Di sisi lain, umat muslim harus juga semangat 
dalam berbenah, guna peningka tan mu tu dalarn 
penyelenggaraan rumah ibadahnya. Dengan jumlah 
yang banyak, rnaka harus diirnbangi dengan banyaknya 
rumah ibadah, baik dalam wujud musala maupun 
masjid, sehingga kajian-kajian keagamaan dapat 
dirasakan lebih dekat, sebagaimana yang telah saudara 
kita kaum N asrani lakukan. 
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Bedasarkan data BPS Kota Balikpapan, tahun 2018 
jumlah rumah rumah ibadah adalah sebagai berikut: 
jumlah rnasjid sebanyak 116 buah, rnusala sebanyak 85 
buah, dan gereja sebanyak 201 buah. Jika dibandingkan 
rumah ibadah kedua agarna tersebut, maka akan 
terhitung total yang sama persis sebanyak 201 buah. 
Berbeda dengan catatan terbaru yang telah diregister 
KUA melalui Aplikasi Sistem Informasi Masjid, maka 
jumlah total rnasjid saat ini adalah 123 buah, dan 46 
buah musala. 

Rumah ibadah yang paling mendorninasi dan 
dijumpai di Balikpapan Utara adalah masjid. Dalarn 
penyelenggaraan pendirian dan pengelolaannya, KUA 
siap sebagai administrasi terdepan dalarn 
menyosialisasikan peran pemerintah sebagai pengemban 
UU untuk menjamin penduduknya memeluk agama dan 
keyakinannya masing-rnasing. KUA secara langsung 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kemenag 
Kota Balikpapan melalui arahan Kasi Penyelenggara 
Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Syariah, 
Penyelenggara Kristen dan Katolik. 

Semua program tersebut kami bungkus melalui 
beberapa terobosan terbaru kami, yaitu percepatan entri 
dan validasi data masjid dan musala, melalui program 
pendataan, registrasi masjid musala dengan berbagai 
macam klasifikasinya di-input langsung melalui sistem 
Simas online (Sistem Informasi Masjid). Keunggulan 
program ini di antaranya: lokasi rumah ibadah dapat 
diketahui profilnya secara online, mernpercepat 
pencarian kebenaran data masjid musala, 
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memilki nomor register masjid musala dan pemberian 
sertifikat register daftar masjid musala. Menjelang 
Ramadhan, KUA juga membuat dan membagikan 
jadwal imsakiyah Ramadhan kepada masyarakat melalui 
media sosial dan masjid musala yang tersebar di wilayah 
kecamatan. Hal tersebut sangat mudah kami lakukan, 
dikarenakan telah terjalin kerjasama yang baik antara 
KUA dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan. 
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Sebagai bentuk sosialisasi, KUA juga mengikuti 

dan aktif dalam kajian keagamaan yang diselenggarakan 
oleh organisasi keagamaan, sebagaimana yang rutin 
dilakukan oleh MWC dan PCNU Balikpapan, dengan 
program bahtsul rnasail bulanan. Hal itu kami lakukan 
sebagai langkah menjaga 1anngan KUA untuk 
mewujudkan NKRI yang arnan dan paham akan 
pemahaman keagarnaannya. Keterbatasan kemampuan 
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SOM KUA tentang agama, sedikit demi sedikit akan 
tertutupi dengan aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga 
terjadi sebuah simbiosis yang saling menguntungkan. 

Disamping beberapa program di atas, beberapa 
program lainnya juga menjadi fokus KUA, di antaranya: 

• Membuka kajian rutin setiap rabu malam kamis, 
antara magrib dan is ya, dalam kajian 
"Membumikan al-Qur'an dengan mengenal ragam 
tafsirnya", Masjid Nurul Tijarah Mubarakan 
Komplek Pasar Segar. 

• Membuat pengajian rutin setiap malam rabu di 
Masjid Baitul Muttaqin, dengan tema 
memperkenalkan kitab kuning Nashaihul Thad. 
Terna fiqh tasawwuf kami pilih agar KUA dan 
masyarakat dapat memahami dua sisi yang tak 
dapat dipisahka~. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh KUA sebagai pembuka, yang selanjutnya 
Penyuluh Agama Islam (PAH) yang akan 
melanjutkan, sebagai wujud pengabdian dan tugas 
fungsi KUA sebagai penyelenggara birnbingan 
Islam. 

• Mengikuti kajian rutin selama Ramadhan ke 
berbagai masjid dan musala, baik sebagai pemateri 
dan peserta. 

• Membagikan jadwal shalat tahunan, kepada masjid 
musala yang tersebar di wilayah kecarnatan, 
bekerja sama dengan DMI Kecamatan. 

• Mengikuti dan aktif dalam kegiatan DMI pada 
kajian bulanan silaturahmi masjid se-kecarnatan 
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• Salah satu program kegiatan KUA dalam rneng1s1 
kegiatan rernaja millennial di Masjid Islamic 
Center, 10 Januari 2019. Kajian tersebut hingga kini 
masih berjalan, dan KUA semakin akrab dengan 
kalangan pra nikah. 

• Layanan sertifikasi tanah wakaf dengan SIWAK 
bekerjasarna Kernenag Kota Balikpapan dan BPN 
Kota dalarn percepatan sertifikasi tanah wakaf dan 
pelaksanaan ikrar wakaf dengan konsep kajian. 
Tanah aset wakaf yang di kelola dan telah 
teregitrasi KUA Balikpapan Utara yang berlokasi di 
Kelurahan Batu Ampar adalah terbanyak dari Hrna 
kelurahan lain. Jumlah lokasi tanah wakaf 
berjumlah 51 lokasi dengan jurnlah cakupan seluas 
159.996 M2. 

Beberapa terobosan yang telah kami lakukan dalam 
memahamkan dan mengedukasi masyarakat terkait 
dengan layanan KUA dalam bidang perwakafan; 
membuat iklan dan informasi media sosial melaui FB 
KUA Balikpapan Utara. Mengedukasi rnelalui streaming 
program seminar zakat pada setiap kesempatan, seperti 
cara mengelola zakat dan wakaf yang disampaikan oleh 
Hj. Wida Sukmawati Kasubdit Edukasi inovasi zakat 
wakaf Kemenag Jakarta, Selyca Hotel Samarinda, 
dengan menambahkan kontak person untuk setiap yang 
berkepentingan dalam menggapai informasi wakaf. 

Kerja sama dengan lembaga wakaf NU cabang 
Balikpapan, dalam hal peningkatan produktivitas wakaf. 
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Wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah masjid, namun 
juga dapat dikembangbiakkan, dengan terus menjaga 
harta modal wakaf. Kesepakatan itu dapat disambut 
baik, dengan dijadikannya PPAIW Balikpapan Utara 
sebagai pemateri dalam lailatul ijtima' bulanan. Dengan 
capaian kesepakatan, agar setiap MWC, Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul Ulama membuat nadzir yang 
profesional dalam pengelolaan dan pengembangan. 

Layanan majelis taklim dan pernberdayaan 
penyuluh Agama Islam honorer dengan cara membuat 
silabus rnajelis taklim silaturahmi rutin KUA dan Majelis 
Taklim setiap bulan membuat binaan majelis taklin1. 
Fenomena perkembangan dan tumbuhnya majelis taklim 
dikalangan ibu-ibu adalah hal yang layak mendapatkan 
apresiasi. Majelis taklim adalah sebuah media yang tidak 
hanya sebagai wadah pembelajaran semata, namun juga 
dijadikan wad ah keakraban clan silatu.rrahmi 
antartetangga. Setiap komunitas, paguyuban, 
lingkungan RT dan RW, masjid dan musalla, mereka 
mendirikan kajian kelornpok tersendiri, dengan tujuan 
sederhana, ingin berkumpul dalam satu wadah untuk 
silaturrahrni dan menambah wawasan kegamaan. 

KUA memiliki pandangan tersendiri saat 
berinteraksi dan mengabdi di tengah rnasyarakat kota 
Balikpapan. Banyaknya pendatang, dengan berbagai 
macam latar belakang sebelumnya, maka perpaduan 
pemahaman masyarakat biasa dan asatidz sebagai 
pengelola dan pemateri kegiatan, , banyak ditemukan 
gesekan yang berimbas pada keerakan silahtrahmi 
antarmasyarakat. Guna meminirnalisir hal tersebut, 
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KUA memberdayakan PAIH, Penyuluh Agarna Islam 
Honorer sebanyak 8 orang, yang rnerupakan tokoh 
perwakilan masyarakat di setiap kelurahannya. 

Demi menjadi bagian dari upaya transformasi 
Kantor Urusan Agarna (KUA) ke arah lebih baik, KUA 
Balikpapan Utara telah rnenggulirkan layanan baru 
dalam bentuk "Pusaka Sakinah" Pusat Layanan 
Keluarga Sakinah. Transforrnasi tersebut adalah wujud 
sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama dalam 
rnengemban mandat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Sehingga di KUA kami tidak lagi ada 
dikotomi antara tugas penghulu dan penyuluh. Program 
Pusaka Sakinah adalah wujud transformasi dari kegiatan 
formalistik KUA berubah kepada orientasi kebutuhan 
rnasyarakat, mendampingi, rnemberi bimbingan, 
advokasi, mediasi, dan konsultasi, "KUA Balikpapan 
Utara melalui "Pusaka Sakinah", ditunjuk sebagai satu 
dari 100 KUA percontohan Nasional yang dijadikan pilot 
project pada tahun 2019. Layanan Pusaka Sakinah 
rneliputi 4 program, yaitu AMAN (administrasi 
manajernen KUA), BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), 
KOMPAK (konseling mediasi, pendampingan dan 
advokasi), serta LESTARI (Layanan bersama Ketahanan 
keluarga Republik Indonesia). Hal itulah yang menjadi 
tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan 
dan menjadikannya sebagai layanan unggulan di 
Kalimantan Timur. 

Berikut adalah beberapa hal yang telah dilakukan 
dalam mewujudkan program BERKAH; KUA 
Balikpapan Utara tidak lagi berfungsi formalistik belaka 

183 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TELADAN 
TAHUN2019 

dalam layanan pencatatan nikah, namun juga memiliki 
tanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan dapat 
mewujudkan keluarga sakinah. Komitmen kami KUA 
Balikpapan Utara harus menjadi poros ketahanan 
keluarga di tingkat Kecamatan. Semenjak program 
tersebut di-launching Januari 2019. Kemudian, membuat 
ruang khusus Pusaka Sakinah, menyediakan fasilitor 
Nasional BIMWIN dan Pusaka Sakinah bersertifikat 
yang berjumlah 3 orang. 

Hal itulah yang menjadi pembeda KUA Balikpapan 
Utara dengan KUA lain di Kalimantan Timur, sehingga 
semakin terdorong agar dapat menularkan ilmunya 
kepada para Penyuluh Honorer yang ada sebagai 
partner pelayanan, sehingga terus bergulir bermanfaat 
kepada setiap keluarga di wilayah kerja KUA. 

Program lainnya adalah pengadaan kajian dan 
bedah silabus materi BIMWIN kepada penyuluh pada 
setiap bulannya. Membuat jadwal layanan khusus 
konseling yang dikawal oleh penyuluh, dengan 
pengawasan langsung dari fasilitator. Mewajibkan 
BIMWIN, program bimbingan perkawinan bagi calon 
pengantin pada setiap Selasa, pukul 09.00 hingga 12.00. 

Selain itu, KU A telah menjalin dalam pengelolaan 
jaringan lokal KUA, dengan membuat kerjasa sama 
lintas sektoral, dalam mengisi kegiatan BIMWIN. Dalam 
kegiatan tersebut BKKBN, PUSPAGA, PEDULI ASI, ikut 
serta dalam memberikan materi bagi calon pengantin. 

KUA Kecamatan Balikpapan Utara juga melakukan 
live streaming Bimbingan Perkawinan pada setiap 
Selasa. 
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r Nikah Mubarokah, adalah sah1 dari sekian layanan 
unggulan KUA yang telah kami perse1nbahkan kepada 
masyarakat, sebagai wujud komitmen KUA sebagai 
garda pelayanan terdepan Kemenag Ko ta Balikpa pan. 
Berikut beberapa penjelasan Program clan layanan Nikah 
Mubarokah bersama Nirwana Thawil Foundation; 
Nikah Mubarokah adalah program nikah gratis yang di 
adakan Nirwana Thawil Foundation. Nikah Mubarokah 
diperuntukkan bagi warga Kota Ballikpapan yang ingin 
menikah, narnun pelaksanaannya diadakan di aula Pasar 
Segar Kecarnatan Balikpapan Utara. Nikah Mubarokah, 
diperuntukkan dan diutamakan bagi mereka yang 
memiliki keterbatasan finansial. Nikah Mubarokah, 
memberikan layanan studi bisnis bagi pengantin baru 
yang akan belajar menyusun ekonomi keluarga, yang 
langsung di pekerjakan clan dibimbing oleh komunitas 
pedagang di sekitar Pasar Segar. Nikah Mubarokah 
memberikan aneka macam layanan pada saat akad 
nikah, diantaranya: gratis rias pengantin, gratis makanan 
tamu, snack, tempat pelaminan. Nikah Mubarokah 
melaksanakan 5 pasang di setiap bulannya, yang dimulai 
semenjak September 2018, dan berlanjut hingga Oktober 
2019. Nikah Mubarokah hadir sebagai gebrakan baru. Ia 
tak hanya menghantarkan ke pelaminan, narnun 
dituntun hingga mandiri dalam berbagai hal. 
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PROFIL KUA KECAMATAN MARABAHAN 
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 

Sejak tahun 1950, jauh sebelum Barito Kuala 
menjadi kabupaten, telah berdiri Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bakumpai. Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bakurnpai yang berada di wilayah 
kewedanaan Marabahan yang rnerupakan bagian dari 
Kabupaten Banjar pertama kali dipirnpin oleh KH 
Muhammad Basiyuni, yang rnerangkap sebagai ketua 
Kerapatan Qadhi Marabahan. Stafnya waktu itu hanya 
satu, yaitu M. Mahyuni Ma'ruf. Baru bertambah 
rnenjadi tiga sejak tahun 1952 dan 1955, mereka adalah: 
Asrnuddin.G, M. Darrnansyah M, dan M. Mukri. 
Bahkan, sampai tahu 1961, karena keadaan masih 
terbatas, dalarn melaksanakan kegiatan sehari-hari KUA 
Kecamatan Bakumpai meminjam salah satu. ruang 
kediarnan M. Mahyuni Ma'ruf di JI. Panglima 
Wangkang-Marabahan. 

Tepat satu tahun setelah terbentuknya 
Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 1961 Kantor 
Urusan Agama Kecarnatan Bakumpai diresmikan 
menjadi Kantor Urusan Agarna daerah tingkat II Kabup-

186 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 

TAHUN2019 

aten Barito Kuala dengan tetap mempertahankan 
keberadaan KUA Kecamatan Bakumpai. Sarnpai tahun 
1963, KUA daerah tingkat II Kabupaten Barito Kuala 
ini berkantor di Desa Penghulu, menempati bangunan 
eks bangunan SMP KKB (Kerukunan Keluarga 
Bakumpai), yaitu sebagian bangunan rumah kediaman 
H. Imberan Aziz. 
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KUA Marabahan sendiri rnerupakan kelanjutan 

dari KUA Bakumpai setelah terjadi pen1ekaran. Saat ini 
Kantor Urusan Agama Marabahan beralamat di Jalan 
Jenderal Ahmad Yani Rt 1 Nomor 20 Kelurahan 
Marabahan Kota Kecarnatan Marabahan Kabupaten 
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, menempati 
tanah wakaf hak milik Kementerian Agama yang sudah 
bersertifikat Nomor : 00086 tahun 2015 dengan luas 
tanah 337 m2. Bangunan KUA Kecamatan Marabahan 
sekarang telah dibangun melalui bantuan dana SBSN 
tahun 2017, dengan tipologi C. 
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Sampai sekarang 
KUA Kecamatan 
Marabahan sud ah 
rnengalami sekian kali 
pergantian kepala 
KUA, yakni: 

KH. Muhammad Basyuni, KH. Mahyuni, KH. 
Asranuddin, Mukri, Abdullah Dahlan, Subli Arsyad BA, 
pada tahun 1996 pernekaran Kecarna tan Bakurnpai maka 
KUA Marabahan sejak 1996 dikepalai Ors. Akhrnad 
Baidawi, Bustanisyah, S.Ag, Muhyiddin, S.Ag, H. 
Syaukani dan Akhrnad Majedi, S.Ag. dengan pegawai 
Kepala KUA Akhrnad Majedi, S.Ag, JFU Pengawas Drs. 
H. Riduan dan Hj. Mahdiah, S.Ag, JFU Penyusun Bahan 
dan Kerumahtanggaan Dra. Hj. Mariana, JFU Penyusun 
Anggaran dan Pelaporan Siti Khurnaira, S.Ag dan JFU 
Prarnu Kantor Mahda Herlena. 

Letak geografis Kecarnatan Marabahan berbatasan 
dengan sungai Barito (kecamatan Bakumpai) di sebelah 
utara, berbatasan dengan Kecamatan Baran1bai di 
sebelah barat, dengan Kecarnatan Tabukan di sebelah 
selatan, dan dengan Kecarnatan Cerbon di sebelah 
selatan. Jumlah penduduknya 10.913 Jiwa, dengan 2 
kelurahan dan 11 desa. 

Penduduknya 
rata-ra ta 
berpendidikan SLTP 
dengan peketjaan 
sebagai PNS, TNI, 
Polri, Pedagang, petani, 
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dan swasta. Mayoritas penduduk Kecamatan Marabahan 
beragama Islam dengan jumlah bangunan masjid 16 
buah, mushala 42 buah, Ponpes 1 buah, MAN 1 buah, 
MTs 2 buah, Diniyah 2 buah dan TPQ dan TPSQ 23 
bu ah. -----.-=--- ------..~ :~:'"I~.,,:-:_ .• :--_"."""". -.,...,.,._ _____ _...r ---
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Pada tahun 2018 pencatatan nikah sebanyak 145 
pasang, Januari s/d Juli tahun 2019 sebanyak 94 pasang, 
nikah di kantor KUA sebanyak 40 pasang dan di luar 
kantor sebanyak 54 pasang, sejak tahun 2015 s/d 2017 
KUA sudah menerapkan SIMKAH offline, Januari 2018 
sampai sekarang menerapkan SIMKAH Web, Strategi 
pembagian ke1ia nikah luar kantor dengan rnenerapkan 
zona/wilayah desa-kelurahan, 

Selain urusan pernikahan dan rujuk KUA 
Marabahan memberi pelayanan terkait sertifikat tanah 
wakaf. Sa1npai saat ini dari 21 tanah wakaf yang 
diajukan semuanya sudah diberikan sertifikat. 
Sementara 2 yang baru mengajukan dalam proses 
penyelesaian. 

Terkait aspek pembinaan moral masyarakat, KUA 
Marabahan selama ini aktif dalam kegiatan keagamaan 
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rnelalui rnajelis taklirn. Ada 26 rnajlis taklim di 
kecarnatan Marabahan yang tersebar di 16 masjid, 22 
rnusala, dan 5 di rumah tinggal. Majlis taklim biasanya 
menghadirkan ustadz untuk rnernberikan tausiyah, dan 
biasanya diarnbil dari lingkungan majelis taklim. Para 
ustadz berasal dari latar belakang daerah yang berbeda 
beda; ada dari Banjarmasin, Martapura, dan dari Jawa. 
Kepala KUA Kecamatan Marabahan sendiri memberikan 
birnbingan majelis taklirn-rnajelis taklirn. Selain kegiatan 
majelis taklirn rnasih banyak kegiatan kelompok 
keagarnaan seperti: Yasininan tahlilan, shalawatan 
(rnaulid) dan zikiran, yang dikelola oleh anak-anak, 
remaja, dan orang dewasa. 

Meski sudah banyak kiprah yang ditunjukkan oleh 
KUA Marabahan baik dari s1s1 pelayanan terkait 
pernikahan, sertifikat tanah wakaf, serta pembinaan 
rnasyarakat, harus diakui rnasih banyak kekurangan 
yang dialarni. Salah satu sebabnya ialah kurangnya 
tenaga ASN yang berkhidmat di KUA. Apalagi sejak 
J anuari kernarin tiga karyawan KU A Kecamatan 
Marabahan dipindahtugaskan karena mutasi dan 
prornosi. 

Alharndulillah, meskipun berkurang pegawa1 
karena prornosi dan pindah tugas, toh semangat 
mernberikan pelayanan yang terbaik tetap menjadi 
prioritas. Meskipun dengan cara mernaksimalkan tenaga 
pegawai yang ada baik yang PNS maupun yang honorer. 
Selain itu, dengan meningkatkan disiplin pegawai. Sejak 
2015 sampai sekarang presensi pegawai sudah 
menggunakan finger print, sehingga pegawai tidak lagi 
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datang dan pulang seenaknya. Selain itu setiap pegawai 
wajib melaporkan pekerjaan mereka rnelalui E-Kinerja 
Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan dengan disertai 
laporan bukti fisik kinerja yang dijilid. 

Dari sekian pencapaian yang dilakukan KUA 
Marabahan, kalau kita rinci program yang paling khas 
KUA Marabahan adalah; program verifikasi wali nikah 
yang berhalangan atau sakit. Jadi pihak KUA langsung 
rnelakukan verifikasi jika wali nikah berhalangan atau 
sakit, sehingga tidak terjadi kecolongan, apalagi 
penipuan. Kemudian menciptakan aplikasi E-kinerja 
untuk pelaporan kegiatan dan kinerja pegawai, dimana 
dapat menjalankannya cukup mudah karena hanya 
rnernerlukan internet. Selanjutnya mengembangkan 
aplikasi SAS, sebuah aplikasi keuangan untuk kegiatan 
BOP KUA kecamatan. Caranya KUA Kecamatan 
Marabahan mengajukan penggunaan BOP kepada 
Bendahara Kemenag Kalimantan Selatan, kemudian 
bendahara mentransfer ke bank BRI berupa eek tunai, 
lalu KUA Marabahan melakukan belanja, kemudian di 
input dalam aplikasi SAS yang selanjutnya dilakukan 
cetak laporan BOP. Kemudian di back up ke Kemenag 
Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dibuatkan laporan 
dana operasional yang sudah di jilid, dikirim ke 
Kemenag sebagai arsip. 
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PROFIL KUA KECAMATAN BUNYU 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 

Kecarnatan Bunyu adalah bagian dari Kabupaten 
Bulungan, Provinsi Kalirnantan Utara. Akses menuju 
kecarnatan ini rnelalui Pulau Tarakan ditempuh lebih 
kurang satu jam perjalanan dengan speed boat 
berpenurnpang 60 orang. Pada hari-hari tertentu yakni 
hari senin, rabu, dan jumat perjalanan speed boat 
langsung ke Tanjung Selor tanpa harus ke Tarakan dulu. 
Kecarnatan Bunyu merupakan salah satu kecamatan 
yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan Propinsi 
Kalirnantan Utara dengan luas wilayah +198,32 km2. 
Terdiri dari tiga desa yaitu Desa Bunyu Barat, Desa 
Bunyu Selatan dan Desa Bunyu Timur dengan 
kepadatan penduduk 60,14 Jiwa/krn2. Secara bergantian 
estafet kepemimpinan bergulir dari rnulai Fathor Rasyid, 
BA pada periode tahun 1984-1996, Abdurrahman AU 
pad a periode J anuari 1997-0ktober 1997, Saimin, S.Ag 
pada periode Oktober 1997-Desember 1998, dan Sri 
Gunadi, S.Ag pada periode J anuari 1999-2004. 

Kantor Urusan Agarna (KUA) Kecamatan Bunyu 
didirikan pada tanggal 02 Juli 1986 M atau bertepatan 
dengan tanggal 24 Syawal tahun 1406 H, oleh kepala 
Kantor Departernen Agama Provinsi Kalimantan Timur, 
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Drs. H. M. Saleh Maksum. Ketika terjadi pemekaran 
Provinsi Kalimantan Utara, KUA Kecamatan Bunyu pun 
rnasuk di provinsi bungsu ini. 

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) 
rneliputi tiga desa yaitu Desa Bunyu Barat, Desa Bunyu 
Timur dan Desa Bunyu Selatan. Dengan status tanah 
adalah hak pakai dari Pemkab Bulungan dengan luas 
bangunan 82 m 2, luas tanah bangunan 750 rn2 dengan 
tipologi C. Saat ini KUA Kecamatan Bunyu dipimpin 
oleh Rudi Rornadhan, S. HI. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Keca1natan Bunyu 
memiliki lima personel pegawai, yakni satu orang 
kepala, satu orang Penyuluh Agama Islam, satu orang 
petugas ketatausahaan dan kerumahtanggan, satu orang 
pengelola urusan agama dan satu orang pengelola 
bimbingan masyarakat. Jumlah peristiwa nikah dalam 
setahun pada tahun 2018 sebanyak 88 pasang. 
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SIMKAH Berbasis Web 
Seiring tuntutan clan perkembangan IT maka KUA 

Kecamatan Bunyu telah menerapkan SIMKAH web 
clalam pelayanan clan pencetakan buku nikah. Peristiwa 
nikah yang ticlak begitu banyak tiap bulannya dapat 
clitangani secara langsung oleh penghulu yang diberikan 
tugas tambahan sebagai kepala KUA. 

Mengingat jumlah desa dan jumlah penduduk 
tidak begitu banyak, jumlah pernikahan pun terhitung 
minim setiap bulannya. Karena itu, setiap pernikahan 
masih bisa ditangani clengan baik oleh penghulu dalam 
hal ini kepala KUA. Lebih lagi, perkembangan teknologi 
bisa cliikuti oleh sumber claya manusia, yaitu dengan 
penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah 
(SIMKAH) berbasis website dalam pelayanan dan 
percetakan buku nikah. 

SIMKAH sebagaimana dirancang Kementerian 
Agama Republik Indonesia menjadi bagian penting dari 
layanan yang dilakukannya karena clinilai sangat 
mempermudah pengelolaan administrasi nikah dan 
rujuk. Melalui SIMKAH pendataan calon pengantin bisa 
langsung terintegrasi dengan data kependudukan dan 
ca ta tan si pil. 

Menurutnya, SIMKAH dinilai sangat membantu 
sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan 
pelayanan pernikahan. Penggunaan SIMKAH mudah 
dan mempercepat layanan karena input data yang 
dilakukan cukup memasukan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK). Hanya dengan memasukan NIK, 
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Dalarn upaya 
peningkatan rnutu 
pelayanan KUA ter
hadap rnasyarakat, 
KUA Kecarnatan Bu
nyu berusaha rnela
kukan terobosan-

terobosan baik melalui media-media maupun yang 
sifah1ya sosialisasi, narnun dari sernua itu tidak terlepas 
dari berbagai rnacam harnbatan dan problem. Dian
taranya adalah masih kurangnya kesadaran generasi 
muda tentang bahaya pergaulan bebas yang berakibat 
terjadinya pernikahan dini. 

Sedangkan bagi pasangan yang merasa sulit 
mempersiapkan persyaratan adrninistrasi pernikahan, 
mereka lebih rnernilih jalan pintas dengan 
melangsungkan pernikahan secara siri. Hal ini tentu 
menjadi perhatian yang serius oleh KUA Kecarnatan 
Bunyu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah 
konkret sehingga rnasyarakat sernakin terbuka 
kesadaran pola pikir dan bisa rnengakses informasi 
terkait masalah pernikahan dini dan pemikahan siri. Di 
tengah terbatasnya akses yang ada di Kecarnatan Bunyu, 
KUA Kecamatan Bunyu selalu berupaya mernberikan 
layanan prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Langkah konkrit itu sendiri dilakukan dalam bentuk 
penyebaran informasi melalui media sosial (facebook, 
instagram, website), maupun melakukan kerjasama 
dengan pihak sekolah, dinas kesehatan dan unsur 
Muspika yang ada di Kecamatan Bunyu. 
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Kerja Sarna Menjawab Tantangan 
Untuk rneningkatan rnutu pelayanan KUA 

terhadap rnasyarakat, KUA Kecarnatan Bunyu berusaha 
rnelakukan terobosan dan inovasi, baik melalui media 
yang tersedia rnaupun sosialisasi tatap muka dalam 
berbagai perternuan .. Inovasi dilakukan untuk menjawab 
segala kebutuhan rnasyarakat ditengah perkernbangan 
zarnan dan teknologi. 

Rudi Rornadhan rnenuturkan, "Inovasi program 
sangat penting dilakukan untuk rnenjawab rninimnya 
kesadaran generasi rnuda tentang bahaya pergaulan 
bebas, pernikahan dini, dan nikah sirri akibat kesulitan 
dalam administrasi penikahan." 

Kampanye menyadarkan generasi muda dalam 
berbagai hal persoalan terse but dilakukan KU A melalui 
forum-forum pengajian di berbagai majelis taklim di tiga 
desa binaannya. Menurut Rudi, KUA yang dipimpinnya 
ru tin menggelar pengajian dan sosialisasi program di 
dua puluh satu majelis taklim yang tersebar di tiga desa, 
yaitu sepuluh majelis di Desa Bunyu Barat, enam 
majelis di Desa Bunyu Selatan, dan lima majelis di Desa 
Bunyu Timur. 

Selain melalui majelis taklim, upaya serupa 
dilakukan dengan cara penyebaran informasi di berbagai 
media sosial seperti facebook, instagram, dan website. 
Kemudian, dilakukan juga kerja sama pihak sekolah, 
dinas keseha tan, perusahaan la yanan informasi, dan 

unsur Muspika yang ada di Kecamatan Bunyu. 
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Menurutnya, kerja sama itu marnpu meminirnalisir 
segala keterbatasan, baik surnber daya rnanusia rnaupun 
sarana pendukung, sehingga inforrnasi bisa tersebar ke 
seluruh segmen masyarakat secara luas. 

Dia bersyukur, inovasi layanan yang dilakukannya 
mampu memudahkan rnasyarakat dalarn mengakses 
informasi bahkan membantu dalam kepengurusan 
administrasi dengan beban yang cukup terjangkau. 
Adapun kerja sama pihak sekolah dapat mengurangi 
dekadensi moral dan mengurangi pernikahan dini dan 
pernikahan hamil sebelum nikah. 

"Kerja sama berbagai pihak ini sangat mendukung 
dalam penyemarakkan nuansa keagamaan di 
kecamatan," tuturnya 

Kemitraan Lintas Sektor 
Kemitraan lintas sektoral menjadi bagian penting 

layanan KUA Bunyu. Beberapa kerjasama pernah dijalin, 
diantaranya dengan Dewan masjid Indonesia (DMI) 
Kecamatan Bunyu tahun 2018 silam. Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Bunyu bersama Dewan 
Masjid Indonesia (DMI) melaksanakan kegiatan 
pelatihan khatib, imam dan bilal se-kecamatan Bunyu. 
Ors. Casking selaku ketua DMI Kecamatan Bunyu 
mengatakan latar belakang diselenggarakannya kegiatan 
tersebut adalah untuk menjadikan para khatib, imam 
dan bilal benar-benar tampil lebih baik lagi. Kegiatan ini 
diikuti masing-masing masjid, musala dan langgar se
kecama tan Bunyu yang terdiri dari khatib 15 orang, 
imam 42 orang dan bilal 27 orang total peserta 84 orang. 
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"Nantinya kehadiran rnereka (para khatib, imam, 
bilal) ditengah rnasyarakat dapat rnenjadi penerang dan 
penyejuk dalarn kehidupan bennasyarakat." kata 
Casking. Sernentara itu, kepala KUA Bunyu Rudi 
Rornadhan, S.HI yang juga narasurnber kegiatan tersebut 
rnengatakan bahwa para peserta di bekali dengan rnateri 
tentang adab jurn'at, retorika dakwah, dan tajwid bacaan 
al-Qur'an. 

"Kami berharap kegiatan ini dapat menunjang 
kualitas dan pengalarnan da'i/khatib, imam dan bilal." 
kata Rudi. 

Rudi juga menambahkan kepada para khatib 
bahwa dalarn menyampaikan materi jangan berisi 
tentang radikalisme, ujaran kebencian dan menyebarkan 
beri ta hoax kepada para jarnaah. 

Selain dengan DMI, kerjasarna lintas sektoral juga 
dilakukan dengan instansi lainnya. Capaian kinerja KUA 
Kecarnatan Bunyu adalah terselenggaranya kemudahan 
informasi, Mo U dengan pihak dinas kesehatan, sekolah 
dan terselenggaranya kegiatan isbat nikah dengan pihak 
PA. Agar masyarakat selalu mendapatkan informasi 
tentang kegiatan-kegiatan dan layanan KUA, maka KUA 
bersama instansi terkait bahkan pei;nilik TV kabel lokal 
beketja sama dengan tujuan rnemperbaiki kualitas 
masyaraka t/publik. 

Inovasi layanan jug a bermanf aat untuk membantu 
dalam kepengurusan administrasi dan rnengurangi 
beban bagi masyarakat yang ekonorninya lemah. 
Dampak inovasi juga turut menyemarakkan nuansa 
keakeagamaan di Kecamatan Bunyu. 
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Rudi Romadhan menceritakan dampak yang 
dirasakan dengan adanya inovasi. "Secara keseluruhan 
masyarakat merasakan dampak positif atas penerapan 
inovasi yang sudah dijalankan, diantaranya adalah 
kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi 
secara cepat, tetap dan gratis. Dan dari sudut 
perkawinan kurangnya dampak pernikahan dini." 
tu turn ya. 

Guna mengetahui tingkat kepuasan pelayanan 
KUA, maka KUA membuat kotak saran dan Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur sejauh 
mana pelayanan KUA kepada masyarakat. Namun apa 
yang sudah disiapkan melalui kotak saran hanya 
menjadi pajangan KU A saja karena tidak pernah 
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. 

KUA Kecamatan Bunyu berharap agar KUA yang 
berada di kecamatan yang jangkauannya jauh bisa 
difasili tasi dengan f asili tas yang lengka p gun a 
memberikan pelayanan yang maksimal. Perlunya upaya 
peningkatan SDM pada KUA yaitu dengan cara 
memberikan penambahan pegawa1 guna 
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 
Perlunya dibangun jalinan kemitraan dengan semua 
pihak, demi peningkatan peran dan fungsi sebuah 
instansi. 

KUA Kecamatan Bunyu merasa peningkatan SDM 
pada KUA perlu diupayakan secara kuantitas dengan 
cara rnernberikan penambahan pegawai untuk 
memaksirnalkan pelayanan kepada masyarakat. 
Perlunya dibangun jalinan kemitraan dengan semua pih-
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pihak, demi peningkatan peran dan fungsi sebuah 
instansi. Rudi rnengaku rnasih banyak kekurangan 
dalarn rnelayani rnasyarakat. Berbagai inovasi yang 
dilakukannya rnasih rnernbutuhkan dukungan terutama 
kelengkapan fasilitas dan dukungan sumber daya 
rnanusia. Menurutnya, KUA yang jangkauan wilayahnya 
cukup jauh rnesti difasilitasi dengan sarana yang 
rnernadai, selain penarnbahan SOM. Penambahan 
pegawai penting rnenjadi perhatian para pihak untuk 
rnernaksirnalkan pelayanan kepada rnasyarakat. 
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Komunitas Sadar Zakat 

PROFIL KUA KECAMATAN PANCA RIJANG 
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca 
Rijang merupakan satu dari empat KUA tertua di 
Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. KUA ini rnemiliki 
sejarah yang cukup panjang, sejak berdirinya tahun 1953. 

Berangkat dari perjalanan yang begitu panjang, 
KUA yang dipimpin Muhammad Dahlan As'ad, S.Ag. 
kepala KUA ke-14 saat ini hadir di tengah arus 
moderenisasi dan globalisasi. Untuk menjawab setiap 
keinginan atau tuntutan zaman, Muhammad Dahlan 
dan jajarannya terus melakukan transformasi dalam 
berbagai hal, baik secara fisik maupun secara 
adrninistrasi. Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan 
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

KUA yang berlokasi di pusat kecamatan ini cukup 
representatif untuk memberi pelayanan. Betapa tidak, 
bangunannya cukup luas, yaitu 384 meter persegi di atas 
tanah 810 meter. Luas ruangan tersebut terdiri dari teras 
depan, meja tamu wajib lapor, ruangan tarnu, ruangan 
kepala, dan ruang balai nikah clan birnbingan 
perkawinan. Selain itu, ada juga ruang aclministrasi 
SIMKAH, ruang konsultasi haji, ruangan penghulu, 
ruang konsultasi zakat, ruang ars1p, clan ruang 
konsultasi kemasjidan. 
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Di halaman kantor tersedia gazebo Pusakah 
Sakinah dan gazebo Unit Pengelolaan Zakat (UPZ). 
Khusus untuk UPZ, KUA ini memiliki perhatian yang 
sangat tinggi, yaitu dengan menyediakan ruang khusus 
di kompleks kantor KUA, yaitu bangunan lama yang 
sebelumnya merupakan kantor KUA. 

Wilayah ketja yang menangani masalah keagamaan 
in1 meliputi empat kelurahan dan empat desa. 
Diantaranya Kelurahan Rappang, Lalebata, Macorawalie, 
dan Kadidi. Adapun empat desanya yaitu Desa 
Timoreng Panua, Bula Wattang, Bula, dan Desa Cipo 
Takari. 

Secara geografis wilayah Kecamatan Panca Rijang 
berbatasan dengan Kecamatan Watang Sidenreng di 
sebelah timur, Kecamatan Baranti di sebelah Utara, dan 
Kecamatan Kula di Sebelah Barat. Seiring perkembangan 
zaman, KUA ini senantiasa meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat terutama dalam 
melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi 
sosial. 

Dalam satu wawancara, Muhammad Dahlan 
mengatakan, "Kami dituntut tidak hanya melaksanakan 
tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu 
menunjukkan eksistensi sebagai sebuah instansi 
kepanjangan Kementerian Agama dalam melaksanakan 
pelayanan publik di bidang urusan agama Islam," 
Sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut, KUA yang 
dipimpinnya tidak hanya melayani masalah Nikah dan 
Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lain 
dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembina -
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an tilawatil qur'an, kehi
dupan keagarnaan, pernbi
naan haji, dan pernbinaan 
keluarga sakinah. Kernudi
an, rnengkoordinasikan ke-

, giatan sektoral rnaupun 
lintas sektoral di wilayah 
kecarnatan tersebut . 

Untuk rnelaksanakan 
tugas sebagaimana maksud 
di atas, Kepala KUA keca-

matan tidak lepas dari peran dan fungsi yaitu; 
menyelenggarakan statistik, dokurnentasi, surat 
menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan 
rumah tangga kantor. Bertanggung jawab pada 
pelaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk, 
pembinaan masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial. Serta 
pengembangan keluarga sakinah serta pembinaan 
bimbingan manasik haji sesuai kebijakan yang telah 
ditetapkan Direktur Jenderal Birnas Islam dan 
Penyelenggara Haji. 

Kernudian, Kepala KUA juga harus memiliki tugas 
pembinaan terhadap Badan Penasihatan Pembinaan dan 
Pelestarian Perkawinan (BP4), sebagai penasehat Badan 
Amil Zakat Kecarnatan (BAZ), sebagai Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagai Penghulu dan Wali 
Hakim dari calon rnempelai perempuan yang tidak 
mempunyai wali nasab dan walinya Adhal, dan sebagai 
pembina beberapa lembaga sosial dan keagamaan. 
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Penerapan SIMKAH 
Layanan pencatatan nikah merupakan salah satu 

target reformasi birokrasi di lingkungan Di tjen Bi mas 
Islam yang dilakukan oleh pendekatan sisternik. KUA 
sebagai lembaga pencatat perkawinan merniliki fungsi 
penting untuk mewujudkan kemaslahatan umu1n. Selain 
melayani proses administrasi perkawinan, kerja KUA 
juga berhubungan langsung bahkan hidup bersarna 
tradisi dan norma masyarakat. 

Karena itu, untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang mudah di akses masyarakat, 
KUA-nya menerapkan Sistem Informasi Manajemen 
Nikah (SIMKAH). Selain untuk meningkatkan kinerja 
layanan KUA, sistem tersebut diterapkan untuk 
memanfaatkan teknologi dan mengakomodasi 
kebutuhan manajemen. Menurutnya, penerapan 
SIMKAH sangat membantu mempermudah layanan 
penikahan terutama dalam penyajian data yang cepat 
akurat, dan mempermudah layanan pengendalian dan 
pengawasan. 
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"Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data berbasis 
e-KTP Bidjen Kependudukan dan catatan sipil. Sehingga 
sangat me1nudahkan untuk rnengakses data yang akurat 
dan semua dokumen pernikahan bisa tersirnpan dengan 
aman," tu tur M uhamrnad Dahlan. 

Selain optimalisasi dalarn SIMKAH, pihaknya juga 
membangun strategi khusus untuk rnelayani pernikahan 
di luar balai nikah. Salah satu starategi yang 
dilakukannya adalah melakukan penugasan kepada 
penghulu dan fungsional penghulu dan mengawas1nya 
setiap bulan. 

Layanan Penyuluh Agama 
Penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak 

dalam memberikan pelayanan keagamaan dalam 
membina moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Para penyuluh menjadi bagian sumber daya 
manusia yang mampu menyampaikan prinsip-prinsip 
dan etika beragama untuk menyelesaikan masalah yang 
sering terjadi di masyarakat. 

Muhammad Dahlan menerangkan, Penyuluh 
Agarna Islam, baik PNS maupun non PNS mempunyai 
objek binaan di masing-masing wilayah yang berbeda. 
Keduanya tampil di tengah masyarakat untuk 
mernberikan bimbingan dan penyuluhan melalui 
berbagai sarana, salah satunya adalah pengajian rutin di 
majelis taklim. Bahkan, menurutnya, kehadiran 
penyuluh juga berperan besar dalam membantu 
menyelesaikan konflik yang dihadapi warga. 
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"Alhamd ulillah dari segi SOM kami sudah cukup 
terpenuhi. Kepala KUA didukung 11 penyuluh non PNS, 
1 penghulu, 1 TU, 4 penyuluh PNS, dan dua 
pramubakti," sebutnya. 

Selain di majelis taklim, para penyuluh juga 
berperang aktif memberikan bimbingan di Tan1an 
Pendidikan Al-Quran (TPA) membantu guru dalam 
pembelajaran Qur'an. Kerja sama antara penyuluh dan 
Guru TPA mendapat respon yang baik terutama untuk 
saling kerja sama mengembangkan materi yang 
diajarkan. 

Mernbuat Kornunitas Sadar Zakat 
Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan 

negara yang berdasarkan atas asas kemanusiaan yang 
adil dan beradab. Adil, karena pendistribusian harta 
melalui zakat porsinya sesuai dengan kekayaan yang 
dimiliki oleh muzakki. Sedangkan beradab, karena 
dalam penunaian zakat berlandaskan hati nurani 
muzakki tanpa paksaan. 

Untuk menyentuh dan menggerakkan hati nurani 
para muzakki dalam membayar zakat, berbagai upaya 
digagas, salah satunya membentuk Komunitas Sadar 
Zakat. Komunitas itu dibina langsung para penyuluh 
agama di KUA Panca Rijang di setiap desa dan 
kelurahan untuk menumbuhkan kesadaran berzakat 
mulai dari lapisan terbawah. 

"Sebagai pilot project, kami bentuk komunitas 
sadar zakat di kelurahan Lalebata. Kelurahan ini kami 
pilih karena didalamnya banyak warga yang secara lang-
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sung menyetor zakatnya di Baznas," terang Dahlan. 
Tujuan utama pembentukan komunitas, lanjut dia, 
untuk membangkitkan semangat para muzakki dalam 
berzakat. Semangat tersebut selanjutnya dinilai akan 
menggali potensi-potensi zakat yang ada, kemudian bisa 
terkumpul di lembaga-lembaga resmi seperti UPZ dan 
Baznas, dan terdistribusikan secara merata dan tepat 
sasaran. 

"Kalau potensi zakat terbiasa menunaikan 
zakatnya, dan oleh lembaga pengelola didistribusikan 
secara merata, secara perlahan-lahan pementasan 
kemiskinan bisa teratasi," harapnya. 

DI Zk PD d KI h K a a .a al er c.sa ol.n e ura an I p ecam:1 :1n an ca ru· 11an~ 
• .. 

Juml.J> 
NO KelunhWI>n.1 

Jumlah Mu11 Pener Pend ls 

Muukki t.ahik ~ ... 
I KeL R.1pp.ing .t..970 37 16 16 

2 Kel. t...lebat.i 6551 75 23 23 

J Kel. M.icor.iw.&l.ie 4300 49 14 14 

4 Kel. K.ad1d.i 2913 109 26 26 

s Ot.'s.1 T. P .inua 2003 45 7 7 

6 DH.I Bu.lo Watt..J.ng 1538 47 15 15 

7 DH.I Bulo 2244 59 17 17 

8 06.i C ipo TU... ri 1340 37 12 u 

Jumlah 25.859 '58 130 130 

Muhammad Dahlan bersyukur optmalisasi layanan 
KUA yang diiringi beragam inovasi bisa dirasakan, baik 
oleh KUA maupun masyarakat. Dia menyebutkan, 
beberapa capaian kinetja KUA selama dua tahun 
terakhir kepemimpinannya mampu meningkatkan 
kualitas dalam administrasi NR, dokumentasi dan pelay-
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anan publik. Ma1npu meningkatkan kualitas SOM, 
meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah, 
dan peningkatan pembinaan dalam pengelolaan masjid, 
UPZ, Wakaf, dan Zakat. 

Walaupun ban.yak keberhasilan yang diraihnya, dia 
mengaku akan terus rnelakukan perbaikan-perbaikan 
yang bisa memuaskan masyarakatnya. Karena itu, 
pihaknya rutin melakukan evaluasi layanan, baik dari 
sisi kekurangan dan kelemahan, maupun rnenerima 
masukan dari masyarakat. Kritik dan saran ditampung 
melalui penyediaan kotak saran dan layanan aduan 
secara langsung. Menurutnya, setiap saran dan aduan 
ditelaah dan dicarikan solusi terbaik untuk menciptakan 
layanan publik yang bisa di terima masyarakat. 

"Untuk menampung saran pendapat bahkan 
aduan, kami siapkan meja khusus tamu wajib lapor, 
tujuannya agar pelayanan semakin optimal," 
pungkasnya. 
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Pelayanan Lintas Batas 

PROFIL KUA KECAMATAN PANJANG 
Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang 
merupakan satu dari dua puluh KUA di Kata Bandar 
Lampung. KUA ini berdomisili di JI. Emir. M. Noor 
Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung 
Selatan. Meskipun sudah silih berganti pemimpin, KUA 
yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 500 meter 
ini terus melakukan inovasi. 

KUA Kecamatan Panjang terus berbenah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luas tanah 
KUA ini 215 M2, dan di atasnya dibangun bangunan 
dengan total luas + 500 M2. Bangunan tersebut meliputi 
beberapa ruang kerja sebagai berikut: ruang kepala 
KUA, ruang Pusaka Sakinah, ruang administrasi, Balai 
Nikah, gudang, dapur dan toilet. 

Setiap bulan ada 50 sampai 100 pasang pengantin 
yang mendapatkan pelayanan pernikahan di KUA 
Kecamatan Panjang, sehingga KUA ini masuk kedalam 
tipologi B dalam acuan pelayanan. Dibawah 
kepemimpinan H. Purna Irawan, KUA Panjang terus 
berupaya melakukan berbagai pembenahan, dan 
mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. 
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H Purna Irawan sendiri lahir pada tahun 1973 di 
Desa Way Mengaku Liwa, Larnpung Barat. Ia dibesarkan 
dalarn keluarga yang rnernegang kuat ajaran agama. 
Menen1puh pendidikan sarnpai strata dua membuatnya 
diberi kepercayaan sebagai kepala KUA dan aktif di 
berbagai lernbaga keagarnaan. Sebelumnya H. Puma 
Irawan juga sernpat rnenjadi Dewan Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama Larnpung. Kecakapannya dalam 
rnengelola dan rnelayani rnasyarakat turut menjadi salah 
satu pilihan rnemirnpin KUA Panjang. Terlebih lagi 
rnelihat rnasyarakat Panjang yang cenderung memiliki 
kornposisi perrnasalahan yang cukup kornpleks. 

lnovasi dilakukan KUA dalarn rangka berbenah 
rnernberikan layanan terbaik kepada masyarakat. 
Sebagai garda terdepan pelayanan di tubuh Kementerian 
Agama, KUA berupaya rnenata surnber daya dan 
menyesuaikan diri rnengimbangi perkernbangan 
teknologi yang sangat pesat, termasuk perubahan gaya 
hidup rnanusia yang terus berubah. 
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Karena berlokasi di sekitar pelabuhan dan dekat 
dengan lokasi persinggahan kapal Pelni, KUA ini 
rnemiliki Ietak yang strategis sekaligus rawan. Bisa 
dikatakan rawan karena masyarakatnya memiliki latar 
belakang yang berbeda, baik agama, ekonomi, rnaupun 
pendidikan. Bahkan, sudah menjadi rahasia umurn, 
wilayah ketjanya terkenal sebagai salah satu pusat 
lokalisasi di Provinsi Lampung yang sangat dekat 
dengan tindakan kriminal dan aktivitas lainnya. Karena 
itu, selain untuk melayani, keberadaan KUA di wilayah 
itu harus membuka diri menjadi wadah keluh kesah dan 
aspirasi masyaraka t. 

Pembinaan di Lokalisasi 
Menghadapi kondisi yang berat tersebut, H. Purna 

Irawan rnengambil langkah cepat dan tanggap, 
diantaranya dengan giat melakukan pembinaan rutin di 
tempat lokalisasi. Kegiatan pembinaan ini dilakukan 
setiap tiga bulan sekali di beberapa tempat lokalisasi 
yang ada di daerah Panjang. Tentuk hal ini bukan 
rnenjadi peketjaan mudah bagi beliau, tetapi beliau 
rnencoba rnengatasinya dengan memberdayakan sumber 
daya manusia di lintas sektoral lain, misalnya dengan 
rnenggandeng dinas sosial setempat dan para tokoh 
masyarakat sekitar. 

H. Purna Ira wan selaku kepala KUA juga berusaha 
terus rnemberikan pembinaan secara bertahap kepada 
mereka yang bisa dibilang menjadi korban penjualan 
organ tubuh manusia (human trafficking). H. Purna 
Irawan yang telah diberikan a1nanah sebagai kepala 
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KUA mengambil inisiatif dan inovasi mendirikan 
Forum Komunikasi Taklim Masjid (FKTM) guna 
mengatasi masalah di Kecamatan Panjang. FKTM 
diinisiasi menjadi wadah pertemuan masyarakat guna 
lebih mengenal agarna secara mendalam dan 
berkelanjutan. Beliau tidak bekerja sendirian, inisiatifnya 
i tu secara perlahan rnam pun rnenggandeng elem en 
masyarakat dan organisasi keagamaan. Para tokoh 
agama sekitar juga turut membantu guna bersinergi dan 
memberdayakan bersama dalam menghadapi masalah 
yg cukup serius di daerah Kecamatan Panjang. 

H. Purna Irawan juga mendorong masyarakat yang akan 
menikah dengan memberikan Kursus Calon Pengantin 
(Suscatin). Dengan adanya program ini, diharapkan 
perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) 

dapat dicegah oleh para suami-istri yang telah dibekali 
dengan pengetahuan yang rnemadai tentang bagaimana 
rnenjalankan roda rurnah tangga. 
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Tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin 
adalah merangkul semua segmen masyarakat. Tidak 
pandang bulu, latar belakang atau kondisi sosial yang 
dimiliki masing-masing warganya. Karena itu, KUA 
yang salah satu tugasnya yaitu membina masyarakat 
dalam bidang keagamaan, mau tidak mau harus 
menyentuh semua elemen masyarakat sesuai potensi 
atau kondisi objektif di wilayah kerjanya. Begitu pun 
dengan KUA Panjang, pembinaan yang dilakukan Purna 
dan pasukannya, yaitu penyuluh agama, tidak hanya 
dilakukan di masjid, mushala, a tau majelis taklim secara 
umum, melainkan sampai ke tempat-tempat lokalisasi. 
Meskipun begitu, intensitas pembinaan belum dilakukan 
sebagaimana di majelis taklim pada umumnya, yaitu 
baru bisa melangkah sekali pembinaan dalam kurun 
waktu tiga bulan. 

"Setiap tiga bulan sekali kami melakukan 
pembinaan di lokalisasi. Alhamdulillah, perjuangan 
untuk bisa masuk (lokalisasi) sangat besar," kata Puma. 
Purna tidak menafikan peran besar organisasi lintas 
sektoral lainnya yang ikut serta mendukung program 
tersebut. Bagi dia jika bekerja sendirian, tanpa 
koordinasi dan kerja sama yang baik, upaya pembinaan 
di lokalisasi sangat sulit dilakukan. Karena itu pihaknya 
berterima kasih kepada para stakeholder, yang terdiri 
dari Dinas Sosial dan unsur Muspika Kecamatan 
Panjang yang sudah membantu dan membuka jalan 
untuk merealisasikan program tersebut. Atas ketja sama 
tersebut saat ini pihaknya bisa memberikan pembinaan, 
baik tentang keagamaan maupun perihal lain yang erat 
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kaitannya dengan para penghuni tempat tersebut. 
Menurutnya, tugas KUA dalam mengatasi masalah itu 
bukan perkara mudah. Selain kendala teknis, pihaknya 
juga harus berhadapan dengan segala bentuk risiko dari 
pihak yang tidak nyaman dengan langkah-langkahnya 
itu. Musababnya, selain rnemberikan pembinaan secara 
normatif, pihaknya juga terlibat membersihkan 
lokalisasi, yang ternyata sudah rnenjadi tempat nyaman 
bagi sebagian pihak salah satunya menjadi 'ATM' yang 
uangnya tidak pernah habis. 

"Di sinilah karni mengambil peran 
menunjukkan kepada masyarakat bahwa KUA 
terhadap lingkungan sekitar," tuturnya. 

untuk 
peduli 

Untuk rnernperkokoh perjuangannya, KUA ini juga 
berinovasi rnendirikan Forum Komunikasi Taklim 
Masjid (FKTM). Forum tersebut terdiri dari unsur tokoh 
agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan 
yang berkomitrnen bersinergi dalam mengatasi masalah 
yang cukup serius di daerahnya. Selain giat melakukan 
pembinaan rutin di lokalisasi, FKTM juga secara berkala 
melakukan pembinaan jarnaah masjid yang tersebar di 
41 masjid dan 93 mushala. 
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Selain dekat dengan lokalisasi dan pelabuhan, 
KUA ini juga dekat dengan perusahaan besar milik 
BUMN yaitu PT Pelindo dan PT Bukit Asam. Kerja sama 
sebagaimana dilakukan dengan intansi pemerintahan 
yang disebutkan di atas, juga dilakukan dengan kedua 
pimpinan perusahaan tersebut, yaitu memberikan 
santunan kepada warga yang dinilai kurang mampu. 
Santunan tersebut dilakukan rutin setiap hari minggu 
dalam acara safari subuh yang digelar KU A bersama 
tokoh masyarakat. 

Kegiatan itu dilakukan tidak hanya membagikan 
paket clan shalat berjamaah, melainkan dalarn rangka 
kunjungan rutin memantau kondisi rnasyarakat di 
wilayah kerjanya. 

"Pelindo dan Bukit Asa1n sangat mendukung dan 
mengapresiasi inovasi karni. Tidak hanya dukungan 
dalam bentuk pemberian paket untuk warga, PT Pelindo 
juga memberikan hibah tanah kepada KUA Panjang 
sekaligus sertifikat tanahnya atas nama Kementerian 
Agama," ungkapnya. 

H. Purna Irawan menerangkan, kerjasama yang 
baik antar stakeholder yang ada di wilayah tersebut 
sangat menunjang dan meningkatkan sernangat seluruh 
perangkat KUA. 

Menurutnya, dukungan yang mengalir deras 
tersebut mampu mernupuk optimisrne pengabdian 
kepada masyarakat di seluruh pelosok Kecamamatan 
Panjang. Pihaknya berharap, kerjasama yang juga sangat 
bermanfaat bagi masyarakat setempat itu terus bergulir 
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di setiap kepemimpinan. Sehingga segala benh1k 
kendala yang rnerintangi optirnalisasi kerja, baik yang 
dialan1i KUA rnaupun instansi lain, bisa teratasi dengan 
baik. 

Membangun Tugu Kerukunan Beragama 
Inovasi yang dilakuakan KUA Panjang tidak 

sebatas pelayanan nikah dan pe1nbinaan masyarakat di 
lokalisasi, rnelainkan juga dalarn bidang menjaga 
kerukunan umat beragama. Dengan semangat menjaga 
kerukunan rnasyarakat yang multikultural, H. Puma 
Irawan berhasil menyakinkan walikota Bandar Lampung 
untuk mendirikan Tugu Kerukunan Beragama di 
kecamatan Panjang. Tugu tersebut nantinya menjadi 
ikon kerukunan umat beragama seluruh wilayah 
Bandar Lampung. 

Di Kecamatan Panjang, hubungan harmonis 
tercipta antara umat Islam, Kristen Protestan, Katolik, 
Hindu Budha, dan Konghucu. Menurut H. Purna 
Irawan, pernbangunan tugu tersebut ialah untuk 
menyatukan serta menghormati masyarakat, khususnya 
Kecarnatan Panjang yang rnerniliki perbedaan 
keyakinan. Tidak sarnpai disitu, inovasi lain H. Puma 
lrawan yakni rnembentuk Forum Komunikasi Taklim 
Masjid (FKTM). Konsistensi dan darnpak dari inovasi 
tersebut, ternyata rnampu mernberikan pemahaman 
kepada rnasyarakat untuk hidup bersama dengan saling 
tenggang rasa di tengah perneluk agama yang beragam. 
Perkembangan pemahaman lintas agama tumbuh 
dengan rnasif dan rnendorong kerukunan dalam 
beragama di tengah masyarakat. 
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Selain giat melalui pembinaan rutin pada tempat 
lokalisasi, FKTM juga melakukan pembinaan jamaah di 
banyak masjid yang ada di sekitar Kecamatan Panjang. 
Sejumlah 41 masjid dan 93 mushala terus giat dikunjungi 
dengan begantian waktu. Salah satu kegiatan FKTM ini 
ialah safari subuh setiap minggu di berbagai masjid dan 
mushola di Kecamatan Panjang. 

Hingga kini kegiatan safari subuh tidak semata 
menjadi sarana dakwah, namun juga dapat menjadi 
wadah untuk membagikan sedekah kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Pembagian sedekah ini dilakukan 
dengan pembagian paket 5 kg beras kepada 15 orang 
yang sedang membutuhkan. Sementara sumbangan 
dana dan logistiknya didapat dari berbagai pihak yang 
telah bekerjasama dengan KUA. Salah satu yang menjadi 
bagian kerjasama itu ialah perusahaan BUMN yang aktif 
menjalin hubungan dan berbagi bantuan dengan Kepala 
KUA. 

Hal ini terjadi tentu berkat pengelolaan dan 
pelayanan KUA yang terbuka dalam merangkul 
masyarakat setempat dengan cara yang sederhana 
namun konsisten dan berkelanjutan. Bersamaan dengan 
itu pula, pemberian hibah dan bantuan sedekah 
diharapkan dapat menunjang serta meningktkan 
semangat seluruh perangkat yang ada di KUA 
Kecamatan Panjang agar terus berbenah dan melakukan 
terobosan yang maslahat untuk masyarakat. 
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Jemput Bola ala Relawan Wakaf 
(REWA) 

PROFIL KUA KECAMATAN BINUANG 
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang 
rnerupakan bagian dari 16 KUA kecamatan di wilayah 
Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. KUA 
Binuang merupakan hasil pernekaran KUA Kecamatan 
Polewali pada 2002. Ada ernpat kecamatan yang lahir 
sebagai hasil pemekaran tersebut, yaitu KUA Kecamatan 
Anreapi, KUA Kecarnatan Polewali, KUA Kecamatan 
Matakali dan KUA Kecarnatan Binuang. Kepala KUA 
Kecamatan Binuang yang pertama ialah Drs. H. 
Jamaluddin Razak. Dan saat in.i dipimpin oleh Abd. 
Haris Nawawi, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd.I. KUA Binuang berdiri 
di atas tanah wakaf atas nama Bapak H. Saraila dengan 
luas 355 m2, Nornor Akta Ikrar Wakaf W.2/01/2007 pada 
tanggal 28 Februari 2007. 

Untuk menghadapi tantangan di rnasa yang akan 
datang yang tentunya sangat komplek, KUA Kecamatan 
Binuang senantiasa rneningkatkan kapasitas diri dengan 
rnelakukan pernbenahan pembenahan. Dan 
pembenahan itu harus dirnulai dari diri sendiri. Oleh 
karena itu, KUA Binuang senantiasa memperkuat 
kornitmen yang diwujudkan dalam visi dan misinya. 
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Komitmen itu dapat dilihat oleh setiap orang yang 
memasuki KUA Binuang. Betapa kuatnya komitmen itu 
kalau kita baca setiap orang. Seperti komihnenn.ya 
memberikan pelayanan yang terbaik. Juga komitmennya 
dalam 1nelakukan sosialisasi bahaya narkoba, 
menghindari pungutan liar, dan sebagainya. 

Standar Operasional Prosedur dan Standar 
Pelayanan Minimum yang memuat tentang alur 
pelayanan dan persyaratan pengurusan layanan KUA 
serta waktu yang tertera di dalamnya adalah hal yang 
sangat transparan, sehingga masyarakat mampu 
mengetahui berapa la1na mereka harus menyelesaikan 
masalah yang 1nereka miliki. 

Pelayanan nikah pada KUA Kecamatan Binuang 
telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur yang ada. Melayani masyarakat secara prima 
adalah misi utama, melayani dengan memberikan 
informasi layanan seluas-luasnya, sehingga KUA 
Kecamatan Binuang melakukan beberapa langkah
langkah konkret untuk bisa meng-cover semua 
masyarakat yang ada di KUA Kecarnatan Binuang. 
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Ada d ua inovasi la ya nan yang dilakukan dalam 
pelayanan nikah ini, yaitu; menggunakan angkutan 
umum (baca: pete-pete) sebagai salah satu media 
layanan informasi dan yang kedua bekerja sama dengan 
pen1ilik TV Kabel Lokal untuk mengumumkan peristiwa 
kehendak nikah yang akan dilangsungkan di wilayah 
Kecama tan Binuang. 
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Pelayanan administrasi wakaf di KUA Kecamatan 
Binuang masih banyak mengalami kendala. Salah 
satunya adalah topografi desa dan kelurahan yang 
berbukit, sehingga terkadang menyulitkan bagi para 
Wakif dan Nadzhir unh1k mendaftarkan status tanah 
wakaf ke KUA. 

Hal di atas mendasari timbulnya pemikiran untuk 
memudahkan langkah serta pelayanan bagi wakaf ini. 

KUA Kecamatan Binuang pada tahun 2018 lalu telah 
membentuk suatu layanan yang disebut Relawan Wakaf 
(REWA). Para relawan ini bertugas sebagai pengumpul 
berkas persyaratan wakaf yang akan didaftarkan dan se-
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sebagai perpanjangan tagan serta lidah dalam 
menyebarkan informasi dan memudahkan pengurusan 
berkas pendaftaran wakaf. 

Selama berjalan hampir setahun ini, adanya REWA 
sangat membantu masyarakat Kecamatan Binuang 
terutama yang ada di daerah gunung, yang sebelum 
adanya REWA ini nadzhir bisa bolak balik sampai 10 kali 
hingga penerbitan AIW. Namun, setelah adanya REWA 
mereka hanya perlu berkoordinasi pada petugas-petugas 
yang telah ada di daerah masing-masing, lalu jika berkas 
pendaftaran wakah telah lengkap, petugas REWA yang 
akan mengantarkannya ke KUA Kecamatan Binuang 
secara langsung, sehingga terjadi efisiensi waktu dan 
biaya bagi masyaraka t. 

Dalam hal keluarga sakinah, KUA Kecamatan 
Binuang tetap aktif dalam melakukan verifikasi data 
Keluarga Pra Sakinah, Sakinah 1, Sakinah 2, Sakinah 3 
dan Sakinah plus, mengadakan kontrol materi terhadap 
materi suscatin, sehingga keluarga-keluarga baru yang 
akan terbentuk menjadi lebih baik lagi, dan bisa 
tergolong dalam Sakinah 2, Sakinah 3 , bahkan Sakinah 
4. 

Di bidang haji, memberi pelayanan yang maksimal 
untuk membantu para jarnaah haji wilayah Kecamatan 
Binuang. Berkomitmen untuk melakukan pelayanan di 
bidang haji termasuk rnanasik haji bagi para calon 
jamaah, memberi informasi kepada para jamaah tentang 
waktu pelaksanaan manasik dan nama-nama yang akan 
berangkat melalui media TV kabel yang telah bekerja 
sama dengan KUA Kecamatan Binuang. 
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Dalam bidang zakat, KUA Kecamatan Binuang tiap 
tahunnya melakukan sosialisasi kepada para Imam dan 
Perangkat Masjid yang bertanggung jawab terhadap 
penerimaan dan penyaluran zakat di wilayah masing
masing. Sosialisasi ini berhtjuan untuk 1nengontrol zakat 
agar tetap tersalur kepada yang berhak. 

Dalam bidang kemasjidan, layanan yang diberikan 
kepada masyarakat, yaiht, memastikan semua arah 
kiblat dari masjid dan musala telah sesuai arah yang 
semestinya. Bagi masjid dan musala yang telah 
terbangun, maka dilakukan reverifikasi (mengukur 
kembali) arah kiblat yang telah ada sebelumnya. Setelah 
melakukan kalibrasi, selanju tnya masjid dan musala 
akan diberikan surat keterangan ukuran arah kiblat yang 
telah valid dan dipajang di dinding masjid untuk 
diketahui oleh orang-orang yang shalat di masjid 
tersebut, sehingga tidak ada lagi rasa ragu bahwa arah 
shalat sudah benar sesuai dengan yang telah diukur. 

Kepenyuluhan adalah bagian paling kompleks 
pada Kantor Urusan Agama yang ada di mana saja. 
Penyuluh merupakan bagian terpenting karena 
merupakan ujung tombak dari KUA. Penyuluh akan 
selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, 
berkonsultasi clan mencari solusi terhadap setiap 
masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat 
tertentu. 

Ada banyak hal yang dilakukan oleh para 
Penyuluh PNS dan non PNS yang ada di Kecamatan 
Binuang, diantaranya; pembinaan kampung muallaf 
pada 2 (dua) desa, yaitu Desa Mammi dan Desa Kaleok, 
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mualaf, membina TPA/TPQ 
Binuang, dan masih banyak 

Salah satu layanan masyarakat yang dilakukan oleh 
KUA Kecan1atan Binuang adalah "BAKSO JULING" 
atau Bakti Sosial Jum'at Keliling. Layanan ini dilakukan 
agar dapat lebih dekat dengan masyarakat. Program ini 
dilakukan setiap dua bulan sekali dengan menyisir 
fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kecamatan Binuang. 

Upaya mewujudkan pelayanan prima serta 
men1berikan kenyamanan kepada pengguna layanan, 
maka KUA Kecamatan Binuang telah menyediakan 
segala sarana dan prasarana yang cu ku p represen ta tif, 
nyarnan, indah dan mudah. Salah satu sarana yang 
disediakan KUA yaitu ruang tunggu yang nyaman, serta 
tempat parkir yang teduh. 

Selain hal tersebut, KUA Kecamatan Binuang juga 
menyediakan beberapa media layanan, yaitu papan 
informasi, facebook, whatsapp (WA) dan instagram, 
sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses 
informasi dan mengetahui peristiwa nikah dan jaclwal 
nikah yang akan berlangsung 10 hari ke depan. 

Selanjutnya sebagai upaya untuk menerima 
respons, tanggapan serta saran clari masyarakat, KUA 
Kecamatan Binuang telah menyecliakan sarana 
pengaduan layanan melalui kotak saran yang telah 
tersedia di kantor, WA clan Telepon layanan informasi 
pada nomor 082 192 946 984. Sarana pengacluan tersebut 
disediakan clan digunakan secara efektif sehingga segala 
bentuk masukan, saran maupun pengacluan clapat lang-
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sung disampaikan oleh masyarakat, , bahkan KUA juga 
menyediakan sarana konsultasi terkait dengan tugas dan 
fungsi Kepala KUA Binuang. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; Setiap informasi publik 
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 
informasi publik, informasi publik yang dikecualikan 
bersifat ketat dan terbatas (genuine secrecy), informasi 
publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 
undang-undang, kepatutan clan kepentingan umum 
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang 
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada 
masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan 
seksama bahwa menutup inforrnasi publik dapat 
melind ungi kepentingan yang lebih besar dari pada 
rnembukanya atau sebaliknya. Terkait informasi yang 
dikecualikan dapat dilihat pada (pasal 17) UU nomor 14 
tahun 2008 tersebut. 

Sehingga KUA Kecamatan Binuang rnelakukan 
beberapa langkah untuk mendukung PMA tersebut di 
atas, yakni: dengan membuat papan informasi yang 
rnemuat informasi-informasi pelayanan, kehendak nikah 
serta persyaratan-persyaratan pengurusan layanan pada 
KUA, dengan mernposting di Facebook "KUA 
Kecamatan Binuang" yang memuat informasi-informasi 
peristiwa seputar pelayanan KUA Kecamatan Binuang, 
juga dengan menempel stiker pada angkutan-angkutan 
umum yang sangat memungkinkan untuk menjadi 
layanan inforrnasi bagi seluruh warga Kecamatan 
Binuang. 
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Kode Etik rnerupakan serangkaian ketentuan dan 
peraturan yang disepakati bersama guna mengatur 
tingkah laku para ASN Kementerian Agarna Republik 
Indonesia di mana lebih meningkatkan pembinaan para 
pegawai sehingga rnarnpu memberikan surnbangsih 
yang berguna bagi rnasyarakat. Kantor Kernenterian 
Agama Kecamatan Binuang sebagai bagian dari 
Kementerian Agama telah rnenerapkan Kode Etik 
Pegawai Kernen terian Agarna sesuai dengan Kepu tusan 
Menteri Agama Nornor 421 Tahun 2010. Kode Etik 
tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh 
pegawai KUA Kecarnatan Binuang dan menjadi acuan 
dalam berhubungan dengan pegawai, pirnpinan dan 
masyarakat. 

Dalam menerapkan kedisiplinan dalam kehadiran 
KUA Kecamatan Binuang telah menggunakan 
fingerprint sehingga kehadiran, kehadiran dan 
keterlambatan serta kelalaian pegawai dapat terukur 
dengan jelas dalam tingkat kedisiplinan pegawai saat 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. didasari 
dari audit Kementerian Agama Kabupaten Polewali 
Mandar. 

Upaya peningkatan kualitas dan keterampilan 
pegawai terus dilakukan melalui pengiriman pegawai 
untuk rnengikuti diklat maupun workshop yang 
dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali 
Mandar. Di samping itu, KUA Kecamatan Binuang juga 
melaksanakan rapat sekali sebulan hal ini dilakukan 
semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus 
mengevaluasi kinerja setiap bulan dan menentukan kegi-
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kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk bulan 
berikutnya. Rapat itupun bertujuan untuk mencari solusi 
terhadap masalah-masalah yang dihadapi sehubungan 
dengan pengaduan masyarakat. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang sebagai 
bagian dari Ken1enterian Agama Kabupaten Polewali 
Mandar dengan sangat berkepentingan untuk memiliki 
Pakta integritas dan perjanjian kinerja sebagai prinsip 
moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan 
antara pegawai dengan masyarakat maupun hubungan 
pegawai dengan pegawai. Pakta integritas ini dibuat 
pada saat bertindak atau melaksanakan tugas, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan dan memelihara Citra 
positif Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar 
di mata masyarakat. Pakta integritas dan petjanjian 
kinerja memuat ahtran-aturan dalam pemberantasan 
korupsi kolusi dan nepotisme secara keseluruhan dalam 
melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat. Berdasarkan Perahiran Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 

tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan, 
disebutkan bahwa uraian tugas adalah paparan semua 
tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pernangku 
jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil 
ketja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi terte-
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tertentu. Uraian tugas pegawai juga rnenjadi alat ukur 
dalam menjadi dalam pencapa1an kinerja seorang 
pegawai ASN dan sebagai bahan Analisis untuk 
mengetahui dengan tepat jurnlah pegawa1 yang 
dibutuhkan untuk rnengerjakan suatu pekerjaan di 
kantor urusan agarna dan uraian tugas ini dipajang di 
meja masing-masing ASN KUA Kecarnatan Binuang. 
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Potret Layanan Satu Atap 

PROFIL KUA KECAMATAN MARAWOLA 
Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah 

KUA Marawola merupakan salah satu KUA tertua 
di Kabupaten Sigi setelah KUA Kecan1atan Birornaru, 
Dolo dan Kulawi. Nama Marawola diambil dari nama 
tumbuhan atau hewan. Kata Marawola juga diambil dari 
narna pohon yang banyak tumbuh di kawasan ini, yakni 
pohon Maraola, selanjutnya kata Maraola mengalami 
perubahan rnenjadi Marawola. KUA Marawola berdiri 
pada tahun 1983. Saat itu Kementerian Agama 
Kabupaten Sigi belurn definitif mekar dan kedudukan 
KUA Kecamatan Marawola rnasih berada di bawah 
naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Donggala. Baru pada Tahun 2008, ketika Kabupaten Sigi 
telah resmi berdiri menjadi satu Kabupaten, maka 
lahirlah Kementerian Agama Kabupaten Sigi tepatnya 5 
tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 dan ketika itu 
pula KUA Marawola secara otomatis berpindah rnenjadi 
KUA kecamatan dalam wilayah kerja Kernenterian 
Agama Kabupaten Sigi. 

Saat itu wilayah ketja KUA Kecamatan Marawola 
sangat luas meliputi 23 desa besar; mulai dari desa 
Dombu sampai dengan Desa Tinggede yang berbatasan 
langsung dengan wilayah kota Palu. Namun seiring 
waktu betjalan, Kecamatan Marawola mengalami peme -
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karan menjadi empat kecamatan yakni, Marawola, 
Kinovaro, Marawola Barat dan Pinembani. Setelah 
pernekaran, jumlah desa yang berada di bawah 
Kecamatan Marawola tinggal 11 desa yakni Desa 
Tinggede, Tinggede Selatan, Sunju, Baliase, Boya Baliase, 
Binangga, Padende, Sibedi, Beka, Bomba dan Lebanu. 

KUA Marawola berdomisili di Jalan Tadulako 
tepah1ya berada di jantung ibu kota Kecamatan 
Marawola yang letaknya sangat strategis karena berada 
di antara 11 desa, dan telah memiliki gedung permanen, 
di atas tanah seluas 1400 m 2 dan telah memiliki sertifikat 
atas nama Kementerian Agama RI, KUA Marawola 
bertipologi C dengan rata-rata jumlah peristiwa nikah 
sebanyak 15 pasang perbulan. Sejak berdiri tahun 1983 
sampai sekarang, KUA Marawola mengalami periodisasi 
kepemimpinan sebanyak 11 kali, dan saat ini H. Lutfi A 
Godal, Le yang saat ini berposisi sebagai pimpinan. 

KUA Kecamatan Marawola adalah salah satu KUA 
yang memiliki jumlah peristiwa nikah yang cukup besar 
dibanding KUA lain yang ada di Kabupaten Sigi, dimana 
rata-rata jumlah peristiwa nikah dalam sebulan berkisar 
15 pasang. 

229 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECMtATAN TEL.ADAN 
TAHUN 2019 

Dalam hal pelayanan nikah, KUA Marawola 
rnenerapkan Sistern Manajernen Nikah berbasis IT yang 
dikenal dengan SIMKAH. Penerapan SIMKAH ini telah 
di rnulai dari Tahun 2017 dimana ketika itu SIMKAH 
rnasih rnenggunakan sistem off line atau yang dikenal 
dengan SIMKAH Desktop yang ke1nudian berkembang 
rnenjadi SIMKAH yang berbasis Website. KUA 
Marawola telah 100% menggunakan sistem pendaftaran 
nikah melalui SIMKAH Web semenjak diluncurkanya 
SIMKAH berbasis Website ini oleh Menteri Agama. 

Adapun strategi layanan nikah mengacu pada SOP 
yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah diatur 
dalam regulasi, dimana kepala KUA rnernbagi tugas 
mulai dari proses pendaftaran, pengumuman, 
pernbayaran biaya nikah via ATM mini dilaksanakan 
oleh pelaksana pencatatan nikah, selanjutnya untuk 
pengirnputan data SIMKAH dilaksanakan oleh operator, 
kemudian pernberian bimbingan perkawinan 
dilaksanakan oleh kepala KUA, penyuluh, dan 
penghulu, serta melakukan penunjukan petugas untuk 
melakukan pencatatan dan pengawasan sampai dengan 
penyerahan buku nikah, Kartu Keluarga, dan KTP. 
Adapun durasi waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari 
kerja. 
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Sesuai dengan SOP layanan pengurusan tanah 
wakaf di KUA Marawola, pelaksana Wakaf memberikan 
penjelasan brosur tentang syarat yang harus dipenuhi 
dari formulir model W. Selanjutnya setelah semua syarat 
telah lengkap maka pelaksana melakukan pemeriksaan 
kelengkapan berkas, serta htrun 1nenu11au lokasi, 
mewawancarai Wakif dan Nadzir tentang perunhtkan 
tanah wakaf, menyiapkan berkas Akta Ikrar, salinan, dan 
Ikrar Wakaf, kemudian pelaksana melaporkan kepada 
kepala KUA sekaligus menjadwalkan dan men.gun.dang 
para pihak untuk membacakan dan menandatangani 
dokumen tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf. Lama durasi wakht yang dibutuhkan mulai 
dari pemeriksaan sampai dengan penandatanganan 
adalah 3 hari ketja. 
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Pelayanan penyuluhan baik PNS maupun non PNS 
mengacu pada regulasi Kep Ditjen Nomor 298 tahun 
2017 di man.a penyuluh diharuskan memiliki majlis 
taklim binaan di setiap desa. KUA Marawola memiliki 
satu tenaga penyuluh PNS dan tujuh tenaga penyuluh 
non PNS yang bertugas melakukan pembentukan dan 
pembinaan majlis taklim di sepuluh desa se-kecamatan 
marawola. 
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Problernatika yang dihadapi oleh KUA Marawola 
ketika itu adalah rnasih tingginya jurnlah rnasyarakat 
yang belurn rnendapatkan berbagai dokumen 
rnasyarakat sipil. Dokurnen tersebut berupa seperti akta 
nikah, dikarenakan banyak dari rnereka yang rnelakukan 
praktik nikah sirri. Belu1n lagi dokurnen kependudukan 
lainnya seperti kartu tanda penduduk, dan kartu 
keluarga, yang berakibat rnenyulitkan KUA untuk 
rnelakukan proses pendaftaran nikah yang telah berbasis 
IT. Padahal data kependudukan tersebut rnenjadi syarat 
rnutlak dalarn penerbitan Akta Nikah. Berdasarkan data 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi 
tahun 2016, jurnlah rnasyarakat yang belum rnemiliki 
kartu keluarga cukup besar yakni berjumlah 20.163 jiwa, 
belum memiliki kartu tanda penduduk berjumlah 
156.526 jiwa dan belum memiliki akta nikah sebesar 
69.482 jiwa. Hal 1ru menandakan bahwa layanan 
dokumen kependudukan belum maksimal. 

Ditambah lagi masih banyaknya masyarakat yang 
belum mendapatkan akses penyuluhan pentingnya 
pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi bagi 
keluarga, bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba 
yang mulai marak terjadi di kecamatan Marawola 
bahkan telah menyasar ke tengah-tengah kehidupan 
keluarga. Belum adanya akses bank untuk rnelakukan 
transaksi keuangan, menjadi masalah juga untuk 
mendukung sarana digital yang sedang digagas oleh 
KUA. 

Akibat dari terlambatnya pemberian buku nikah 
membentuk masalah penyediaan dokumen lain. Misal -
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nya banyak anak-anak yang lahir tidak bisa 
mendapatkan Akta Lahir, sulitnya rnendaftarkan anak 
untuk sekolah, berbagai masalah kekerasan rurnah 
tangga, serta susahnya untuk rnendapatkan bantuan 
sosial yang di berikan oleh pernerintah. 

KUA Marawola melakukan beberapa terobosan 
strategi layanan sebagai solusi konkret agar rnasyarakat 
keluar dari masalah-rnasalah yang dihadapi. KUA 
kemudian berusaha lewat pendekatan koordinasi lintas 
sektoral untuk duduk bersarna merumuskan solusi 
konkret yang dapat dirasakan langsung rnanfaatnya oleh 
masyarakat. Melihat 1n1 KUA Marawola tentunya 
membutuhkan tim yang solid, sebab masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya 
dengan saling melempar tanggung jawab, tetapi 
melakukan penguatan kedalam lewat konsolidasi yang 
bersifat intern sekaligus evaluasi tentang program
program yang ada, sudah sejauh mana terlaksana, dan 
apa yang rnenjadi kendala, serta membagi tugas sesuai 
dengan tupoksi masing-masing. 

Setelah itu KUA Marawola melakukan pendekatan 
kepada para tokoh yang ada di desa-desa, juga 
berkoordinasi dengan unsur MUSPIKA untuk 
merumuskan solusi konkret dari setiap masukan yang 
diberikan oleh tokoh agama, hingga lahirlah beberapa 
gagasan konkret untuk diteruskan ke jenjang yang lebih 
tinggi agar dapat mengeluarkan masyarakat dari 
masalah yang mereka hadapi. Stra tegi pelayanan 
tersebut diantaranya satu atap KUA dan DUKCAPIL 
dalam penerbitan dokumen kependudukan. Pelayanan 
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satu atap KUA juga rnelibatkan rnasyarakat untuk 
mengakses pelayanan dari Puskesrnas dan BNN dalam 
bentuk penyuluhan kesehatan dan penyuluhan bahaya 
narkoba. Pelayanan satu atap KUA juga merangkul bank 
yang sudah rnudah dijangkau masyarakat untuk 
membentuk layanan transaksi pernbayaran biaya nikah. 
Sebab saat ini pelayanan satu atap KUA rnencakup 
dalam benhtk kegiatan isbat nikah, unh1k penerbitan 
Buku Nikah, Akta Lahir, KK dan KTP dalam satu pintu 
yang sebelumnya n-1esti n"lelalui Dukcapil. 

One Stop Service atau dikenal dengan layanan 
bersama satu atap adalah rnerupakan inovasi yang 
digagas oleh KUA Marawola dengan tema besar "Dari 
Marawola Untuk Indonesia." Sebelumnya ketika hendak 
mendapatkan dokurnen kependudukan, masyarakat 
harus rnengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 
transportasi dari satu instansi ke instansi lainnya. Begitu 
pula dengan pembayaran biaya nikah, yang mahal di 
mana calon pengantin rnelakukan pernbayaran di kantor 
pos dan bank penerirna setoran, juga demikian bagi 
rnasyarakat yang belurn merniliki buku nikah, harus 
jauh-jauh mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti 
isbat di Pengadilan Agama Donggala. Sementara kantor 
Pengadilan Agarna jaraknya harus melewati satu 
Kabupaten. Melihat itu tentu hal ini dirasakan sangat 
berat oleh masyarakat, karena rnereka harus 
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu, 
untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. 

Namun setelah One Stop Service ini dibuka 
pertarna kalinya oleh Bapak Bupati Sigi, Kakanwil Kem -
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enag Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Cabang Bank 
Mandiri, Kepala BNN Provinsi dan Ketua Pengadilan 
Agama Donggala, pada waktu dan tempat yang berbeda 
bahkan menjadikan KUA Marawola sebagai pilot project 
baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, 
antusias masyarakat sangat besar, dan kembali 
bersemangat untuk mengurus dokumen kependudukan 
mereka yang sebelumnya hampir merasa putus asa, 
begitu pula antusias mereka mengikuti setiap program 
yang dicanangkan oleh KUA Marawola. 

Terdapat banyak manfaat inovasi yang dirasakan 
oleh masyarakat dengan adanya program One Stop 
Service atau layanan satu atap. Beberapa dari manfaat 
itu seperti pelayanan penerbitan akta nikah, kartu tanda 
penduduk, clan kartu keluarga, serta pembayaran biaya 
nikah, stu1tikan TT, penyuluhan kesehatan alat 
reproduksi dan bahaya narkoba clan isbat nikah menjadi 
lebih mudah, murah dan tepat waktu. 

Melalui pelayanan ini juga semakin menclekatkan 
pelayanan pemerintah di tengah-tengah masyarakat; 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 
akan pentingnya dokumen kependudukan dalam rangka 
taat hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat 
akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga lewat 
penyuluhan kesehatan dan bahaya narkoba, menjaga 
keharmonisan dan keutuhan keluarga Indonesia, 
rneningkatkan taraf perekonomian keluarga, 
memberikan perlindungan dan kepastian hukum 
kepada masyarakat, dan masih banyak lagi yang lain 
dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Ma -
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ka itu tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadikan KUA 
Marawola sebagai pusat layanan keluarga, demi untuk 
mewujudkan cita-cita besar dalam sebuah tatanan 
masyarakat sebagai miniatur negara yakni Baldatun 
Thoyyibatun Warabbun Ghofur. 

Maraknya terjadi praktik nikah di bawah tangan, 
diantaranya tidak terlepas dari proses pengurusan yang 
dirasakan cukup berbelit-belit oleh masyarakat, 
ditambah lagi biaya yang tinggi serta memakan waktu 
yang cukup lama. Hal ini membuat masyarakat berpikir 
praktis sehingga menimbulkan. anggapan bahwa proses 
pemikahan di KUA rumit, yang pada akhimya 
masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan 
pernikahan secara agama walaupun tidak mendapatkan 
akta nikah. 

N amun seiring waktu berjalan, hal ini justru 
menjadi masalah baru bagi mereka ketika mereka 
diperhadapkan dengan masalah-masalah yang muncul 
di kemudian hari seperti penerimaan bantuan sosial oleh 
pernerintah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 
pendidikan anak, harta warisan, dan lain sebagainya, 
yang mana semua itu membutuhkan dokumen resmi 
agar bisa mengatasi masalah-rnasalah tersebut, mulai 
dari masalah penerimaan bantuan, hak di hadapan 
hukurn, hak untuk mendapatkan keadilan, dan lain-lain. 

Inovasi One Stop Service sangat dirasakan dampak 
manfaatnya oleh masyarakat, menghilangkan stigma 
"berbelit-belit dan rumit" yang ada di benak mereka di 
mana program One Stop Service ini tidak hanya sekedar 
slogan namun benar-benar mereka rasakan dampaknya 
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yang dulunya menikah hanya mendapatkan akta nikah 
namun setelah dilaksanakannya program layanan satu 
atam mereka tidak hanya sekedar mendapatkan akta 
nikah akan tetapi mereka juga mendapatkan akta nikah, 
kartu tanda penduduk, serta kartu keluarga juga layanan 
plus lainnya (penyuluhan kesehatan alat reproduksi dan 
penyuluhan bahaya narkoba) yang berfungsi sebagai 
bekal untuk menjaga keutuhan keluarga. 
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Menuju Layanan Cepat dan Terukur 

PROFIL KUA KECAMATAN KOTAMOBAGU 
Kata Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecarnatan 
Kotamobagu Barat, Kata Kotamobagu, merupakan KUA 
terbaik di Provinsi Sulawesi Utara. KUA ini unggul 
dibanding KUA lain pada periode 2019 karena rne1niliki 
tiga program unggulan. Tiga program tersebut di 
antaranya, tepat waktu, profesional dan prima dalam 
pelayanan, sungguh-sungguh dalarn mengupayakan 
kelengkapan sarana clan prasarana, mampu 
rnenciptakan situasi dan kondisi kantor yang kondusif 
bersih, sejuk, rapi, indah, tertib dan aman, dan terus 
rnengoptimalkan kerja sama yang baik dan komunikatif 
dengan instansi lintas sektoral. 

KUA iru berdomisili di wilayah Kelurahan 
Molinow. Bangunan KUA bersebelahan dengan Masjid 
Jami Al-Munawar dan Sekolah Dasar Cokroaminoto. 
Karena masih termasuk wilayah kota, KUA ini tidak jauh 
dari Kantor Kementerian Agama Kata Kotamobagu. 
Lokasi KUA sangat strategis karena mudah dijangkau 
kendaraan angkutan umum. 

KUA ini membina masyarakat kurang lebih 46.792 
jiwa. Jumlah penduduk yang banyak memiliki perbeda -
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an latar belakang itu tersebar di enam kelurahan, yaitu 
Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, 
Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Molinow~ Kelurahan 
Mongkonai, dan Kelurahan Mongkonai Barat. Di bawah 
kepemimpinan, Hi. Irpan, S.Ag, KUA ini hadir untuk 
mewujudkan visi KUA yaitu membina masyarakat 
supaya taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan 
sejahtera lahir bathin. 

.. : 

... ·-

f -I • J'o- _, _,. _.w !»'7 

<· ~: ..._ 

. ' ·· ... )._ ~· 
" ' . I' • t ' r ..,.. • 

":·. I • I. .. ' 
i l ~ . . ~··: ·. -':'.. I ; - .. . . --. .. . , 
I
!. jf . . . l p : .. -. I ~' \ -:] 

·;: ,. , ... ~ .""--.illlliL-.. I , ~ :, - . ~ , ~ . . n· -

,._ - ' 

1

1 .~ . .- 'UJ~· ,,: . '1· '. 

• · 1 i.: ·~}. " ! ~.. I, ~ -

11
. u ~'!: L lo'.\ I It ~ • 

I • • -~t I . ,"'( , , 

- . t . ;~I; .::: i 
. , ~-)\ • ~-111 I . . I ,, .• . . I. \ 

.__.-... : I.• -~;,_._ ·'.. ···- . I ~ • 

~--.: ........ : • ...,., __ --- - ~ _; ---....iiilllllrii::::...11~ 

Beragam upaya dilakukan KUA ini untuk mewujudkan 
visinya ittt. Di antaranya dengan terus meningkatkan 
kualitas pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada 
masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan 
rujuk berbasis teknologi informasi, dan meningka tkan 
kualitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 
Kemudian, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan 
kualitas pelayanan informasi dan bimbingan zakat, haji, 
dan umrah, meningkatkan peran lembaga keagamaan 
dan organisasi masyarakat, dan memaksimalkan 
kemitraan umat melalui koordinasi lintas sektoral. 
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"Kami upayakan memberi pelayanan yang terbaik, 
dengan seluruh potensi yang kami miliki," kata Irpan 
menyebutkan mottonya dalam bekerja melayani 
masyarakat. 

Dia menyebutkan, layanan prima yang 
dilakukannya itu tidak lepas dari peran serta para 
kepemimpinan sebelumnya. Sejak 2007, dimana KUA 
tersebut mulai berdiri, setidaknya ada lima 
kepernimpinan yang sudah jauh-jauh hari menancapkan 
pondasi pelayanan prima. Lima kepemimpinan sebelum 
dirinya itu di antaranya, Hi. Sukarno Ngurawan, S.Ag 
(2009-2010), Hi. Irmanto Ushuli, S.Ag (2010-2011), Muh. 
Thaib Mokobombang, S.Ag (2011-2013), Ors. Hi. Syamsu 
Bahri Tulutugan, M.Pd (2013-2017), dan Hi. Wahyudin 
Ukoli, S.Ag (2017-2018). 

Masing-masing kepemirnpinan itu rnemberikan 
wama dan karakter KUA, sejak kantor KUA satu atap 
dengan kelurahan sampai akhirnya menetap di Jalan 
Adampe Dolot Kelurahan Molinow. Bahkan, KUA yang 
hanya berjarak sekitar 3,75 kilometer dari Kantor 
Kementerian Agama Kota Kotamobagu sebagai induk 
yang rnengawasi kinerja aparatur, dan membina 12 
majelis taklim itu merupakan KUA pertama yang 
memakai layanan berbasis teknologi informasi di kota 
terse but. 

Daya dukung berupa keterjangkauan akses 
transportasi, teknologi, dan informasi, tingkat 
pemahaman masyarakat yang cukup tinggi, dan sumber 
daya aparatur KUA yang melek perkembangan 
teknologi, mampu menghantarkan KUA yang dipimpin-
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nya untuk memberikan standar pelayanan yang cepat 
dan terukur. Layanan tersebut diberikan untuk 
memberikan layanan optimal kepada masyarkat, 
sekaligus meningkatkan citra KUA supaya lebih 
profesional, bermartabat dan disukai masyarakatnya. 

Berikut standar pelayanan yang ditetapkan KUA 
Kotamobagu: 
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Di wilayah Kecamatan Kotamobagu, umat Islam 
adalah penduduk mayoritas yaitu sekitar 36.524 jiwa. 
Perkembangan keagamaan umat Islam dari tahun ke 
tahun terus mengalami peningkatan sesuai visi KUA 
yang diembannya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 
indikator ketaatan beragama seperti data haji yang setiap 
tahun terus bertambah, data jumlah orang yang qurban, 
yang juga mengalami kenaikan yang signifikan, serta 
gambaran ritus keagamaan lain yang berhasil direkam 
KUA Kotamobagu. 

Penduduk kedua terbanyak setelah umat Islam 
adalah Protestan yaitu sekitar 9.029 jiwa, disusul Katolik 
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sekitar 854 jiwa, Budha sekitar 200 jiwa, Hindu sekitar 
184 jiwa, dan Konghucu satu jiwa. Dari jurnlah itu, dua 
kelurahan dihuni oleh 100°/o penduduk Islam yaitu, 
Kelurahan Molinow dan Mongkonai. Sedangkan empat 
kelurahan lain penduduknya terdiri dari beragam agama 
atau keyakinan. 

"Alhamdulillah dalarn bingkai kebersamaan dan 
NKRI, keragaman penduduk di kami tidak 
menghilangkan atau memutuskan persaudaraan," 
tutumya. 

Untuk memberikan layanan terbaik kepada 
masyarakat, KUA 1111 tidak lelah berinovasi dan 
melahirkan terobosan-terobosan baru. Sejumlah 
program digagas Kepala KUA dan aparatur, terutama 
yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti 
dilakukan Kepala KUA, dirinya berupaya optimal 
melakukan pelayanan, pengawasan di berbagai bidang, 
rnulai pencatatan dan pelaporan nikah, mengelola sistem 
informasi manajemen nikah, melaksanakan bimbingan 
keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan 
hisab dan rukyat, bimbingan penerangan agama islam, 
bimbingan haji, zakat, dan wakaf. Upaya itu dilakukan 
bersarna para aparatur lain di KUA-nya, JFU dan 
Penyuluh Agama Islam, melalui pembagian tugas yang 
proporsional. 

MoU dengan Disdukcapil 
Khusus mengenai pelayanan nikah, KUA ini tidak 

mau ketinggalan dalam pemanfaatan Sistem Informasi 
Manajemen Nikah (Simkah). Simkah menjadi bagian pe-
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nting karena sangat berperan besar dalam pengolahan 
data nikah, talak, cerai, dan rujuk yang otomatis 
terintegrasi dengan data kependidikan yang ada di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Kotamobagu. Karena itu, baik online rnaupun offline, 
KUA ini menjadikan Simkah sebagai perangkat utarna 
dalam menerima layanan masyarakat. 

Untuk mengintegrasikan data kependudukan, 
ten1tama dalam pelayanan nikah, KUA ini sudah 
menggagas kerja sama atau MoU dengan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Dukcapil 
sebagai pihak pertama dan KUA Kecamatan 
Kotamobagu pihak kedua, sepakat bekerja sama dalam 
penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan 
yang akan menikah dan buku nikah di kecamatan 
tersebut. 

- ) 

[] ·~ . 
I 

·- ... 

Kerja sama tersebut memberikan manfaat besar 
dan kemudahan bagi masyarakat karena bisa langsung 
mendapatkan KTP baru, Kartu Keluarga, dan 
administrasi kepend ud ukan la inn ya, ketika melangsung-
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melangsungkan pernikahan. Karena ih.t, masyarakat di 
wilayah tersebut tidak perlu antri lama di Disdukcapil 
hanya untuk rnengubah status di KTP atau Kartu 
Keluarga. 

Selain kerja sama Disdukcapil, pihaknya juga 
banyak menjalin koordinasi dengan unsur-unsur lain di 
wilayahnya. Upaya itu dilakukan unhtk rnenunjang 
kelancaran tugas dan aktivitasnya. Dia berprinsip, 
dengan mengoptimalkan kerja sama antara instansi clan 
pihak-pihak terkait, selain mendukung kelancaran 
kinetja juga mampu memberikan layanan terbaik 
kepada masyarakat. 

"Pelayanan yang baik tidak selalu bergantung 
kepada peralatan canggih dan kelengkapan sarana yang 
membutuhkan anggaran besar, tetapi bisa dilakukan 

· inisiasi-inisiasi melalui kerja sama," tu turnya. 
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PROFIL KUA KECAMATAN KENDARI BARAT 
Kata Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari 
Barat berdiri tahun 2005. Lembaga ini merupakan 
kepanjangtanganan Kementerian Agama Kota Kendari, 
Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah terjadi pemekaran 
wilayah dari Kecamatan Kendari menjadi Kendari Barat. 
Secara geografis, KUA yang dipimpin H. Fathuddin, 
S.Ag., MA. ini melingkupi wilayah kerja kurang lebih 
21,35 Km2 atau tujuh persen dari luas daratan Kota 
Kendari. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk 
Kendari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 
Kendari, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 
Mandonga, dan sebelah utara berbatasan dengan 
Kecamatan Soropia. 

Masyarakat di wilayah KUA Kendari Barat 
termasuk perkotaan. Sedikitnya ada sembilan kelurahan 
yang menjadi lahan garapan para aparaturnya, yaitu 
Kelurahan Kemaraya, Kelurahan Lahundape, dan 
Kelurah Watu-watu. Kemudian, Kelurahan Tipulu, 
Kelurahan Benu-benua, Kelurahan Puunggaloba, 
Kelurahan Sodohoa, Kelurahan Sanua, dan Kelurahan 
Dapu-dapura. 
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Jika dirunut sejak tergabung dengan KUA 

Kecamatan Kendari, KUA Kendari Barat sudah memiliki 
delapan kepala kantor. Mulai dari Ors. Zainudin (1992-
1996), Ors. H. Muh. Djuremi (1996-1999), Ors. Husmin 
(2000-2006), H. Sunardin, S.Ag (2006-2008), Sugianto, 
S.Sos.I (2008-2011 ), Alimuddin, S.Ag (2011-2012), H. 
Asfar Dahlan, LC, MA (2012-2016), dan H. Fathuddin, 
S.Ag, MA (2017-sekarang). Kepala KUA didukung oleh 
aparatur sebanyak enam orang ditambah delapan 
penyuluh agama islam honorer. SOM ini bekerja 
melayani masyarakat dalam satu v1s1 yaitu 
11Terwujudnya Pembinaan Urusan Agama Islam dan 
Keagamaan yang Prima dalam Pelayanan, Unggul dalam 
Kinerja, Menuju Masyarakat Kendari Barat yang 
Religius, Cerdas, dan Berakhlak Mulia." 

Untuk mencapai v1s1 besar tersebut, dalam 
komando, Fathuddin, KUA ini berkomitmen 
menjalankan misi yai tu meningka tkan pemahaman, 
penghayatan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, 
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meningkatkan pernaharnan dan kesadaran rnasyarakat 
tentang ZIS dan wakaf serta pengelolaannya, dan 
berupaya meningkatkan pernaharnan dan kesadaran 
masyarakat ten.tang bahaya rniras dan narkoba. 

Selain itu, pihaknya juga rneningkatkan kualitas 
peJayanan, baik dalarn adrninistrasi dan rnanajernen, 
nikah dan rujuk, bim bing an haji dan um rah, rnau pun 
pembinaan keluarga sakinah, kernitraan urnat dan 
produk halal. Kernudian, pihaknya juga rnelakukan 
optimalisasi dalam bimbingan tilawatil Qur'an dan 
pemberantasan buta baca tulis Qur'an, optimalisasi di 
bidang pernbinaan dan peningkatan peran lernbaga 
keagamaan, serta rneningkatkan kualitas dalam 
mengkoordinasikan kegiatan, baik sektoral rnaupun 
lintas sektoral. 

"Tidak cukup visi dan misi, karni juga punya moto 
pelayanan yaitu tertib dan cepat dalam adrninistrasi, 
prima berlandaskan IKHLAS, yaitu Ibadah, Kreatif, 
Hidmat, Loyal, Aman.ah, dan Syukur dalarn pelayanan," 
kata Fathuddin. 

Moto tersebut dipilih untuk rnendukung prinsip 
bahwa KUA merupakan unit terdepan Kernenterian 
Agama yang harus mernberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat. KUA dituntut untuk senantiasa 
memberikan pelayanan cepat dan tertib, supaya 
masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran KUA. 
Adapun istilah prima dalam pelayanan dimaknai bahwa 
KUA hadir rnemberikan layanan tanpa membedakan 
pangkat, derajat, suku, dan ras. 
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Layanan prima berlandaskan IKHLAS memiliki 
filosofi tersendiri dari setiap hurupnya. Yaitu, I= Ibadah, 
merupakan semangat kerja aparatur, bahwa setiap 
aktivitas yang disandarkan kepada Allah akan bernilai 
ibadah. K = kreatif, merupakan tuntutan rill bahwa daya 
kreatif menjadi nafas dalam setiap pelayanan. Karena itu 
aparatur KUA dituntut untuk terus berinovasi dan 
melahirkan kreativitas yang positif untuk memperbarui 
layanan. H = Hidmat yaitu slogan bahwa pelayanan 
harus benar-benar dilakukan penuh pengabdian, sopan 
santun, dan hormat atau takzim. L = loyal, merupakan 
semangat seluruh aparatur, bahwa setiap memberikan 
pelayanan harus tetap patuh kepada peraturan dan 
undang-undang yang berlaku. A = Amanah, yaitu 
keyakinan bahwa tugas pelayanan merupakan amanah 
yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. 
Sedangkan, S = Sabar merupakan landasan setiap 
pelayanan, terutama dalam menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi. 

Pegawai atau aparatur KUA Kendari Barat 
memahami betul bahwa setiap warga negara memiliki 
hak untuk terpenuhi setiap kebutuhannya. Karena itu, 
pelayanan keagamaan KUA didesain dalam bingkai 
standar pelayanan yang inklusif dan anti diskriminitif. 
Standar tersebut disiapkan untuk membangun 
kepercayaan masyarakat yang memiliki perbedaan latar 
belakang, baik pendidikan, ekonomi, agama, dan lain 
sebagainya. 

Bagi KUA Kendari Barat, standar pelayanan 
merupakan poin penting yang menjadi tolok ukur sekal-
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igus pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. 
Standar pelayanan disiapkan untuk menciptakan 
kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur, yang sesuai Undang-undang 
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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"Standar pelayanan 1uga membuka atau memberikan 
informasi kepada publik tentang dasar hukum, 
persyaratan, jangka waktu penyelesaian, produk 
layanan, jumlah pelayanan, dan biaya yang harus 
dikeluarkan," h1tur Fathuddin. 

Standar Pelayanan Publik 
Untuk menghindari tumpang tindih dalam 

melaksanakan tu.gas, KUA Kendari Barat menetapkan 
uraian tugas masing-masing pegawai. Uraian tersebut 
dipasang di meja kerja masing-masing serta 
dipampangkan supaya diketahui publik. Uraian tugas 
pegawai disusun secara sistematis, jelas, ringkas, tepat, 
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taat asas, dan akurat. Uraian tugas tersebut dijadikan 
sebagai alat ukur capaian kinerja pegawai. 

Selanjutnya, KUA ini juga rnenjunjung tinggi 
moralitas kerja yang termaktub dalam kode etik 
pegawai. Kode etik atau aturan ini mengatur perilaku 
atau hubungan, baik pegawai dengan pegawai maupun 
pegawai dengan masyarakat. Kode etik merupakan 
serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati 
bersama dan dibuat sebagai pedoman dalam berperilaku 
atau melaksanakan tugas sehingga menumbuhkan 
kepercayaan dan memelihara citra positif KUA di mata 
masyarakat. 

"Kode etik ini kami buat sesuai dengan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2010. Kode etik ini 
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KUA 
dan menjadi acuan dalam berhubungan dengan pegawai 
lain, pimpinan, maupun masyarakat," kata Fathuddin. 

Selain membagi tufoksi dan melaksanakan kode 
etik, aparatur KUA Kendari barat juga sangat 
menekankan kedisiplinan kerja. Kedisiplinan dipandang 
sebagai budaya kerja yang sangat penting karena 
menentukan terwujudnya tujuan dan pencapaian visi 
KUA. Kedisiplinan yang meliputi disiplin kehadiran dan 
disiplin dalam memberikan pelayanan itu dibuktikan 
dengan rekaman kehadiran menggunakan fingerprint 
dan absen manual. Melalui dua alat itu ketidakhadiran, 
keterlambatan, ataupun kelalaian pegawai dapat terukur 
dengan jelas dan bisa menjadi bahan evaluasi. 

Pihaknya bersyukur, tingkat kedisiplinan pegawai 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah 

250 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 

TAHUN 2019 

cukup baik. Hal itu berdasar hasil pengarnatan yang 
diperkuat dengan hasil survey terhadap indeks 
kepuasan masyarkat. Dari responden yang 
diwawancara, pada urnurnnya sudah rnenilai bahwa 
aparatur KUA sudah disiplin, dengan nilai rata-rata 3,38 
atau sangat baik. 

lnovasi Layanan 
Setelah membuat dan rnelaksanakan standar 

layanan publik dengan baik, KUA Kendari Barat juga 
berupaya mengembangkan pelayanan dalam bentuk 
inovasi dan terobosan baru. Upaya itu dilakukan untuk 
memberikan lay a nan terbaik kepada rnasyaraka t 
sehingga apa yang dilakukannya benar-benar sesuai 
harapan. Menurut Fathuddin, inovasi juga dilakukan 
sebagai upaya penyesuaian layanan se1rmg 
perkembangan zaman dan teknologi. Bebera pa inovasi 
yang dilakukan selama kepemimpinannya yaitu, 
pembuatan miniatur Ka'bah, tempat Sa'i, rniniatur 
Arafah, Muzdalifah, Mina dan tempat melontar jamarah. 
Miniatur Makkah itu dibuat untuk memudahkan calon 
jamaah haji dalam mernahami pelaksanaan ibadah haji 
ketika pembinaan manasik haji. 

Kemudian, pihaknya juga membuat stiker yang 
memuat informasi standar pelayanan nikah. Stiker itu 
dibagikan kepada warga dan di tern pel di sejumlah 
fasilitas urnurn, seperti kantor kelurahan, kantor camat, 
masjid dan fasilitas lainnya. Stiker tersebut dibuat untuk 
memudahkan masyarakat ketika akan meminta layanan 
KUA. 
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Selain stiker standar pelayanan nikah, pihaknya 
juga membuat stiker penyuluhan bergambar. Stiker 
tersebut mewakili delapan penyuluh honorer yang ada 
di KUA tersebut, sehingga bisa memberi gambaran dan 
memudahkan penyuluhan di lapangan. Sebagaimana 
stiker standar pelayanan, stiker itu disebar dan ditempel 
di kantor kelurahan, kantor camat, masjid, dan fasilitas 
fasilitas umum lainnya. 

Inovasi berikutnya adalah membuka pelayanan 
terpadu satu pintu (PTSP). Layanan ini digagas untuk 
mempercepat dan memudahkan pelayanan. Layanan 
PTSP menugaskan sedikitnya tiga aparatur yang siap 
melakukan pelayanan nikah, pelayanan keagamaan 
meliputi zakat, wakaf, haji, dan sejenisnya, serta 
aparatur yang fokus menerima pengaduan masyarakat. 

Peningkatan Kualitas SOM dan Sarana 
Upaya meningkatkan kualitas dan keterampilan 

pegawai (SDM) sebagai ruh pelayanan di KUA juga 
dilakukan. Hal itu dilakukan dengan rutin mengirimkan 
utusan untuk mengikuti diklat, workshop, DDTK, dan 
pembinaan, baik yang dilakukan Kementerian Agama 
Kota Kendari maupun Kemenag tingkat Provinsi. 
Kemudian, selain mengikuti acara momentuman itu, 
pihaknya juga rutin melaksanakan evaluasi setiap bulan. 
Menurut Fathuddin, rutinitas evaluasi dilakukan 
semata-mata untuk mengevaluasi serta mencari solusi 
terhadap kekurangan maupun pengaduan masyarakat. 

Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan 
zaman dan kemajuan teknologi, KUA ini secara khusus 
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menggelar kursus komputer bagi pegawainya. Kursus 
tersebut merupakan langkah intern yang dilakukan 
KUA untuk meningkatkan kemampuan para aparatur 
yang belum bisa mengopersionalkan perangka t 
komputer. Pihaknya menyadari, masih ada generasi old 
yang menjadi bagian aparatur di KUA-nya, yang ketika 
tuntutan pelayanan sudah berbasis komputer atau 
teknologi inforrnasi, tetapi kemampuan untuk itu masih 
m1n1m. Melalui kursus itu pihaknya berhasil 
meningkatkan kemampuan pegawainya dalam hal 
penggunaan komputer dan perangkat elektronik 
lainnya. 

Selain peningkatan SDM, KUA Kendari Barat juga 
berupaya rnewujudkan pelayanan prirna dengan cara 
menyediakan sarana clan prasarana yang representatif. 
Sarana disiapkan untuk memberikan kenyamanan, 
keindahan, dan kemudahan setiap warga yang 
berkunjung ke lokasi tersebut. Salah satu sarana yang 
disediakannya adalah balai nikah yang dapat digunakan 
secara curna-curna oleh masyarakat. Kemudian, 
pihaknya juga menyediakan papan kehendak nikah 
yang menarnpilkan peristiwa dan jadwal nikah yang 
akan berlangsung dalam kurun waktu sepuluh hari ke 
depan. Melalui papan tersebut setiap warga yang 
berkunjung bisa rnengetahui informasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan nikah. 

Sistem Pengelolaan Nikah 
Dalam pelayanan nikah dan rujuk, KUA Kendari 

Barat sudah menggunakan Sistem Informasi Manajernen 
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Nikah (Simkah) sejak awal 2013. Terobosan Menteri 
Agama itu dinilai tepat dan sangat membantu, karena 
meringankan sekaligus merapihkan hasil ketja aparatur 
KUA. Bahkan, sistem itu mampu mempercepat dan 
1nempermudah, baik aparatur yang melayani masya
rakat, maupun masyarakat yang menerima layanan 
KUA. 

Simkah dinilai sangat efektif dalam mengumpul
kan data-data nikah dari KUA di seluruh wilayah 
Republik Indonesia. Data pernikahan tersimpan dengan 
arnan sesuai data di KUA-KUA di yang tersebar di 
berbagai wilayah Kabupaten/Kota. Bahkan, data tersebut 
berguna untuk mernbuat berbagai analisa dan laporan 
sesuai dengan berbagai keperluan. 

Menurutnya, Simkah marnpu menjawab kebutuhan 
KUA dalam backup data. Hal itu sangat penting untuk 
rnenyelarnatkan data ketika terjadi berbagai masalah, 
seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. 
Kernudian, karena program terse but rnenggunakan basis 
internet atau online, dinilai efektif dan efisien karena 
mampu memberikan fasilitas yang lebih tepat, cepat, 
dan aman sehingga rnempermudah kedua belah pihak, 
antara KUA dan warga. 

Membuka Ruang Terbuka Informasi 
Setiap badan publik rnernpunyai kewajiban untuk 

rnembuka akses atas inforrnasi publik yang berkaitan 
dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. 
Hal itu tidak terkecuali dengan KUA yang merupakan 
salah satu instansi Kementerian Agarna di kecamatan. 
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Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip 
keterbukaan, akan tercipta pernerintahan yang baik dan 
peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabel. 

Sejalan dengan arnanah UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan lnforrnasi Publik dan dalarn rangka 
memberikan pelayanan Inforrnasi yang optimal kepada 
masyarakat, KUA Kendari Barat telah rnernbuka layanan 
Informasi publik online untuk rnernenuhi kebutuhan 
masyarakat. Layanan inforrnasi publik online 
merupakan salah satu sarana yang bisa dirnanfaatkan 
oleh masyarakat dalarn rnengajukan perrnohonan 
Informasi publik di sarnping ketersediaan Informasi 
yang sudah dapat diakses secara langsung melalui 
website resmi KUA-Kendari Barat.blogspot.com. Dengan 
disediakannya layanan informasi publik online tersebut 
pihaknya berharap jarak dan waktu tidak lagi menjadi 
halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat 
atas informasi publik. 

Membuka Ruang Pengaduan 
Evaluasi yang dilakukan KUA Kendari Barat tidak 

hanya bersumber dari pengamatan internal dan survey 
atau menyebar kuesioner, melainkan juga membuka 
surat kaleng dan pengaduan langsung melalui nomor 
telepon di 085241624162. Bahkan pihaknya juga 
menyediakan sarana konsultasi terkait tugas dan fungsi 
KUA melalui Email dan Facebook. Layanan pengaduan 
itu dibuka untuk menerima respon, tanggapan, kritik, 
a tau komplain langsung dari masyaraka t. 
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Dia menyebutkan, prosedur atau rnekanisme 
pengelolaan pengaduan layanan secara serius akan 
ditindaklanjuti, yaitu diverifikasi oleh petugas tata 
usaha, kemudian diserahkan kepada Kepala KUA. 
Bahan tersebut menjadi materi diskusi, verifikasi, dan 
pengarnbilan solusi dengan semua elernen di KUA. 
Selanjutnya, solusi atau tanggapan dari pengaduan itu 
disampaikan kepada pemohon atau pihak yang 
mengadukan. 
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KUAS: Cara KUA Lunyuk Sentuh 
Generasi Muda 

PROFIL KUA KECAMATAN LUNYUK 
Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Kantor Urusan Agama (KUA) identik dengan 
orang tua. Aktivitas KUA, mulai dari pelayanan 
pemikahan, majelis taklim, ikrar wakaf, dan lain 
sejenisnya, nyaris tidak menyentuh generasi muda, 
apalagi kalangan remaja, baik laki-laki maupun 
perempuan. KUA, baru menyentuh anak muda ketika 
mendapati calon pengantin yang nikah dini. 

Tetapi, pemandangan baru terjadi di KUA 
Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat. KUA yang berdomisili di JI. Sutan 
Zainuddin No.13 Lunyuk, dan saat ini dipimpin, M. 
Subhani, S.HI ini justru menampilkan kondisi yang 
bertolak dari keumuman yang terjadi. Selain melayani 
kalangan sepuh atau dewasa, KUA ini justru lebih akrab 
dengan kalangan remaja. 

Keakraban dengan para remaja, terutama pelajar 
tersebut bukan tanpa alasan. KUA ini sengaja masuk ke 
kalangan generasi penerus bangsa dengan tujuan 
khusus, yaitu untuk memberikan pelayanan bimbingan 
dan penerangan agama islam sejak dini. Menurut 
Subhani, gerakan pembinaan remaja itu dilakukan dal -
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am rangka implementasi PMA 34 tahun 2016, selaras 
dengan fungsi KUA dalam melaksanakan bidang 
Pembinaan dan Pengamalan Agama (P2A). 

"P2A selama ini dianggap sebatas "plang atau 
papan nama" yang menghiasi atau melengkapi wajah 
depan KUA, namun hampa dari kegiatan atau 
program," kata Subhani. 

KUA masuk sekolah yang selanjutnya dinamai 
KUAS ini dimulai sejak akhir 2018. Program itu diawali 
dengan menggandeng Kepala Sekolah SMA/SMK/MA 
dan sederajat, untuk membuat dan menyusun program 
ketja sama. Ketja sama yang digagasnya itu meliputi 
pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam bagi 
pelajar yang notabene usia remaja. 

Penentuan lokus pelayanan bimbingan remaja usia 
sekolah dilatarbelakangi oleh fenomena pahit yang ada 
di wilayahnya. Di antaranya, sebagian besar pemicu dan 
penyebab konflik disebabkan kenakalan remaja atau 
pelajar, seperti kasus penyalahgunaan narkoba, tindakan 
kriminal, balap liar, pergaulan bebas, minuman keras, 
sampai pada penistaan agama yang berujung konflik 
antara agama. 
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Selain itu, keterpanggilan KUA Lunyuk ke sekolah 
dikarenakan masih banyak peristiwa pernikahan usia 
sekolah. Pihaknya rnencatat, selama tahun 2018, terjadi 
delapan kasus pernikahan di bawah tangan dengan catin 
masih usia sekolah. Jumlah tersebut rnerupakan data 
yang dilaporkan kepada KUA, sernentara data yang 
tidak dilaporkan dinilai rnelebihi jumlah tersebut. 
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Beragam fenornena rnernprihatinkan itu muncul 
disebabkan banyak faktor. Selain kesadaran dan 
tanggung jawab orang tua terhadap anak di usia remaja 
masih sangat minim, juga disebabkan oleh minimnya 
tenaga konselor, dalam hal ini guru BK dan agarna, di 
sejumlah sekolah, baik tingkat SLTA ataupun SLTP se
Kecamatan Lunyuk. 

"Kenapa orang tua siswa dinilai minim 
pengawasan dan pembinaannya, karena latar belakang 
orang tua yang tidak memiliki pendidikan formal dan 
pemahaman agama yang baik," tuturnya. 

KUA masuk sekolah digagas juga untuk rnembantu 
sebagian besar guru konselor yang merupakan tenaga 
honorer, yang kadang tidak linier dengan bidang yang 
diampu pada lembaga tersebut. pendidikan yang ada. 
Keterlibatan KUA mampu mendapingi para konselor 
yang tingkat kepahaman agamanya masih minim. 
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Program KUAS dijajaki sejak November 2018 dan 
sudah berlangsung sepanjang tahun ajaran 2018/2019. 
Untuk pertamakalinya, program itu diterapkan di 
SMAN 1 Lunyuk dan SMKN 1 Lunyuk. Program 
layanan dan bimbingan itu digelar dwi mingguan 
dengan melibatkan penyuluh agama non-PNS sebagai 
motor utama yang didampingi Kepala KUA Kecamatan 
Lunyuk dan Kepala Sekolah. Selain jadwal dwi 
mingguan itu, KUA Lunyuk juga terlibat aktif dalam 
pesantren Ramadhan, pekan Orientasi Siswa Baru. Pada 
kesempatan itu aparatur KUA kembali memberikan 
pendalaman nilai-nilai keagamaan. 

Menurut Subhani, tema dan metodologi yang 
diterapkan dalam KUAS itu mengacu pada tumbuh 
kembang psikologi remaja, yaitu melalui ceramah, 
dialog, dan tanya jawab. Sedikit demi sedikit pihaknya 
menanamkan nilai-nilai agama sebagai fondasi atau 
nafas dalam setiap gerak langkah para generasi bangsa 
terse but. 

Seiring berjalan, setelah menjadi pilot project yang 
diuji-cobakan di semester akhir tahun ajaran 2018/2019, 
program itu dievaluasi bersama pihak sekolah. Pihaknya 
bersyukur, program tersebut dapat diterapkan di 
sejumlah sekolah di Kecamatan Lunyuk. 

"Kenapa orang tua siswa dinilai minim 
pengawasan dan pembinaannya, karena latar belakang 
orang tua yang tidak memiliki pendidikan formal dan 
pemahaman agama yang baik," tuturnya. 

KUA masuk sekolah digagas juga untuk membantu 
sebagian besar guru konselor yang merupakan tenaga 
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honorer, yang kadang tidak linier dengan bidang yang 
diampu pada lembaga tersebut. pendidikan yang ada. 
Keterlibatan KUA mampu rnendapingi para konselor 
yang tingkat kepahaman agamanya masih minim. 

Program KUAS dijajaki sejak November 2018 dan 
sudah berlangsung sepanjang tahun ajaran 2018/2019. 
Untuk pertamakalinya, program itu diterapkan di 
SMAN 1 Lunyuk clan SMKN 1 Lunyuk. Program 
layanan dan bimbingan itu digelar d wi mingguan 
dengan melibatkan penyuluh agama non-PNS sebagai 
motor utama yang didampingi Kepala KUA Kecarnatan 
Lunyuk dan Kepala Sekolah. Selain jad wal d wi 
mingguan itu, KUA Lunyuk juga terlibat aktif dalarn 
pesantren Ramadhan, pekan Orientasi Siswa Baru. Pada 
kesempatan itu aparatur KUA kembali mernberikan 
pendalaman nilai-nilai keagamaan. 

Menurut Subhani, tema dan metodologi yang 
diterapkan dalam KUAS itu mengacu pada tumbuh 
kembang psikologi remaja, yaitu melalui ceramah, 
dialog, dan tanya jawab. Sedikit demi sedikit pihaknya 
menanamkan nilai-nilai agama sebagai fondasi atau 
nafas dalam setiap gerak langkah para generasi bangsa 
tersebut. 

Seiring betjalan, setelah menjadi pilot project yang 
diuji-cobakan di semester akhir tahun ajaran 2018/2019, 
program itu dievaluasi bersama pihak sekolah. Pihaknya 
bersyukur, program tersebut dapat diterapkan di 
sejumlah sekolah di Kecamatan Lunyuk. 
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Titik Balik 
Sejak di tugaskan pertama kali sebagai Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, pertengahan 
Desember tahun 2017, Subhani langsung melakukan 
pemetaan kondisi sosio-kultural dan keagamaan di 
daerah ujung Barat-Selatan Kabupaten Sumbawa 
tersebut. Upaya itu dilakukan guna menghadapi 
beberapa problematika yang dihadapinya, baik yang 
disebabkan faktor internal maupun eksternal. 

Di mata Subhani, KUA yang melingkupi penduduk 
kurang lebih 20.312 jiwa (sensus 2018), dengan 
kon1posisi 10.460 laki-laki dan 9.852 perempuan itu 
memiliki problematika yang cukup kon1pleks. Di 
antaranya, secara internal di KUA-nya masih ditemukan 
mentalitas pehtgas KUA yang "tergiur" dengan uang 
untuk menjamin kemudahan layanan, kurang disiplin, 
terpusat hanya pada satu orang petugas, m1rum 
pengawasan, dan kurang bergaul dengan masyarakat 
unhtk mensosialisasikan setiap perahtran atau rugas dan 
fungsi KUA. 

Sedangkan secara eksternal, wilayah yang 
didominasi penduduk lulusan SD sebanyak 45%, SLTP 
25%, SLTA 20%, Sarjana 6% dan tidak sekolah atau buta 
huruf sebanyak 4o/o itu, berdapak pada minimnya 
partisipasi masyarakat ke KUA karena takut dan minder. 
Sehingga, banyak di antara masyarakat lebih memilih 
pihak ketiga unhtk mengurusi keperluannya dengan 
KUA. Kemudian, karena minimnya sosialisasi dari KUA, 
banyak warga yang tidak mengetahui persyaratan dan 
ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Aki-
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batnya, masyarakat lebih tergiur kepada para cukong 
ibadah haji dalam menyelesaikan urusannya. Akibat 
keterbatasan informasi dan pengetahuan itu, persoalan 
masyarakat semakin kompleks termasuk dalarn 
perwujudan keluarga sakinah, pembinaan anak dari 
dampak negatif gadget, media sosial, clan lain 
sebagainya. Penduduk yang secara etnik terdiri dari 
masyarakat asli suku Sumbawa, keturunan suku Sasak, 
Bali, dan Jawa itu sangat mudah terpengaruh negatif 
yang dibawa individu atau sekelompok orang yang 
tidak bertanggung jawab. 

Strategi Layanan 
Dari data problematika yang diinventarisir clan 

diklasifikasikan itu selanjutnya ditindaklanjuti sesuai 
dengan potensi yang dimiliki KUA. Meski belum 
mampu sepenuhnya mengatasi problematika, KUA ini 
memiliki langkah-langkah strategis dan taktis yang 
dinilai sukses meminimalisir segala kekhawa tiran yang 
tetjadi. Beberapa strategi yang dibuatnya itu di 
antaranya, pendisiplinan wewenang masing-masing 
petugas sesuai uraian tugas, pembuatan alur layanan, 
dan himbauan, memajang display peryaratan nikah 
rujuk dan biayanya di ruang pelayanan, menyampaikan 
surat atau brosur kepada KepalaDesa/Kepala Dusun 
terakit dengan peraturan dan persyaratan pencatatan 
nikah. 

Kemudian, KUA juga mengintensifkan sosialisasi 
terkait pencatatan nikah dan rujuk rnelalui berbagai 
momentum kegiatan di tengah masyarakat, rneningkat -
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kan koordinasi lintas sektoral dalam pendidikan dan 
pengawasan rnasyarakat, rnernfasilitasi rnasyarakat 
dalam informasi dan pendaftaran haji rnelalui Kantor 
Urusan Agama, membuat program bimbingan manasik 
haji mandiri, dan meningkatkan koordinasi lintas 
sektoral terkait penipuan haji di tengah masyarakat. 

Strategi lain yang dilakukan kepala KUA dan 
jajarannya, yaitu melakukan bimbingan mandiri calon 
pengantin, sosialisasi tugas dan fungsi keluarga atau 
orang tua melalui majlis ta'lim, menggandeng 
stakeholder pendidikan untuk mensosialisaikan diri 
dalam pendidikan gratis, penyuluhan dan bimbingan 
remaja usia sekolah melalui program KUAS. 

Melalui berbagai forum dan pertemuan, KUA 
Lunyuk juga berupaya keras dan konsisten memupuk 
kesadaran masyarakat supaya menghindari dampak 
negatif pernikahan di bawah umur. Berkoordinasi 
dengan kepala desa dan kepala dusun supaya ikut serta 
mengingatkan warga supaya menikah sesuai usia yang 
ditentukan dan menggunakan teknologi dan media 
sosial dengan bijak. Selain itu, pihaknya juga 
menggandeng aparat kepolisian dalam penegakan 
hukum dan pensosialisasian bahaya miras dan napza. 
Ketja sama KUA-Kepolisian itu dilakukan setiap 
pelaksanaan upacara bendera dan kegiatan penyuluhan 
di sekolah. 

Capaian Kinerj a 
Ragam strategi dan langkah taktis sebagai ikhtiar 

KUA dalam melayani masyarakat mulai dirasakan mas -
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yarakat. KUA kini diakui kehadirannya di tengah masya
rakat Lunyuk dengan beragam kekhasan program yang 
digagasnya. 

Tak ayal, KUA dengan tipologi 01, yang 
bangunannya cukup luas, yaitu sekitar 252 M 2 di atas 
tanah 800 M 2 ini berhasil mengubah paradigma masya
rakat, terutama generasi rnuda dalam menjalani 
kehidupan. Layanan KUA, seiring pergantian kepemim
pinan, yaitu sejak 1976 yang kala ini dipimpin, M. Nur 
Amin sampai saat ini terus rnengalarni perbaikan. 

Bersama 14 orang terrnasuk Kepala KUA, KUA 
Lunyuk yang rnerupakan satu dari 23 KUA di 
Kabupaten Surnbawa ini tiada henti berinovasi. Aparatur 
KUA terus hadir rnengabdikan diri di tengah rnasyarakat 
yang bermukim di ketinggian 10-50 meter di atas 
permukaan laut. Upayanya itu marnpu menghantarkan 
rnasyarakat Kecamatan Lunyuk menjadi bagian warga 
yang cukup religius. Hal itu dapat dilihat dari 
antusiasme masyarakat terhadap aktifitas keagamaan, 
baik yang ritual maupun gambaran kegiatan sosio
kultural yang sangat lekat dengan spirit keagamaan. Saat 
ini, Kecamatan Lunyuk memiliki 24 masjid, 23 rnushala, 
dan 15 Pura. Selain prasarana peribadatan, wilayah ini 
juga memeiliki lernbaga pendidikan formal dan 
nonformal yang mampu menopang salah satu 
kebutuhan dasar rnasyarakat, yaitu PAUD sebanyak 20 
buah, TK/RA 15 buah, SD/MI 14 buah, SLTP/MTs 8 buah, 
SLTA 4 buah, pondok pesantren 2 buah, majelis taklim 
24 buah, diniyah 4 buah, dan TPQ 
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TPQ/ A 27 buah. Khusus umat islarn, dari sekitar 17.585 
jiwa, masing-masing penduduk tergabung dalam 
organisasi keagamaan Islam yaitu; Nahdlatul Wathan 
(NW) sekitar 60o/o, Muharnmadiyah 25°/o, dan 
Nahdlawatul Ulama (NU) 15°/o. Jurnlah tersebut, tidak 
berpengaruh besar pada pencatatan pernikahan 
rnengingat data pernikahan di KUA senantiasa naik 
turun atau fluktuatif. Menurut, Subhani, jumlah 
peristiwa pernikahan dalam setiap tahun tercatat pada 
kisaran 217 peristiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian 
besar pengantin memilih melangsungkan akad nikah di 
luar balai nikah. 

Penerapan SIMKAH 
Sistem Informasi Manajement Nikah (Simkah) yang 

merupakan salah satu terobosan Kementerian Agama RI 
dalam pencatatan nikah sudah diterapkan di KUA 
Lunyuk. Bahkan, Simkah yang digunakannya saat ini 
sudah berbasis web. 

Sejak Januari 2015, pencatatan nikah-rujuk di KUA 
sudah menggunakan sistem informasi manajement 
nikah (Simkah). Dengan sistem ini, data-data pencatatan 
nikah dari tahun 2015 sampai tahun ini terekam dan 
tersimpan baik. Bahkan, karena kondisi data-data 
pencatatan nikah sebelum tahun 1976 sampai dengan 
2009, yang tidak tertata dengan baik, ditambah kondisi 
dokumen pencatatan yang lapuk dimakan usia dan 
terpisah-pisah, pihaknya juga berinisiatif mengamankan 
dokumen-dokumen pencatatan nikah dalam bentuk 
digi talisasi. 
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Digitalisasi dokumen diawali dengan penataan 
fisik dokumen yang tercecer, ganda, dan mulai lapuk 
dimakan rayap, yaitu dengan cara penyortiran dan 
penjilidan ulang. Setelah dokumen-dokumen tersebut 
tetjilid dengan baik, kemudian disimpan pada rak 
dokumen arsif kemudian diinput ke dalam bentuk file. 
File-file yang telah terinput disusun dalam bentuk 5 
tahunan dan memuat data-data inti dari dokumen
dokumen pencatatan nikah-rujuk, mulai data nama 
pasutri, nama orang tua pasutri, maskawin atau mahar, 
nama dan status wali, tanggal nikah, dan nomor akta 
nikah. 

Sertifikasi Tanah Wakaf 
Kecamatan Lunyuk dengan luas wilayah kurang 

lebih 513,74 km2 dan jumlah penduduk 20.312 jiwa, 
tercatat memiliki luas tanah wakaf sekitar 131.221 m2. 
Jumlah tersebut belum ditambah sejumlah fasilitas 
umum yang belum diwakafkan pada sejumlah desa, 
seperti semisal area perkuburan, langgar atau mushala, 
dan TPQ/TPA desa. Berikut adalah data wakaf yang ada 
di KecamatanLunyuk. 

Jumlah Bersertifika t Ber-AIW /AP AIW 
No 129! Luas Lokas Luas 

Lokasi 
Luas 

Lok.isi 
(ml) i (m2) (m2) 

1. LunvukRea 13 44.383 8 12672 5 31.711 
2. LunvukOde 4 5.176 2 3.876 2 1.300 
3. PerunR: 6 13.197 4 5.947 2 7.250 
4. Padasuka 12 34.583 5 22.526 7 12057 
5. EmanR:Les. 4 10.223 2 2423 2 7.800 
6. Jamu 7 23.659 2 7.635 5 16.024 
7. Sukam.aiu - - - - - -

lumlah 46 131.221 23 55.079 23 76.142 
Data Tanah 't!El!!f.pada Kantor Urusan Agama KeaJITUlttmlunvulc 
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Layanan Penyuluhan Agama 
Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh 

rnasyarakat Kecarnatan Lunyuk, selain rnelahirkan 
sejurnlah sarana peribadatan berupa masjid dan 
rnushala, juga melahirkan sejumlah kegiatan keagamaan 
yang terpusat di majelis taklim. Melalui forum-forum ini 
rutin dilakukan pengajian rningguan atau pun bulanan 
sekaligus memebrikan pembinaan keagamaan. Di 
Kecamatan Lunyuk sedikitnya ada 24 majelis taklim 
yang tersebar di seluruh desa. Dari sejurnlah majlis 
ta'lim tersebut, KUA Lunyuk membina secara prioritas 
yaitu 14 majelis taklim saja, sebagaimana dalam tabel 
berikut. 

No Majlis Taklim Alamat Petugas Pembina 

1 Nurul hidayah Dsn. Krida Ds. Jamu 
Kasipuddin, QH, 
S.Pdl 

2 Al Mujahidin 
Dsn. SamparBontong Kasipuddin, QH, 
Ds. Emang Lestari S.Pdl 

3 Al Muttaqin 
Dsn. Liang Bage Ds. Zaitun, QH 
Emang Lestari 

4 Quba 
Dsn. Kalbir Ds Emang Zaitun, QH 
Lestari 

5 BirrulWalidain 
Dsn. Karya Makmur Saparuddin SOR, 
Ds. Padasuka QH,SE . 

6 Al Hidayah 
Dsn. Mekar Sari Ds. Saparuddin SOR, 
Pe rung QH,SE 

7 Nurul Islam 
Dsn. Perung Ds. M. Imran, S.Pd 
Pe rung 

8 Al Mujahidin 
Dsn. Lunyuk Ode A. M. Imran, S.Pd 
ds. Lunyuk Ode 

9 Nurul Huda 
Dsn. KarangAnyar Ds. Zulkamain, S.Pd 
Lunyuk Rea 
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10 Al Mukmin 

11 Nurul Iman 

12 Najmul Huda 

13 Nurul Yatim 

14 Al Thsan 

Dsn. Lenang Belo Os. 
Lunyuk Rea 
Dsn. Lunyuk Rea Os. 
Lunyuk Rea 
Dsn. SukaMulya Ds. 
Padasuka 
Dsn. Padasuka B Ds, 
Padasuka 
DsnRukunKarya Os. 
Padasuka 
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M. Alwan, S.Ag 

M. Alwan, S.Ag 

Zulkarnain, S.Pd 

Murtan, QH, S.Pdl 

Murtan, QH, S.Pdl 

Data Majlis TdfmBinaanAktif pada Kantor Urusan Agama Kee. Limyuk 

Pembinaan Jama' ah Haji Mandiri 
Birnbingan dan pembinaan jama'ah calon haji 

merupakan salah satu layanan rutin yang dilakukan 
KUA Lunyuk. Program mandiri ini baru dilakukan sejak 
2018 bekerja sama Kantor Kernenterian Agama 
Kabupaten Sumbawa, Petugas TPHl/TPHI, dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sumbawa melalui UPT Puskesmas 
di Lunyuk. 

Bimbingan dilakukan secara berkala dan dengan 
berbagai strategi. Pembinaan dilakukan secara kolektif 
sehingga kelompok yang terdiri dari kelompok kecil 
calon jarna'ah haji itu mampu memahami materi dengan 
paripuma, baik yang berkaitan dengan ahkam haji 
ataupun kondisi sosial dan budaya arab, termasuk 
mengenalkan semua aktifitas yang akan dilalaui jama'ah 
haji sejak keberangkatan hingga kepulangan kembali 
ketanah air. 
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Pembinaan jama'ah haji mandiri dilakukan 
semenjak dikeluarkannya data nama-nama jama'ah haji 
yang berangkat diakhir tahun 2017. Upaya pemberkasan, 
pemasporan, pengecekan keseha tan, pengambilan dan 
pengumpulan koper jama'ah, manasik kecamatan, 
manasik haji menjelang keberangkatan jama'ah, 
pelepasan jama'ah haji dilakukan di tingkat kecamatan, 
termasuk penjemputan jama'ah pulang dari pelaksanaan 
ibadah haji. 

Berkaca pada model pelaksanaan pembinaan 
manasik mandiri pada tahun 2018, pembinaan manasik 
mandiri tahun 2019 lebih terprogram dan terjadwal. 
Upaya itu disiapkan mulai dari sosialisasi perkiraan 
nomor porsi jama'ah dan lain sebagainya. Sampai Mei 
2019, pembinaan jama'ah haji yang dilakukannya tembus 
10 kali pertemuan. Setiap pertemuan, jama'ah tidak 
hanya diberikan materi bimbingan secara teori, tetapi 
juga dengan simulasi dan praktikum. 

Sebelum jama;ah mendapatkan materi mereka akan 
dicek kesehatan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan oleh dokter Puskesmas yang menangani 
jama'ah haji. Dilanjutkan dengan kegiatan olahraga dan 
jalan berlari, mengacu pada panjang lintasan, usia, 
jumlah ideal bolak-balik, dan waktu yang harus 
ditempuh. Pada kesempatan itu juga diberikan obat
obatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan jama'ah. 

Untuk menunjang kelancaran pengobatan dan 
monitoring kesehatan jama'ah haji baik selama di tanah 
air ataupun nantinya di tanah suci, KUA Kecamatan 
Lunyuk memfasilitasi pembuatan BPJS bagi jama'ah 
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yang belum memilki BPJS atau Askes dengan berkoor
dinasi dengan instansi BPJS Kabupaten Surnbawa. 

Bimbingan Pra Nikah 
Untuk menciptakan ketahanan rurnah tangga dan 

mewujudkan rumah tangga sakinah, rnawaddah dan 
rahmah, serta rnenekan laju tingkat perceraian, 
Kernenterian Agarna RI telah memberikan arahan dan 
payung hukum untuk menjalankan program bimbingan 
atau kursus calon pengantin dan telah berjalan sejak 
tahun 2017. 

Bimbingan rnandiri pra-nikah bagi catin menjadi 
altematif yang lebih rasional dan realistis untuk dapat 
dijalankan bagi setia p ca tin yang men ca ta tkan 
pemikahannya pada KUA Kecamatan Lunyuk. 
Birnbingan mandiri bagi catin ini mulai dijalankan sejakt 
ahun 2018 yang dirangkai dengan pemeriksaan materil 
catin dan wali nikah serta pernberian vaksinasi tetanus 
texoit plus konsling kesehatan reproduksi dari pihak 
UPT Puskesmas Lunyuk. 

Setiap ca tin yang tel ah mendaf tar clan berkas 
persyaratan forrnilnya telah terpenuhi dan tidak ada 
halangan secara hukurn syara' untuk melangsungkan 
pemikahan akan diberikan jadwal pembinaan dan 
bimbingan mandiri catin dengan materi yang terstandar 
dari hasil pemetaan penguasaan ca tin secara um um. 
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Mengenal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) 

PROFIL KUA KECAMATAN KATINGAN HILIR 
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah 

Kantor Urusan Agarna Katingan Hilir didirikan 
pada tahun 1973, sebelurnnya masuk di wilayah 
Kabupaten Kotawaringin Timur. Pernah berkantor di 
kantor Negara dengan alarnat jalan Kenangan Kasongan 
Kecamatan Katingan Hilir, KUA 1n1 rnernbawahi 
beberapa kecarnatan, di antaranya Kecarnatan Tewang 
Sangalang Garing, Kecarnatan Pualu Malan, Kecarnatan 
Tasik Payawan clan Kecamatan Kamipang. Pada tahun 
1984 KUA ini kernbali dibangun di JI. Kehutanan RT. 2 
RW. 1 Kelurahan Kasongan Lama, dengan wilayah kerja 
Keamatan Katingan Hilir. 

Mernasuki tahun 2003 terjadi pemekaran 
Kabupaten Kotawaringin Timur. Salah satu kabupaten 
baru yang dirnekarkan adalah Kabupaten Katingan 
dengan ibukota Kasongan. Kabupaten baru 1n1 
membawahi 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan 
Katingan Kuala, Mendwai, Karnipang, Tasik Payawan, 
Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, 
Katingan Tengah, Senaman Mantikei, Marikit dan 
Katingan Hulu. 
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Setelah melewati proses panjang, akhirnya KUA 
katingan Hiilir mendapat jatah pembangunan. Tepatnya 
pada tanggal 8 Oktober 2015 KUA Kecamatan Katingan 
Hilir resmi men em pa ti ged ung baru di JI. Soekarno 
Hatta RT. 13 Komplek Perkantoran Kereng Humbang. 
Dibangun di atas tanah seluas 10.000 M2, KUA Katingan 
Hilir masuk dalam tipologi "C", saat ini dipimpin oleh 
H. Rusdiannor, S.Ag, M.H. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir 
sejak September 2018 sudah menggunakan Sistem 
Informasi Nikah (SIMKAH) Berbasis Website (Sirnkah 
Web). Sebelumnya sudah menggunakan Simkah offline, 
melalui website https://simkah.kemenag.go.id/ 
masyarakat bisa mendaftarkan pernikahan secara online. 
Di web yang sama, masyarakat dapat memberi saran 
clan masukan terkait pelayanan KUA. Banyak 
kemudahan pada Simkah Web di antara data yang ada 
di Simkah Web terintegrasi data e-KTP yang ada di 
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga 
sangat mudah dan cepat memberikan pelayanan 
terhadap masyarkat. 

Mengingat Kecamatan Katingan Hilir berada di 
ibukota Kabupaten Katingan sudah barang tentu volume 
layanan sangat banyak. Hal ini menuntut layanan 
terbaik. Tantangan ini juga tetjadi dalarn layanan nikah 
di luar kantor dengan baik tepat waktu. Bagi layanan 
pernikahan di Kantor Urusan Agarna Kecamatan 
Katingan Hilir memiliki strategi dengan membagi jarak 
jam nikah selama 60 rnenit dari satu tempat ke tempat 
lain. 
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Hambatan dan Tantangan 
Sebagai lembaga pelayanan publik, KUA Katingan 

Hilir tentu tidak lepas dari problematika atau hambatan. 
Problematika Layanan Publik KUA Kecamatan Katingan 
Hilir tersebut di dapat digambarkan sebagai beirkut. 
Pertama, problem filosofis, yaitu kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang regulasi yang mengatur tentang 
pelayanan nikah, seperti kurangnya persyaratan nikah, 
ingin menikah lebih cepat, kalau bisa hari ini mendaftar 
dan hari ini juga pelaksanaan pernikahnnya. 

Kedua, problem yuridis, yaitu perlu adanya 
regulasi yang mengatur bahwa Kantor Urusan Agama 
mempunya1 hak dan wewenang untuk memberikan 
penasehatan perkawinan bagi keluarga yang 
bermasalah, serta pihak Pengadilan Agama tidak 
menerima perkara perceraian dari masyarakat sebelum 
adanya mediasi atau penasihatan dari Kantor Urusan 
Agama setempat yang dibuktikan surat keterangan dari 
Kantor Urusan Agama yang melaksanakan penasihatan. 
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Ketiga, problem sosiologis, Kurangnya surnber 
daya rnanusia serta kurangnya pegawai pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, untuk 
rnemberikan pelayanan publik, sehingga menimbulkan 
antrian bagi rnasyarakat yang ingin rnendapat layanan 
secara cepat dan tepat. Kantor Urusan Agarna 
Kecamatan Katingan Hilir rnengharapkan tambahan 
pegawai untuk mernberikan pelayanan terhadap 
masyarakat. 

Keempat, problem teoritis, keberadaan penghulu 
dalam strategi memberikan pelayanan terhadap publik 
rnemerlukan suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai 
standar perilaku penghulu dalarn mernberikan 
pelayanan yang baik dan profesional. Profesi penghulu 
atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai 
kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946. 
Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor 
Urusan Agarna (Kepala KUA atau PPN) adalah 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai 
Pencatat Nikah, rnelaksanakan pelayanan nikah dan 
rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan 
beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang 
menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 
1974. 

Dalam rneningkatkan kualitas pelayanan publik, 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir telah 
menyusun strategi pencapaian program. Upaya tersebut 
akan memiliki pengaruh yang cuku p luas teru tam a pad a 
budaya organisasi secara keseluruhan. Diantara strategi 
pelayanan tersebut adalah; memberikan informasi baik 
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secara digital mau pun non digital tentang pelayanan 
agar masyarakat mampu memahami suatu pelayanan 
yang merupakan salah satu upaya menyampaikan 
kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama 
Kecama tan Ka tingan Hilir. Masyaraka t yang telah 
mengetahui tentang tata cara layanan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Katingan Hilir nantinya akan rnampu 
mengarnbil keputusan dengan cara yang lebih baik. 

Kerjasama Lintas Sektoral 
Keberhasilan KUA Katingan Hilir dalam 

rnelaksanakan layanan terletak pada kernarnpuannya 
rnemmbangun kerjasama lintas sektoral. Ada beberapa 
catatan kerjasama dimaksud. Pertama, bekerjasama 
dengan perbankan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia 
(Persro) tbk. untuk memberikan alat BRilink pada kantor 
Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, sehingga 
dapat mempermudah masyarakat untuk pembayaran 
biaya nikah di luar KUA. Dalam satu ruang dan dalam 
satu tempat di Pelayanan Terpadu Sa tu Pintu (PTSP). 

Kedua, Mengidentifikasi dan mendata tanah wakaf 
di Kecamatan Katingan Hilir dan menerbitkan Akta 
Ikrar Wakaf (AIW) kemudian bekerjasama dengan 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Katingan 
untuk pernerbitan Sertifikat tanah wakaf tersebut. 
Sehingga tanah-tanah wakaf di Kecamatan Katingan 
Hilir sudah bersertifikat di tahun 2019 ini serta 
mendaftarkan ke aplikasi Sistem Informasi Wakaf 
(SIMAK) Kemenag Republik Indonesia secara online. 
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Ketiga, melaksanakan pendataan dan pengukuran 
arah kiblat baik mushala mapun masjid dan memberikat 
sertifakat bahwa mushala dan masjid sudah 
dilaksanakan pengukuran arah kiblatnya, lalu 
mendaftarkan masjid dan mushala ke Sistem Informasi 
Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik 
Indonesia, secara otomatis akan mendapat nomor id 
Masjid. 

Mengidentifikasi keluhan masyarakat baik lewat 
pengaduan masyarakat secara tertulis maupun secara 
lisan, serta mencari solusi yang terbaik dari keluhan 
tersebut. Serta mengelola harapan masyarakat dengan 
berkomunikasi selalu memperhatikan aturan aturan 
sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Mengelola Indek Kepuasan Masyarkat (IKM) atas 
kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 
masyarakat yang sesudah menerima pelayanan atau jasa 
diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Katingan Hilir, karena pelayanan/jasa merupakan kinerja 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dan 
tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang 
lay an an. 

Mengembangkan Hrna budaya kerja kementarian 
Agama untuk meningkatkan kualitas kinerja yang 
merupakan sistem nilai pelayaanan yang menghasilkan 
lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan 
penyempun1aan kualitas secara terus menerus. Lima 
budaya kerja kementerian Agama meliputi Integritas, 
Profesionalitas, Inovasi, Tanggung jawab dan 
Keteladanan. Agar dapat tercipta budaya kerja yang baik 
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dibutuhkan kon1itmen menyeluruh pada seluruh 
pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan 
Hilir. Selain itu ada pula delapan program pokok yang 
saling terkait untuk membentuk budaya kerja tersebut, 
yaitu; pengembangan individual, pelatihan manajemen, 
perencanaan sumber daya manusia, standar kerja, 
pengembangan karir, survey opini, perlakuan yang adil. 

Adapun inovasi yang telah dilakukan oleh KUA 
Katingan Hilir adalah Penerapan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 4 Juni 2018. 
PTSP Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir 
diresmikan oleh bapak Drs. Rosidi, M.Pd, Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Katingan, dengan 
tujuan ; menyederhanakan, yaitu prosedur pelayanan 
tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah 
dilaksankan. Kemudian menjelaskan, yaitu kejelasan 
prinsip baik persyaratan teknis dalam pelayanan nikah 
maupun rujuk. Kepastian waktu dalam pelayanan cepat 
dan tepat berdasarkan standar operasional prosedur. 
Bertanggung jawab kepala Kantor urusan Agama 
Kecamatan Katingan Hilir bertanggung atas jasa 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 
pelaksanaan pelayanan. Kelengkapan sarana dan 
Prasarana: tersedianya sarana dan prasarana ketja, 
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi 
dan informatikan. Kemudahan Akses: tempat dan lokasi 
sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
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informasi dan informatika. Kedisiplinan, Kesopanan, 
Keramahan: pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, 
sopan dan sanh1n, ramah serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas. Kenyamanan: lingkungan pelayanan 
harus tertib, terah1r, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih rapih, lingkungan yang indah dan sehat 
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan 
seperti parkir, toilet, tempat ibadah clan lain-lain. 

Memberikan informasi baik secara digital maupun 
non digital tentang pelayanan agar masyarakat mampu 
mernahami suatu pelayanan yang merupakan salah satu 
upaya menyampaikan kualitas pelayanan pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir. Masyarakat 
yang telah mengetahui tentang tata cara layanan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir 
nantinya akan mampu mengambil keputusan dengan 
cara yang lebih baik. 

Kerjasama dengan perbankan dalam hal ini PT. 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) tbk. Untuk mengadakan 
BRILink pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Katingan Hilir, sehingga bagi cal on pengan tin yang in gin 
melaksanakan pembayaran Simponi atau biaya nikah 
tidak harus ke bank melain.kan cukup menggunakan 
ATM untuk membayar ebelling. 

Mengidentifikasi dan mendata tanah wakaf di 
Kecamatan Katingan Hilir dan menerbitkan Akta Ikrar 
Wakaf (AIW) kemudian beketjasama dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Katingan untuk 
penerbitan Sertifikat tanah wakaf tersebut. Sehingga 
tanah-tanah wakaf di Kecamatan Katingan Hilir sudah 
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bersertifikat di tahun 2019 ini serta mendaftarkan ke 
aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIMAK) Kemenag 
Republik Indonesia Secara online. 

Melaksanakan pendataan dan pengukuran arah 
kiblat baik mushala mapun masjid dan memberikat 
sertifikat bahwa mushala dan masjid sudah 
dilaksanakan pengukuran arah kiblah1ya lalu 
mendaftarkan masjid dan mushala ke Siste1n Informasi 
Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik 
Indonesia, secara otomatis akan mendapat nomor id 
Masjid. 

Membangun mushala untuk kepentingan 
rnasyarkat secara swadaya baik dari ASN kementerian 
Agama maupun dari masyarakat sekitar, sehingga 
dengan adanya mushala akan memudahkan masyarakat 
sekitar untuk melaksanakan shalat lima waktu secara 
berjamaah. 

Prosedur pencatatan nikah rujuk rneliputi 
pemberitahuan kehendak nikah rujuk, pemeriksaan, 
pengumuman, kehendak nikah rujuk dan 
penandatanganan nikah rujuk, pembuatan buku kutipan 
akta nikah, proses penyelesaian pencatatan tersebut 
harus dapat dilaksanakan secepat mungkin agar 
terwujud pelayanan prima. 

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 
1993 bahwa Kementerian Agama mernpunyai tugas 
unruk melaksanakan Pembangunan Nasional dibidang 
Agama yang diarahkan atas dasar keimanan dan 
ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Ma -
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ha Esa, maka kehidupan beragarna selaras dengan 
penghayatan dan pengamalan Pancasila. Diharapkan 
Tugas Kementerian Agama tersebut, diharapkan target 
kualitatif yaitu kondisi akhir kehidupan beragarna pada 
setiap akhir tahapan pembangunan adalah terwujudnya 
kehidupan beragama yang harrnonis. Pada tahun 2018, 
terdapat peristiwa nikah sebanyak 215 kali. 

Pembangunan rurnah ibadah di Indonesia 
mayoritas meru pakan tanah wakaf. Artin ya tanah yang 
dipergunakan tersebut dimiliki oleh orang lain 
kemudian diberikan secara curna-cuma tanpa ada biaya 
atau transaksi jual beli. 

Berdasarkan aturan yang ada, keberadaan tanah ini 
bisa memancing polemik bila tidak diurus atau 
didaftarkan sebagai tanah wakaf. Polernik yang terjadi 
bisa dari pihak yang rnemberikan tanah atau dari 
instansi negara yang datang mengambil karena itu 
berdiri di atas lahan tanah negara. 

Para pengurus tidak mau hal ini terjadi. Pemerintah 
telah memberikan kemudahaan bagi pemohon yang 
mengurus tanah wakaf. Tak seperti kepengurusan lain 
yang melibatkan loket-loket tertentu, pelayanan pada 
wakaf cenderung lebih mudah. Sehingga pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir terdapat 21 
lokasi tanah wakaf dengan luas 6,02 Ha, dengan rincian 
Mesjid 47,62o/o, Mushala 19,05% Pesantren 4.,76°/o, 

Sekolah 4,76%, Makam 4,76°/o, tempat sosial 19,05%. 
Penyuluh agama sebagai salah satu dari sekian 

banyak juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat 
mengenai prinsip-prinsip clan etika nilai keagamaan 
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yang senantiasa rnenyeru kepada kebaikan dan penerus 
dalam rnenyarnpaikan kebenaran, rnemegang peranan 
yang sangat penting dalarn rnengernbangkan dan 
menanarnkan akhlak al-karirnah bagi masyarakat yang 
ada disekitarnya untuk rnernbentuk rnasyarakat yang 
berbudi luhur, baik hubungan dengan sesama rnanusia, 
hubungan dengan alam dan hubungan dengan Allah 
swt. Sehingga keseluruhannya dirasakan sebagai 
rahmatan Ii al-' alarnin. Peran yang diem ban oleh 
penyuluh agama sernakin hari semakin berat, rnaka 
keberadaan penyuluh Agarna Islam di Kecamatan 
Katingan Hilir sangat diharapkan untuk rnelakukan 
dakwah. Perintah untuk rnenjalankan dakwah rnemang 
kewajiban umat manusia, terlebih rnengajak kepada 
kebaikan dan rnencegah dari yang rnunkar (arnar rna'ruf 
nahi rnunkar). 
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Layanan lnformasi melalui Whatsapp, 
SMS dan Kotak Info 

PROFIL KUA KECAMATAN Tl BAWA 
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo 

November 1974, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tibawa resmi rnenjadi KUA definitif. Dalam hal urusan 
administrasi, KUA ini tidak lagi merujuk ke KUA 
Limboto sebagai induk KUA sebelumnya. Kemandirian 
KUA Tibawa yang sudah dinahkodai 12 kepala itu 
semakin didukung dengan sarana dan prasarana. 
Gedung berdiri kokoh, sumber daya manusia 
mencukupi, dan fasilitas lain yang cukup untuk 
melayani masyarakat. 

KUA yang berlokasi di Jalan Jalaludin Tantu No. 54 
Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten 
Gorontalo itu berhasil dikelola dengan baik. Mulai dari 
tempat parkir, ruang tunggu, ruang layanan, ruang atau 
balai nikah dan lain sebagainya. Siapa saja yang bertarnu 
ke kantor tersebut dipastikan merasakan aura nyaman 
dan damai. 

Informasi tentang layanan KUA juga dapat dengan 
mudah didapatkan di sekitar sudut ruangan. Tembok 
dan pojok ruangan tidak dibiarkan kosong dan kotor, 
tetapi diisi berbagai informasi dengan tampilan yang 
menarik. Begitu juga, layanan yang diberikan para petu-
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gas, tidak hanya tatap muka rnelainkan layanan berbasis 
teknologi informasi. Di antaranya, untuk mernudahkan 
koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait seperti 
Capil dan PA, KUA Tibawa ikut rnemprakarsai 
pembuatan grup Whastapp. Di grup tersebut sernua 
kepala KUA se-provinsi Gorontalo tergabung. 

-~ 
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Selain layanan yang lebih luas, se-provinsi, secara 
terpisah KUA Tibawa mengambil langkah inovatif yaitu 
menerapkan aplikasi Whatsapp auto respond dan SMS 
validasi yang di dalamnya ada fitur untuk validasi buku 
nikah. Bagi mereka yang nikah di KUA Tibawa dan 
melakukan legalisir di luar KUA Tibawa, maka KUA 
yang akan melegalisir cukup melakukan validasi dengan 
salah satu dari dua aplikasi tersebut tanpa harus mencari 
kontak kepala KUA Tibawa untuk konfirmasi. 
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Selain layanan itu, pihaknya juga menyediakan 
layanan informasi beru pa brosur yang berisikan 
petunjuk pengurusan administrasi layanan di KUA. 
Sedangkan untuk menjangkau segmen masyarakat yang 
lebih luas, informasi layanan KU A di tuangkan dalam 
bentuk blog. 

"Kami membuat kotak info yang memuat beberapa 
informasi layanan, brosur, blog, dan aplikasi Whatsapp 
untuk memudahkan masyarakat," kata Kepala KUA 
Tibawa, H. Wahyudin Hioda, S.Fil.I. 

Layanan Nikah Offline dan Online 
Sebagai bagian yang ikut merumuskan Sistem 

lnformasi Nikah, KUA Tibawa menjadi KUA pertama 
yang menerapkan sistem tersebut. Hanya saja, walaupun 
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SIMKAH terus mengalami perubahan, dari berbasis 
dekstop sampai web, KUA Tibawa tidak meninggalkan 
salah satunya dalam hal pelayanan, melainkan 
menggunakan keduanya. Upaya itu dilakukan semata 
untuk memberikan layanan kepada masyarakat. 

Dalam hal penerapan SIMKAH, KUA Tibawa 
termasuk salah satu KUA yang ikut merintis 
penggunaan aplikasi SIMK.AH di tingkat Nasional. 
Beberapa kali ikut bersama developer SIMKAH di 
berbagai daerah dalam rangka pengembangan aplikasi. 
Di provinsi Gorontalo, KUA Tibawa adalah KUA yang 
pertama kali menggunakan aplikasi itu. Mulai dari 
pendaftaran, pemeriksaan sampai pada penerbitan buku 
nikah bahkan penerbitan duplikat nikah, KUA Tibawa 
full menggunakan SIMKAH. Hal rm pula yang 
mendorong KUA Tibawa menyabet peringkat I pada 
penilaian KUA Teladan tingkat Provinsi Gorontalo pada 
tahun 2011. 

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat, 
SIMKAH (offline) pun mengalami perubahan. Dari yang 
berbasis dekstop ke sistem yang berbasis web base 
(online). Dari sisi pelayanan, Simkah online masih 
banyak yang harus disempurnakan. Menyikapi hal ini, 
KUA Tibawa sampai dengan saat ini menjalankan dua 
sis tern terse but ( online dan offline) secara bersamaan 
demi pelayanan pada masayarakat. 

Dalam hal pembagian ketja layanan nikah di luar 
balai nikah maupun Balai Nikah KUA Tibawa menggilir 
penghulu yang betjumlah dua personil. Pembagian 
wilayah ketja tidak diterapkan karena akan berpengaruh 
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pada beberapa hal, di antaranya yang terkait dengan 
tugas profesi penghulu yang wajib mengumpulkan 
angka kredi t. 

"Dari 16 desa yang tersebar di kecamatan Tibawa 
ada desa-desa yang sangat minim dan ada juga yang 
banyak peristiwa nikahnya. Sehingga kami memilih 
untuk membagi rata untuk pelayanan nikah di luar Balai 
Nikah," tuturnya. 

Selam layanan pernikahan, KUA Tibawa yang 
menangani perwakafan juga senantiasa berupaya untuk 
meningkatkan pelayanan wakaf. Pihaknya terus 
berinovasi untuk memberi pemahaman dan kemudahan 
bagi masyarakat dalam urusan wakaf. Ada pun data 
tanah wakaf sampai bulan Desember 2018 tercatat 
sebanyak 58 persil dengan luas kurang lebi 53762,51 
meter kubik yang sebagiannya sudah tersertifikat. 

Berbagai inovasi layanan mampu dilakukan bukan 
berarti tanpa hambatan. Di antaranya, banyak pasangan 
calon pengantin (catin) yang identitasnya, baik nama, 
marga, status dan lain-lain berbeda antara dokumen 
yang satu dengan dokumen lainnya. 

Menurut Wahyudin, hal itu terjadi karena 
masyarakat lebih banyak yang tidak mengurus sendiri 
dokurnennya, terlebih bagi mereka yang berprofesi 
sebagai petani atau pedagang. Jarak yang cukup jauh 
dari Kantor Pen ca ta tan Si pil yang berada di ibu kota 
kabupaten juga menjadi faktor yang membuat mereka 
lebih memilih menitipkan atau meminta jasa pihak 
ketiga untuk menguruskannya. Baik itu KTP, kartu 
keluarga dan lain-lain. Sehingga hal ini berdam pak pad a 
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keterlambatan pendaftaran nikahnya di KUA. Hambatan 
lainnya adalah belum tersedianya sistem deteksi 
dokumen permintaan legalisir buku nikah dari luar 
kecamatan maupun luar provinsi. Sampai hari ini belum 
ada sistem yang digunakan untuk bisa rnernvalidasi 
buku nikah. Padahal hal itu sangat mernbantu KUA 
dalam hal layanan legalisir buku nikah yang terbit dari 
luar kecamatan bahkan provinsi. Cara yang terpaksa 
diambil adalah dengan mencari kontak KUA tempat 
terbitnya buku nikah tersebut melalui grup-grup 
whatsapp, posting di facebook ataupun telegram. Itupun 
KUA yang dihubungi tersebut cepat tanggap. Kalau 
tidak maka urusan legalisir bisa mernakan wakhl 
berhari-hari. Selain dua persoalan itu, pada mulanya 
KUA Tibawa terhambat dengan SDM, yaitu minimnya 
pengetahuan tentang teknologi informasi baik teori 
maupun praktik. Tetapi setelah dilakukan pembenahan 
SDM dengan cara pelatihan dan lain sebagainya, 
hambatan tersebut bisa teratasi. 

Beragam program sukses dilakukan di antaranya 
penerapan Simkah Dekstop dan Simkah Web secara 
bersamaan, mewujudkan tertib administrasi NR, 
statistik, kearsipan dan rumah tangga KUA, menjadi 
pembina apel korpri mobile tingkat kecamatan Tibawa, 
beketjasama dengan desa melaksanakan bimbingan 
remaja usia pra nikah dan pembinaan Keluarga sakinah, 
menerapkan hampir semua sistem informasi bimas 
islam, mewujudkan Layanan informasi melalui aplikasi 
whatsapp Info auto respons, SMS validasi dan kotak 
info, dan lain sebagainya. 
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Aplikasi Whatsapp Info Auto Respond 
Aplikasi whatsapp Info Auto Respond disediakan 

untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui 
semua jenis layanan yang ada di KUA tanpa harus 
datang ke KUA. Baik berupa tata cara pengurusan 
administrasi, alur pelayanan maupun tarif dari setiap 
layanan di KUA Tibawa. 

Inovasi itu dilakukan karena masih banyak 
rnasyarakat yang belum tahu bagaimana tata cara 
pengurusan administrasi di KUA. Dengan aplikasi ini 
cukup dengan mengirim pesan via Whatsapp maka 
semua informasi bisa diperoleh dengan mudah. Cukup 
dengan rnengetik INFO kemudian mengirimkannya ke 
nomor server KUA (082351585156 atau 081242297141) 
rnaka aplikasi akan membalas pesan sesuai format 
dikirimkan. 

Aplikasi ini mampu mengirimkan pesan balasan 
dengan berbagai format seperti text, gambar, video dan 
lainnya. Aplikasi juga bisa melakukan validasi buku 
nikah dengan rnenggunakan keyword nomor akta atau 
nomor perforasi buku nikah. 

SMS Validasi 
Sms validasi adalah aplikasi yang kami gunakan 

terbatas hanya untuk memvalidasi buku nikah. 
Mengingat srns ini telah di tinggalkan pengguna karena 
rnemakan biaya, maka kami tidak mencantumkan 
layanan-layanan lainnya. N amun SMS validasi ini tetap 
diterapkan mengingat masih ada wilayah yang belum 
tercover jaringan internet atau sebagai antisipasi mana -
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kala jaringan internet mengalami gangguan. Cara kerja 
aplikasi ini seperti halnya whatsapp auto respond, 
cukup dengan rnengetik INFO kemudian kirim ke 
nomor sms KUA Tibawa dengan nomor 085254015475. 
Selanjutnya server akan rnenjawab secara otomatis. 
Balasan sms ini berisi petunjuk yang akan mengarahkan 
pengguna untuk cara penggunaannya. 

Kotak Informasi 
Adanya inovasi kotak informasi ini karena banyak 

pengantar/penjemput tamu (sopir, abang bentor, 
keluarga catin) yang lebih senang nongkrong di teras 
depan KUA. Agar tidak bosan menunggu, KUA 
merancang kotak yang memuat beberapa infromasi 
dengan simpel tapi menarik. 

Selain itu juga konstruksi gedung KUA yang 
dibangun lewat proyek Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) ini, dindingnya lebih banyak menggunakan kaca, 
sehingga papan informasi tidak bisa lagi ditancap atau 
ditempelkan pada dinding kaca. Sehingga inovasi yang 
dilakukan yakni dengan membuat kotak yang dirangkai 
dari besi sehingga terbagi dari beberapa kotak kecil yang 
bisa memuat 20 jenis informasi. 

Ketiga inovasi itu berhasil meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang tata cara pengurusan 
administrasi di KUA. Kemudian inovasi tersebut sangat 
mempermudah aparat KUA, bahkan mampu 
mempercepat pelayanan. 
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KUA Tibawa rnernbina kurang lebih 36 rnajelis 
taklim yang tersebar di 16 desa. Jurnlah tersebut terdiri 
dari majelis yang dibina berdasarkan prioritas yaitu 
sebanyak enam majelis yang tersebar di enarn desa. 
Majelis Taklim menjadi perhatian utarna KUA Tibawa 
karena merupakan salah satu lembaga pendidikan 
keagamaan nonformal yang bertujuan rneningkatkan 
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Selain itu, 
majelis taklim berperan dalarn pernbentukan akhlak 
mulia bagi jama'ahnya, serta rnewujudkan rahrnat bagi 
alam semesta. 

Majelis taklirn di lingkup KUA Tibawa rnemiliki 
berrnacam-macarn kegiatan yang dilakukan, di 
antaranya, cerarnah oleh Kepala KUA dan Penyuluh 
PNS Kecamatan Tibawa, tanya jawab seputar rnasalah 
hukum lebih khusus rnengarah yakni rnasalah nikah, 
wakaf, zakat, jaminan produk halal, kemasjidan, 
keluarga sakir1ah, pengukuran arah kiblat, bimbingan 
manasik haji. 

KUA yang hanya berjarak kurang dari 500 M 
dengan Bandar Udara Jalaludin Gorontalo itu didukung 
para Pegawai Negeri Sipil Kernenterian Agarna RI dan 
tenaga penyuluh non-PNS yang diperbantukan untuk 
membantu tugas-tugas pelayanan. Personil tersebut 
melayani penduduk sebanyak 41.088 yang terdiri dari 
laki-laki sebanyak 21.142 dan perempuan sebanyak 
20.829. Jumlah tersebut terdiri dari 41.088 warga muslim, 
2 orang katolik, dan 140 warga protestan. 
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Secara umum jumlah penduduk di Kecarnatan 
Tibawa memiliki latar belakang yang berbeda, di 
antaranya penduduk yang mata pencahariannya sebagai 
petani berada pada peringkat pertama yaitu sebanyak 
4.082 orang, peringkat kedua dan ketiga adalah 
karyawan perusahaan swasta dan nelayan yang masing
masing berjumlah 2.451 orang dan 1.430 orang. 
Sementara sisanya adalah penduduk yang menjadi PNS, 
TNI dan Polri sekitar 1.119, dan penduduk yang menjadi 
buruh tani yaitu sekitar 1.374 orang. 

Terkait dengan jumlah sarana peribadatan di 
Kecamatan Tibawa didominasi masjid dan mushala. 
Masjid sebanyak 92, mushala delapan, dan gereja dua 
buah. Kemudian, untuk lembaga pendidikan, pesantren, 
dan diniyah atau TPQ terdiri dari 3 Madrasah Ibtidaiyah, 
dua Madrasah Tsanawiyah, dua Madrasah Aliyah, 37 

TPA. 
Dari segmen keagamaan, mayoritas penduduk 

Kecarnatan Tibawa adalah beragama Islam dengan 
persentase diatas 99,8%. Secara umum masyarakat 
Kecamatan Tibawa adalah penduduk yang religius yang 
dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap 
aktivitas keagamaan. 

Yang lebih menarik, meskipun banyak organisasi 
masyarakat Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), 
Muhammadiyah, dan Syarikat Islam (SI), masyarakat 
Kecamatan Tibawa tidak pemah berselisih hanya karena 
berbeda paham. Semua perkara keagamaan mengacu 
pada kepu tusan pemerintah, sehingga tidak terdapat 
permasalahan perbedaan paham. 
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Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 
keagamaan juga cukup antusias dilihat dari jarna'ah 
shalat berjamaah dan pengajian yang hadir, namun hal 
itu rnasih bergantung pada kesibukan masyarakat. Jika 
musim tanam dan musim panen masyarakat yang 
mengikuti kegiatan pengajian cenderung berkurang 
karena sedang sibuk mengurusi lahan pertanian. 

Dalam peningkatan layanan KUA Tibawa masih 
merasa kurang atau belurn rnemadai, karena 
keterbatasan kelengkapan server. Hal ini juga rnernbuat 
layanan whatsapp auto respond dan sms info sedikit 
lambat. Namun demikian pelayanan tersebut tetap 
direspon meskipun ada durasi waktu yang sedikit lama. 
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Pantang Menyerah Mencari Sinyal 

PROFIL KUA KECAMATAN KAIRATU 
Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku 

Jika pembaca mencari KUA tertua di Provinsi 
Maluku, maka yang ditemukan adalah KUA Kairatu. 
KUA yang berdiri sejak 1962 ini mengalami transforrnasi 
sehingga terpilih menjadi KUA teladan tingkat Provinsi 
Maluku. 

Sejak diresmikan kurang lebih 57 tahun silam, KUA 
ini berkantor di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu, 
Kabupaten Seram Bagian Barat. Jika sebelumnya hanya 
berukuran 7xl 1 meter, KUA yang saat ini dipimpin, Drs. 
Mas'ud Assel ini sudah berubah dan representatif 
berukuran lebih luas dua kali lipat yaitu 20x10 meter. 
KUA ini berdiri megah di atas tanah seluas 450 M2 milik 
Kementerian Agama. 

KUA yang masih masuk tipologi C ini didukung 
oleh delapan orang pegawai termasuk di dalamnya 
Kepala KUA dan lima penyuluh agama honorer. 
Kedelapan pegawai itu yaitu Kepala KUA, Penghulu, 
Bendahara Pembantu Pengeluaran, Pengolah Bahan 
Administrasi Kepenghuluan, Pengolah Data, Operator 
SIMKAH, Penyuluh Agama, dan Pramubakti. 
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Sejak didirikannya, KUA ini sudah rnengalarni 12 
pergantian kepemimpinan. Keduabelasnya itu adalah: A. 
Tomagola (1962-1968), Imran Patty (1969-1974), Urnar 
Tuhepali (1975-1978), Abubakar Latuonsia, BA (1979-
1982), dan Abdullah Sarluf (1983-1085). Kemudian, 
Kepala KUA berikutnya adalah Abd. Kadir Pasilete 
(1986-1989), Ali Rahim Siornbiwi (1990-1993), 
Muhammad Saimima (1994-1998), Drs. Umat Latukau 
(1999-2006), Djafar Tuny, S.Ag (2006-2011), Abd. Rahman 
Sely, S.Ag (2011-2017), dan Ors. Mas'ud Assel (2017-
sekarang). 

Selain ditunjang oleh SDM yang rnerupakan 
aparatur internal, KUA ini didukung berbagai elemen 
atau organisasi, di antaranya, Ketua MUI Kecarnatan 
Kairatu, Ketua LPTQ Ketua BP4, Koordinator P3N, dan 
Koordinator Penyuluh Agama. Tak ayal, kinerja KUA ini 
mampu memberikan layanan prirna kepada warga atau 
pengunjung dan berhasil menjadi salah satu KUA 
teladan tingkat nasional. 
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Jika dilihat secara geografis, KUA ini tidak jauh 
dari pesisir pantai. Cuacanya cukup panas sekitar 32 
derajat celcius, dan ketinggian permukaan dari atas laut 
hanya sekitar 30 meter. Wilayah ketja KUA ini cukup 
luas, yaitu kurang lebih 589,38 Km2. Areanya 
membentang, sampai ke sebelah utara yang berbatasan 
dengan Kecamatan Inamosol, sebelah selatan berbatasan 
langsung dengan Laut Banda, di sebelah timur 
berbatasan Kecamatan Amalatu, dan Kecamatan Kairatu 
Barat di bagian barat. 

Luas wilayah ketja KUA tersebut melingkupi tujuh 
desa yang memiliki karakter berbeda. Secara 
keseluruhan, tujuh desa tersebut memiliki 24.903 jiwa 
dari 3.106 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut terdiri 
dari 12.166 jiwa umat Islam, 12.191 jiwa Protestan, dan 
546 jiwa umat Katolik. Karena dekat dengan pantai, 
mata pencaharian warga di wilayah ini didominasi 
petani dan nelayan, kemudian diikuti oleh warga yang 
masih berstatus mahasiswa. Adapun PNS, TNl/Polri, 
dan lain sebagainya memiliki jumlah yang cukup variatif 
jauh di bawah jumlah petani, nelayan, dan 
pelajar/mahasiswa. 

Jumlah penduduk berdasar pada jenjang 
pendidikan terdiri dari 4.236 orang belum sekolah, 1.107 
orang tidak tamat SD, 2.652 orang lulusan SD sederajat, 
dan 2.319 orang lulusan SMP sederajat. Kemudian ada 
sekitar 1.706 orang lulusan SLTA, 123 orang lulus Dl/02, 
86 orang lulusan D3, 278 orang lulusan sarjana, 18 orang 
master atau lulus S-2, dan 6 orang lulusan doktoral atau 
S3. 
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Selain berbeda agama, Kecamatan Kairatu dihuni 
oleh beragam suku dan etnis. Diantaranya ada Suku 
Jawa, Suku Buton, Suku Bugis-Makassar, Suku Kei, dan 
Suku asli Seram. Masing-masing suku ini merniliki 
perbedaan yang unik, termasuk di dalamnya keragaman 
dalam mata pencaharian. Karena itu, konsekuensi logis 
dari kondisi itu adalah terjadi asimilasi budaya di 
tengah-tengah masyarakat. 

Secara kultural, sebagian masyarakat masih 
mengakui dan menjalankan nilai-nilai adat disamping 
juga mengakui adanya eksistensi raja atau penguasa 
negeri (pemerintah). Kecintaan kepada adat masih 
melekat karena sudah mengakar dala1n kehidupan 
masyarakatnya. Sehingga nilai dan norma adat banyak 
berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Hanya 
saja nilai-nilai agan1a yang dianut oleh n1asyarakat tetap 
sangat don1inan dan n1asih n1ewarnai kehidupan. 
Karena itu secara sosiologis nuansa Islami tetap terlihat 
dengan kegiatan-kegiatan syiar, baik yang dilakukan 
majelis taklim maupun syiar dalam bentuk Perayaan 
Hari-hari Besar Islam (PHBI). 

Dalam setting cultural ini, suasana harmonis dalan1 
kehidupan rnasyarakat bisa tetap terpelihara. Hal itu 
bisa dipastikan karena ada upaya dan dukungan dari be-
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rbagai pihak, baik dari pemerintah maupun jalinan kerja 
sama antara para tokoh agama dan komponen 
masyarakat. Lebih lagi, masyarakat Kecamatan Kairatu, 
baik muslim rnaupun non-muslim, merupakan 
masyarakat agamis yang dinilai sangat taat dengan 
ritual-ritual peribadatan. 

Ketaatan masyarakat dalam menyemarakkan 
aktivitas keagamaan didukung sarana ibadah yang 
rnerepresentasikan jumlah masing-rnasing umat, yaitu 
sebanyak 38 buah. Jumlah tersebut terdiri dari 27 tempat 
ibadah umat Islam, yang terdiri dari masjid dan musala, 
10 tempat ibadah umat Kristen Protestan, dan satu 
tempat ibadah umat Katolik. 

Selain tempat ibadah yang menjadi sarana 
peningkatan kualitas masyarakat, misi KUA dalam 
membina masyarakat juga didukung oleh lembaga 
pendidikan, baik formal rnaupun non-formal. Bagi 
aparatur KUA, keberadaan sarana pendidikan merniliki 
andil yang sangat besar dalam mewujudkan masyarakat 
agamis. Lembaga pendidikan juga rnemberikan andil 
yang besar dalam rnengantarkan generasi rnuda menjadi 
generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan 
berkepribadian luhur menuju terciptanya masyarakat 
yang baldatun tayyibatun warabbun gafur. 

Berikut adalah daftar lembaga pendidikan formal 
di wilayah KUA Kecamatan Kairatu: 
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Desa I Dusun TK/ SDI 
RA Ml 

Kamarian 1 1 
Seruawan - 1 
Waralohi - 1 
Pakarena - 1 
Haturena - -
RT.04 Kela pa - -
Dua 
Kelapa Dua - 1 
Waiselan£ - 1 
Air Buaya - 1 
S1ompo - 1 
Wa1tasi - 2 
Leamahu - -
Kairatu 1 2 
Tela~a Ratu - 1 
Waimital 1 4 
Waipirit 1 1 
Hatusua 1 1 
Sera pi - -
Uraur 1 1 

Jumlah 6 20 

PROF IL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
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Lembaga Pendidikan 
SMP/ SMA/ 

Pesantren 
Pcrguruan 

MTs MA Tins.ud 
1 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

1 1 - -
- - - 1 

- - - -
1 - - -
- - - -
- - - -
1 1 - -
- - - -
1 1 1 1 

- - - -
1 - - -
- - - -
1 - - -
7 4 1 2 

Lembaga Pendidikan NonFormal · 
Sarana Pendidikan 

Desa/Dusun PAUD TPQ Majelis Kursus 
Taklim 

Kamarian 1 - - -
Seruawan - - - -
Waralohi - 1 1 -
Pakarena - 1 1 -
Haturena - 1 1 -
RT.04 Kelapa Dua - 1 - -
Kelapa Dua - 1 3 -
Waiselan~ - 1 1 -
Air Buaya - 1 1 -
Si om po - 1 1 -
Waitasi - 1 1 -
Leamahu - 1 1 -
Kairatu - - - -
Telaga Ratu - 1 1 -
Waimital - 5 5 -
Hatusua - - - -
Sera pi - 1 - -
Waipirit - - - -
Uraur - - - -

Jumlah 1 17 17 -
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Meskipun kondisi rnasyarakat narnpak baik-baik saja, 
pelayanan kepada rnasyarakat yang dilakukan KUA ini 
tetap rnenghadapi rnasalah atau kendala. Mas'ud 
rnenyebutkan, diantara kendala yang sering dihadapinya 
yaitu persoalan kependudukan. Sarnpai saat ini banyak 
rnasyarakat rnuslirn yang belum merniliki dokumen 
tersebut, sehingga ketika calon pengantin rnendaftarkan 
nikah tidak bisa melengkapi Kartu Keluarga dan KTP, 
baik KTP orang tua maupun calon pengantin itu sendiri. 
"Persoalan ini sering rnenghambat proses pencatatan 
nikah secara online," kata Mas'ud. 

Selain itu, kendala lain yang harus dicari solusinya 
yaitu Kantor KUA yang kurang kuat, bahkan lepas dari 
jangkauan signal internet. Kenyataan itu sering 
menghambat proses pencatatan nikah yang dilakukan 
melalui aplikasi SIMKAH. Kemudian persoalan yang 
sangat klasik adalah keterbatasan tenaga penghulu. 
Persoalan tersebut dihadapi ketika harus rnelayani 
pernikahan yang dilaksanakan di beberapa tempat 
dalam waktu yang bersamaan. 

Untuk rnenyikapi problema itu pihaknya ikut serta 
memberikan pemahaman, baik kepada masyarakat 
rnaupun calon pengantin, tentang pentingnya memiliki 
dokumen kependudukan. Upaya itu dilakukan melalui 
pembinaan pada majelis taklim dan acara keagamaan 
lainnya, termasuk ketika menghadiri proses akad nikah. 
Kemudian pihaknya juga berkoordinasi dengan seluruh 
pemerintah desa bahkan kepala dusun supaya 
rnengingatkan warganya yang belum memiliki 
dokumentasi kependudukan. 
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Sedangkan untuk menyikapi kendala lemahnya 
ianngan internet, pihaknya memberi keleluasaan 
operator SIMKAH untuk melakukan pencatatan nikah 
secara online di luar kantor. Salah satu tempat yang 
dijadikan kerja itu adalah Desa Waimital, sekitar 7 km 
dari KUA. Lokasi itu merniliki jaringan internet yang 
memadai sehingga rnampu melakukan pencatatan 
dengan cepat. 

Terakhir, terkait dengan kurangnya tenaga 
penghulu, pihaknya berupaya memberdayakan 
pembantu pencatat nikah atau pernbantu penghulu yang 
ada di desa atau dusun tersebut. Pemberdayaan para 
asisten tersebut rnarnpu mendukung proses pernikahan 
sesuai jadwal dan waktu yang telah ditenh1kan. 

Selain berupaya mernberikan layanan terbaik 
dalam pernikahan, KUA juga melakukan hal serupa 
dalam hal perwakafan. Selain mencatat dan 
mengakomodir yang akan mewakafkan tanah, KUA juga 
mendesain cara peningkatan pemanfaatan tanah wakaf. 
Desain tersebut disiapkan unh1k pemanfaatan tanah 
wakaf yang dapat dikelola optimal. Adapun jurnlah 
tanah wakaf yang tercatat di KUA sebanyak 29 persil. 15 
persil di antaranya sudah bersertifikat dan 14 sisanya 
sebatas ber-AIW. Jurnlah tanah wakaf tersebut tersebar 
di 12 desa se-Kecamatan Kairatu. 

Selain wakaf tanah, KUA juga berinovasi membuka 
gerakan wakaf al-Quran. Gerakan ini dilakukan untuk 
menutupi kebutuhan al-Quran di masjid dan lembaga 
pendidikan. Gerakan 1n1 ditekankan bagi calon 
pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Setelah 
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sebelumnya ditawarkan kepada masyarakat melalui para 
calon pengantin, akhirnya mendapat sambutan baik dan 
tidak dianggap membebani calon pengantin. Melalui 
program ini, sejak awal 2019, setiap catin menyerahkan 
dua buah al-Qur'an sebelum akad nikah dilakukan. 
Hasil wakaf al-Qur'an itu dikumpulkan di KUA 
kemudian diserahkan kepada Taman Pendidikan Quran 
dan masjid-masjid yang berada di wilayah Kecamatan 
Kairatu. 
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Layanan PASTI 

PROFIL KUA KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN 
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara 

Pergantian tujuh Kepala KUA sejak 1983 berhasil 
menghantarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kata 
Ternate Sela tan ke dalam daftar KU A Teladan tahun 
2019. Estafet kepemimpinan yang sejak 2017 dipegang 
Rusdi, S.HI., ini berhasil menorehkan beragam inovasi 
sehingga rnampu memberikan layanan terbaik kepada 
masyarakat. 

Selain benar-benar menjadi motor penggerak 
kegiatan keagamaan pada level kecamatan, di tangan 
Rusdi dan jajarannya, KUA tersebut berhasil menjadi 
unit kerja terdepan dan sekaligus sebagai ujung tombak 
dalam pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Kali ini, KUA tidak lagi menjadi bahan plesetan sebagai 
Kantor Untuk Akad Nikah, melainkan mampu menjadi 
pelayan publik, yaitu menjalankan Kepres No. 45 Tahun 
1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 Tahun 
1978, dan PMA 11 Tahun 2007, yaitu melaksanakan 
sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam 
wilayah kecamatan. 

Keberadaan KUA di Jalan Raya Ubo-Ubo 
Kelurahan Bastiong Karance No. 22 Kecamatan Kata Ter-
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nate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ini 
berhasil rnenyernarakkan kehidupan beragama di 
wilayah itu. Melalui berbagai programnya, KUA tipe B 
ini ikut serta menentukan tumbuh kembang kehidupan 
keberagamaan, baik pada tatanan instansi pemerintah 
level kecamatan mau pun level rnasyarakat pada 
umu1nnya. Singkatnya, KUA yang didukung 14 personil 
ini mampu melewati tantangan yang cukup berat dalam 
melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami memiliki tanggung jawab moral untuk 
mewujudkan Visi Kementerian Agama RI yaitu, 
Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat 
Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin 
dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, 
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 
Royong," kata Rusdi. 

Kondisi Objektif 
KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan berdiri di 

atas tanah wakaf seluas 318 m2. Pertama kalinya, KUA 
ini dipimpin oleh, Hi. Abdullah Marsaoly, BA pada 
tahun 1983, dilanjutkan, Abdul Gani, Hi. Naser pada 
1986, Hi. Yusuf, Hi. Musa, BA pada 1990, Hi. Chalid 
Muhammadun, BA pada 1998, Hi. Muh. Zaber Wahid, 
S.Ag., pada 2006, dan Ibrahim Abubakar, S.Ag., pada 
2013-2016. 

Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2012, Kepala 
KUA dibantu oleh sejumlah aparatur lainnya yang 
bergerak bagian penghulu, bidang penyuluh agama, 
penyusun program keluarga sakinah, dan pengelolaan 
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bahan administrasi kepenghuluan. Kemudian, ada juga 
yang bergerak di bidang ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan, pengadministrasian, penyusun data 
kemasjidan, pengolahan data, penyusun bahan zakat 
wakaf, dan penyelenggara syari'ah, serta bagian-bagian 
lainnya. 

Secara geografis KUA ini berada di Kecamatan 
Kota Ternate Selatan dengan ketinggian di atas 
permukaan laut mencapai 1910 M. Suhu maksimum di 
wilayah itu sekitar 26° C dan minimumnya sekitar 20° C. 
Ruang gerak KUA itu meliputi 17 wilayah kerja di 
antaranya, Kelurahan Sasa, Gambesi, Fi tu, N gade, 
Kalurnata, Kayu Merah, Jati, Jati Perumnas, Ubo-Ubo, 
Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, 
Mangga Dua Utara, Tanah Tinggi Barat, Tanah Tinggi 
clan Toboko. Ketujuh belas desa/kelurahan itu tersebar di 
atas tanah dengan luas wilayah kurang lebih 33,53 Km2. 
Adapun jumlah penduduk di kecarnatan itu sebanyak 
68.618 jiwa. 33.930 jiwa di antaranya laki-laki dan 34.688 
JIWa perempuan. 

Jika dirinci berdasarkan kelompok umur, jumlah 
penduduk di wilayah itu sebanyak 9.902 jiwa yang 
berurnur 0-6 Tahun, 9.601 jiwa yang berumur 7-12 
Tahun, 9.887 jiwa yang berumur 13-18 Tahun, 10.608 jiwa 
yang berumur 19-24 Tahun, 10.006 jiwa yang berurnur 
25-55 Tahun, 9.406 jiwa yang berumur 56-67 Tahun, dan 
9.208 jiwa yang di atas usia 68 Tahun. 

Layanan Pasti 
Untuk memberikan kepastian, kualitas, dan sistem 
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layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat, pihaknya menyusun, menetapkan clan 
menerapkan standar pelayanan yang memberikan 
kepastian waktu. Pelayanan tersebut secara tersusun 
berdasar standar waktu dan proses sebagaimana berikut. 

No. Jcnis Pelayanan Proses I Ket. I 

1. Pencatatan Nikah 10 Hari 

2. Pencatatan Rujuk 1 Jam 

3. Rekomendasi Nikah 10 Menit 

4. Duplikat Kutipan Akta Nikah 10 Menit 

Pendaftaran Bukti Nikah yang dilangsungkan 
5. 15 Menit 

di luar Negeri 

6. Legalisasi Kutipan Akta Nikah 10 Menit 

7. Kursus Calon Pengantin 60 Menit 

8. Konseling Rumah Tangga 60 Menit 

9. Penerbitan Akta Ucrar Wakaf 1 Jam 

10. Konsultasi Zakat 25 Menit 

11. Konsul tasi Waris/Hibah 30 Menit 

12. Konsultasi Produk Halal 25 Menit 

13. Bimbingan Kemasjidan 60 Menit 

14. Hisab Rukyat 24Jam 

15. Bimbingan Manasik Haji 8 Hari 

Seperti umum dilakukan KUA lainnya, KUA Kota 
Ternate juga menggunakan sistem Aplikasi Sistem 
Manajemen Informasi Nikah (Simkah) berbasis online 
atau web. Aplikasi itu digunakan sebagai bagian dari 
pelayanan nikah rujuk, rekomendasi nikah, dan 
pelaporan NR. Khusus mengenai layanan pernikahan di 

306 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TEL.ADAN 

TAHUN 2019 

luar kantor, pihaknya membangun strategi pembagian 
kerja pelayanan nikah bersarna para penghulu lainnya. 

"Kami rnemiliki 3 orang penghulu termasuk 
Kepala KUA, sehingga strategi yang digunakan adalah 
dengan membuat jadwal pelaksanaan nikah, terrnasuk 
yang nikah di luar kantor," tuturnya. 

Selain melayani pernikahan, pihaknya 1uga 
melakukan pembinaan kepada 38 majelis taklim yang 
tersebar di seluruh desa/kelurahan. Pembinaan majelis 
taklim dilakukan langsung para penyuluh agama, baik 
PNS maupun non-PNS. Dia bersyukur keberadaan 
penyuluh yang memberikan penyuluhan di setiap 
majelis taklim sangat rnenunjang, selain dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia dalam 
bidang keagamaan, juga mampu meningkatkan 
pemahaman masyarakat, baik tentang pernikahan, 
wakaf, dan layanan keagamaan lainnya. 

Rusdi menyebutkan, khusus mengenai data jumlah 
tanah wakaf di wilayahnya tercatat sebanyak 41 tanah 
wakaf. Jumlah itu sudah masuk dalam aplikasi khusus 
wakaf yang tercatat sejak tahun 2010 s/d 2018. Sebagian 
lahan itu sudah dimanfaatkan untuk sarana ibadah. 

Dia mengaku, optimalisasi layanan yang terus 
dilakukannya berlangsung seiring dengan hambatan 
atau kendala yang merintangi. Sejumlah rintangan, baik 
yang klasik maupun kekinian sedikitnya menjadi 
penghambat dalam memberikan layanan prima kepada 
masyarakat. Beberapa hal yang dinilai masih 
membingungkan yaitu, regulasi tentang Pembantu 
Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yang mengatur peng-
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penghapusan P4 di wilayah kota. Regulasi tersebut 
berdampak pada pelayanan nikah di luar kantor karena 
masih terbatasnya tenaga penghulu. Kemudian, ruang 
geraknya juga masih terhambat karena m1rumnya 
operasional KUA dan terbatasnya media informasi. 

Dia berharap, segera dilakukan evaluasi terhadap 
semua regulasi terkait KUA kecamatan. Jika ada 
aturan/program yang tidak efektif dijalankan di daerah, 
maka harus direvisi kembali aturannya. Kemudian, 
diadakan juga diklat-diklat terkait tugas dan fungsi bagi 
penghulu, penyuluh, dan JFU. 

"Evaluasi regulasi penting dilakukan, supaya 
aturan tentang apapun, contohnya Suscatin/Bimbingan 
Perkawinan bisa lebih diperjelas. Aturan itu harus 
ditinjau kembali, terutama di daerah atau wilayah yang 
masih minim penghulu," tuturnya. 
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Menikah Plus Berwakaf 

PROFIL KUA KECAMATAN SENTANI 
Kabupaten Jayapura Provinsi Papua 

Bayangan tentang Papua adalah pelosok negeri 
yang serba tertinggal. Hutan, pedalaman, jauh dari 
internet, harga serba mahal, dan segala bentuk 
kehidupan yang menyeramkan lainnya. Kecuali 
bentangan tambang emas yang dikelola Freeport dan 
para bintang persepakbolaan tanah air. Sumber daya 
alam dan sumber daya manusia tersebut memang 
menjadi pengecualian dari sederet cerita menyeramkan 
yang ada di tanah Papua. 

Selain tentang Papua, bayangan yang jauh lebih 
menyeramkan adalah cerita tentang Kantor Urusan 
Agama (KUA) yang ada di Papua. Karena alih-alih di 
Papua, KUA yang kondisinya masih memprihatinkan, 
bail< bangunan, sarana prasarana, maupun SDM-nya, 
mudah ditemukan di tanah Jawa yang notabene 
merupakan pusat perekonomian dan pembangunan 
pemerintah. 

Namun, bayangan tersebut meleset bahkan 
bertolak belakang dari kenyataan. Papua dan juga KUA 
temyata tidak menunjukkan sesuatu yang menyeramkan 
sebagaimana bayangan sebelumnya. Seperti halnya KUA 
Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, mulai kondisi 
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kantor, sistem pelayanan, sampai dengan program yang 
digagasnya bisa setara dengan KUA-KUA yang ada di 
wilayah pusat perekonomian atau pemerintahan, serta 
mampu mematahkan apriori yang melekat sebelumnya. 
Padahal, jika melihat status dan demografi bangunan, 
KUA Kecamatan Sentani masuk kategori atau tipe C dan 
berdomisili di wilayah pinggiran atau pedalaman, yaitu 
33 Kilometer dari Kota Jayapura. 

Tentang KUA Kecamatan Sentani ini, berikut 
adalah sederet informasi yang berhasil didapat dari 
Kepala KUA, Taufiq Muhammad, S.Ag. Informasi 
tentangnya mampu mematahkan apriori tentang 
keserbatertinggalan KUA di wilayah Papua. 

Menikah Plus Berwakaf 
Sejak berdiri pada 1976, Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, 
Provinsi Papua terus berbenah memberikan layanan 
terbaik bagi masyarakat. Bagi KUA Sentani, 
keberadaannya tidak hanya untuk melayani, tetapi juga 
memenuhi atau menjawab sejumlah kebutuhan 
masyarakat yang menjadi tuan atau ra1a dalam 
melaksanakan aktivitasnya. 

Di antara sejumlah program yang sudah menjadi 
kewajiban, salah satu inovasi program yang betjalan di 
bawah kepemimpinan, Taufiq, ialah menikah plus 
berwakaf. Selain mampu melaksanakan sunah rasul 
sebagai penyempuma agama, para pengantin yang 
berasal dari lima kecamatan diajak berkontribusi 
memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam bentuk wakaf 
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Al-Qur'an. Program itu diawali dengan 
menyosialisasikannya terlebih dahulu kepada setiap 
calon pengantin dan masyarakat sekitar. Setelah 
mendapatkan apresiasi positif dari para calon pengantin 
bahkan disambut baik masyarakat pada umumnya, 
serah terima wakaf dilakukan di sela pelaksanaan akad 
nikah. Usai atau sebelum akad, pengantin menyerahkan 
bentuk wakafnya kepada petugas KUA untuk kemudian 
dibagikan kepada para penerima wakaf. 

Al-Qur'an dari hasil wakaf tersebut diinventarisir 
di KUA setempat. Kemudian, di sela kunjungan atau 
pembinaan yang dilakukan petugas, Al-Qur'an mulai 
dibagikan ke para pengelola masjid, mushala, dan 
pondok pesantren. Tidak hanya itu, Al-Qur'an hasil 
wakaf para pengantin juga diserahkan ke sejurnlah 
lembaga atau elernen rnasyarakat pengajian yang 
membutuhkan. Menurut Taufiq, program tersebut 
digalakkan untuk rnendukung pendidikan atau 
pembinaan masyarakat yang bersarna-sama dilakukan 
KUA beserta para tokoh agarna di rnasing-rnasing 
wilayah se-Kecamatan Sentani. 
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Wakaf dari para pengantin itu merupakan bagian 
penting yang menunjang optimalisasi kerja KUA Sentani 
di tengah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SOM). 
Sejak didirikan, Kepala KUA Sentani yang saat ini 
dibantu lima staf, harus bekerja melayani masyarakat 
yang tersebar di lima distrik atau kecamatan ditambah 
satu wilayah baru, yaitu Kabupaten Puncak Jaya yang 
merupakan daerah pemekaran. Tak ayal, kucuran 
keringat selalu menyertai para abdi negara tersebut 
dikala melaksanakan tugas dari satu daerah ke daerah 
yang lain. Selain karena udara cukup menyengat, 25-35 
derajat celcius, juga jarak tempuh yang cukup jauh dan 
harus naik dan turun perbukitan. 

"Wakaf Al-Qur'an ini berbeda dari pelayanan 
wakaf tanah yang kami terima. Khusus untuk tanah 
wakaf kami sudah mencatat 10 lokasi yang digunakan 
untuk sarana ibadah," kata Taufiq. 
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Enam tahun (sejak 2013) mengabdi di Sentani 
berhasil mengantarkan sosok, Taufiq, sebagai pribadi 
yang berpengalaman, tangguh, dan siap menghadapi 
tantangan. Tutur kata dan gaya komunikasinya yang 
hangat menggambarkan penguasaan yang baik tentang 
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seluruh wilayah yang rnenjadi lahan binaannya 
termasuk karakteristik orang-orang yang ada di 
hadapannya. Karena itu, dia juga rnarnpu rnernetakan 
karakteristik warga yang tersebar di wilayah seluas 
kurang lebih 225,90 Kilometer di tarnbah satu wilayah 
tambahan dari hasil pernekaran, yaitu Kabupaten 
Puncak J aya. 

Bertugas di lokasi yang berjarak kurang lebih 33 
Kilometer dari pusat Kota Jayapura itu tidak 
menyurutkan sernangatnya dalarn rnengabdi. Meski 
harus bertugas dengan rnelintasi perbukitan, 
pegunungan, bahkan rawa-rawa yang rnenjadi 
karakteristik daerah tersebut, pihaknya tidak henti 
berinovasi rnernberikan pelayanan yang optimal. Di 
antaranya, demi kelancaran pelayanan pada masyarakat, 
KUA Sentani rnelakukan pelatihan terhadap para JFU di 
lembaganya supaya bisa melaksanakan tugas pelayanan 
pernikahan apabila satu-satunya penghulu di KUA 
tersebut menerima undangan pelaksanaan pernikahan 
yang sarna di beberapa lokasi yang berbeda. 
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"Satu KUA melayani lima kecamatan cukup 
menyita waktu bagi penghulu yang hanya satu orang. 
Karena itu kami berikan pelatihan kepada semua staf 
supaya bisa memberikan pelayanan pernikahan dikala 
dibutuhkan," tuturnya. 

Kemampuan dalam me1nberikan layanan 
pernikahan, tidak meninggalkan tugas dan fungsi utama 
masing-masing stafnya. Karena itu sudah sejak awal 
kelima stafnya dipetakan membidangi bagian-bagian 
tertentu, yaitu pengembangan program pemberdayaan 
umat, program pembinaan keluarga sakinah, program 
pengembangan potensi masjid, pembinaan 
Penghulu/Penyuluh, dan program administrasi 
kepenghuluan. Pemetaan dan pembagian tugas tersebut 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang 
dimiliki dalam rangka mengoptimalkan layanan kepada 
masyarakat. 

Layanan Berbasis IT 
Khusus di bidang pelayanan administrasi, KUA 

yang sampai saat ini sudah disinggahi sepuluh Kepala 
KUA itu mulai mengikuti perkembangan teknologi, 
yaitu pelayanan berbasis IT. Pihaknya berupaya 
memanf aatkan sarana dan prasarana serta potensi yang 
dimiliki, berupa komputer dan alat elektronik lainnya, 
sehingga pelayanan di lembaga itu mulai termodernkan. 
Menurut Taufiq, semua pelayanan khususnya 
pernikahan di Sentani sudah menggunakan Sistem 
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis 
website. 

314 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TELADAN 

TAHUN2019 

SIMKAH yang dirancang Kernenterian Agarna 
Republik Indonesia rnenjadi bagian penting dari layanan 
yang dilakukannya karena dinilai sangat rnernperrnudah 
pengelolaan adrninistrasi nikah dan rujuk. Melalui 
SIMKAH, pendataan calon pengantin bisa langsung 
terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil 
Kabupaten Jayapura. Bahkan, seiring berjalan waktu, 
KUA Sentani tidak mau ketinggalan, terus meng-update 
aplikasi terbaru, dari yang mulanya hanya berbasis 
desktop mengiku ti perkernbangan zarnan rnenjadi 
berbasis website. 

Sebagaimana tujuan dibuatnya, SIMKAH dinilai 
sangat membantu surnber daya manusia yang terbatas 
dalam melakukan pelayanan pernikahan. Penggunaan 
SIMKAH mudah dan rnernpercepat layanan karena 
input data yang dilakukan cukup rnemasukan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK). Hanya dengan 
memasukan NIK, maka forrnulir nikah langsung terisi 
dengan data-data isian yang diperlukan dalam membuat 
akta nikah, buku nikah, dan kartu nikah. 

"Kami rnenjadi KUA yang pertarna untuk 
penggunaan SIMKAH berbasis website di Provinsi 
Papua. Sekarang, kami menjadi tempat untuk belajar 
bagi KUA yang lain," kata Taufiq menjelaskan 
keberhasilannya rnernirnpin KUA Sentani. Selain 
berhasil menjadi percontohan, layanan SIMKAH 
tersebut sangat mernudahkan para calon pengantin 
termasuk petugas KUA sejak 2016 saat masih berbasis 
desktop. Kemudahan-kernudahan itu semakin dirasakan 
ketika perubahan terns dilakukan menjadi Simkah ber -
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basis website. Taufiq menyebutkan, dari lima kecamatan 
yang dilayaninya, jumlah pernikahan tercatat mengalami 
perubahan angka, di antaranya, 228 pernikahan tahun 
2016, 203 pernikahan tahun 2017, 252 di tahun 2018, dan 
127 sepanjang Januari-Juli 2019. 

Medsos Menjadi Ruang Informasi 
Untuk meningkatkan kinerja dan layanan, KUA 

Sentani tidak alergi menampung kritik, pendapat dan 
masukan masyarakat setempat. Selain memanfaatkan 
fitur survey kepuasan masyarakat yang sudah 
terintegrasi di dalam SIMKAH, KUA Sentani juga 
membuka dua cara lain, yaitu manual dengan cara 
menyediakan kotak saran dan pendapat, juga 
memanfaatkan media sosial berupa Facebook dengan 
nama KUA Sentani. Informasi dari tiga layanan itu 
menjadi secara rutin menjadi bahan masukan dan 
sumbang saran bahkan apresiasi untuk meningkatkan 
layanan dan mengevaluasi kinerja pegawai. 

"Masih banyak yang harus kami benahi, mulai dari 
SDM sampai sarana. Tapi seiring itu layanan terus kami 
optimalkan sesuai potensi yang kami miliki. Kami 
libatkan masyarakat untuk memberikan sumbang saran 
melalui kotak saran manual, media sosial, termasuk 
yang sudah ada dalam SIMKAH," tuturnya. 

Taufiq menyebutkan, KUA yang berdomisili di 
jalan Raya Sentani No. 42 Kelurahan Sentani Kota, 
Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura itu membina 
52.378 jiwa. Jumlah yang berdasar pada data Badan 
Pusat Statistik (BPS) 2019 itu terdiri dari warga Muslim, 
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Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Masing-masing 
agama tersebut memiliki sarana ibadah yaitu 50 
didominasi Gereja Kristen, 18 Gereja Katolik, 34 Masjid 
dan Mushala, tiga rumah ibadah umat Hindu, dan dua 
rumah ibadah umat Budha. Pihaknya bersyukur dari 
kelima pengikut agama tersebut bisa hidup 
berdampingan, dan rukun sesuai semangat pemerintah 
daerah yang mencanangkan Jayapura sebagai zona 
integritas kerukunan antar umat beragama. 

"Kelima agama kami layani dengan baik tanpa 
melihat asal usul atau latar belakang keyakinan atau 
agama," paparnya. 

Khusus bagi umat Islam, Taufiq menerangkan, 
KUA Sentani juga memiliki prioritas binaan terhadap 30 
majelis taklim. Majelis taklim tersebut merupakan 
jumlah keseluruhan di wilayah Sentani Kota di mana 
KUA tersebut berdomisili. Adapun jumlah keseluruhan 
majelis taklim di bawah binaan KUA di antaranya 30 
majelis taklim di wilayah Sentani Kota, dua majelis 
taklim di Sentani Timur, empat majelis taklim di Sentani 
Barat, dan lima majelis taklim di Waibu. 

"Majelis taklim tersebut kami petakan berdasar 
jumlah desa di lingkup kerja KUA Kecamatan Sentani," 
terangnya. 

Melalui majelis taklim itulah, KU A Sentani 
sekaligus menjalin koordinasi dengan berbagai elemen 
masyarakat dan organisasi keagamaan. Para tokoh 
agama, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat 
diajaknya diskusi membangun semangat kebersamaan 
untuk sama-sama membangun sumber daya manusia se-
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suai tugas dan fungsinya masing-masing. Menurutnya, 
dengan kerja sama yang baik segala bentuk hambatan 
dan permasalahan bisa dikomunikasikan dan ditemukan 
solusinya. 

Tidak jauh dari daerah lain di Indonesia, wilayah 
kerja KUA Sentani juga rnemiliki beragam organisasi 
masyarakat Islam. Meskipun bukan menjadi agama 
mayoritas, umat Islam di Sentani bisa berekspresi dan 
membangun eksistensi dalam wadah organisasi, seperti 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), N ahdlatul Ulama (NU), 
Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim se
Indonesia (ICMI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), 
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Lembaga 
Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). 

Selain dengan organisasi masyarakat Islam, KUA 
Sentani juga berkoordinasi dengan lembaga pendidikan 
yang ada di bawah Seksi Pendidikan Islam Kementerian 
Agama Kabupaten Jayapura. Sebagaimana data yang 
dimilikinya, jenjang pendidikan Islam mulai dari TPQ 
sarnpai Madrasah Aliyah masing-masing terdiri dari, 69 
TPQ!fPA, 10 Madrasah Diniyah (MaDin), 6 Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), 4 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 3 
Madrasah Aliyah (MA). 

KUA Kecamatan Sentani berdiri di atas lahan 
seluas 550 M 2 • Bangunan milik Kementerian Agama 
Republik Indonesia yang didominasi tembok putih, 
kusen cokelat dan sedikit ada warna hijau itu nampak 
sudah lama tak berpenghuni. Begitu juga wama cat 
pagar tralis yang sudah memudar, tumbuh rumput liar 
di bagian pinggir kantor memastikan bahwa kantor ter -
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sebut memang ditinggalkan tuannya. KUA Sentani yang 
beralamat di Jalan Raya Sentani No. 42 Kelurahan 
Sentani Kota Kecamatan Sentani ternyata pernah 
ditinggal pindah. Tidak ada aktivitas di bangunan 
tersebut karena terkendala sewa lahan dengan 
masyarakat adat setempat yaitu dari Suku Eluay. Bahkan 
pemalangan pintu atau penyitaan bangunan tersebut 
dilakukan sejak 2015 silam. 

Pasca pemalangan yang dilakukan rnasyarakat 
adat, KUA Kecamatan Sentani tetap memberikan 
layanan sebagaimana rnestinya kepada rnasyarakat. 
Hanya saja, pelayanan tidak dilakukan di kantor KUA 
Sentani, melainkan di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Jayapura. 
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PROFIL KUA KECAMATAN SALAWATI 
Kabupaten Sarong Provinsi Papua Barat 

Kantor Urusan Agarna (KUA) adalah unit kerja 
terkecil di Kernenterian Agarna dan rnerupakan barisan 
terdepan yang sering disebut sebagai ujung tornbak 
Kernenterian Agarna. KUA secara langsung berhadapan 
dengan rnasyarakat di bawah untuk rnernberikan 
pelayanan dan pernbinaan, khususnya di bidang 
pernikahan, dan juga di bidang keagamaan dan ibadah 
sosial lainnya. 

Kantor Urusan Agarna Distrik Salawati terletak 
seki tar 75 Kilometer dari lbu Kota Ai mas tepa tnya di 
Kelurahan Matawolot Katimin I, Papua Barat. Status 
tanah yang dirniliki KUA Salawati ini terdaftar sebagai 
fasilitas urnurn atas narna Pernerintah Republik 
Indonesia Kernenterian Agarna RI. Sementara gedung 
KUA berdiri di tanah seluas 526 m2 dengan luas 
bangunan sekitar 14 x 15 rn2. 

Dalarn pelaksanaan tugas KUA Distrik Salawati, 
Kabupaten Sarong rnemiliki struktur organisasi dengan 
komposisi pegawai yang rnasih cukup minim, terdiri 
dari satu orang sebagai Kepala KUA dan satu orang 
sebagai pegawai honorer. Adapun tenaga ketja Kantor 
Urusan Agama Distrik Salawati, yaitu: Abdul Syahab, 
S.Ag yang terpilih pada periode 2018 sebagai Kepala 
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KUA dan Hasriyah, S. H membantu sejak periode 2014 
sebagai honorer pada Administrasi Nikah dan Rujuk. 
Dalam rnelaksanakan tugas tersebut Kantor Urusan 
Agama Distrik Salawati Ka bu paten Sorong 
melaksanakan berbagai fungsi yang telah diamanatkan 
sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan untuk 
melaksanakan fungsi tersebut bisa berupa 
menyelenggarakan statistik dan dokurnentasi, 
penyusunan surat menyurat, kearsipan dan rurnah 
tangga kantor, tata usaha keuangan, melaksanakan 
pencatatan nikah dan rujuk, rnengurus dan membina 
kenaziran masjid, zakat dan wakaf, ibadah sosial dan 
pengembangan keluarga sakinah, melaksanakan kursus 
calon pengantin dan juga memberikan sosialisasi haji 
dan un1rah. 

n~~_, 
I 
I 

' -..... -
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· .. 

.. 
' 

Di samping itu KUA Salawati awalnya merupakan 
Induk Distrik dari Mayamuk dan Distrik Aimas sebelum 
adanya pemekaran pada tahun 2009. Adapun Wilayah 
KUA Salawati adalah Terdapat pada dua Distrik, yaitu 
Distrik Salawa ti dan Distrik Moisegen yang terdiri dari 3 
Kelurahan dan sembilan kampung, dengan jumlah 
penduduk 12.413 Jiwa. 
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Dalam pelaksanaan program kerjanya, Kantor 
Urusan Agama Distrik Salawati bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sorong yang secara teknis dikoordinasikan 
oleh kasi bimbingan masyarakat Islam dan memiliki 
tugas fungsi (tupoksi) adalah petugas tata usaha, 
pencatatan nikah/rujuk, kemasjidan, haji, zakat wakaf 
dan ibadah sosial, pernbinaan keluarga sakinah dan 
tugas lainnya yang diarnanatkan oleh kepala kantor 
Kernenterian agama Kabupaten Sorong. 

Mengingat tugas dari Kantor Urusan Agama 
Distrik Salawati yang sangat luas dan tanggung jawab 
yang berat tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya tanpa dibarengi oleh sarana dan 
prasarana yang memadai, kerja keras staf dan kerja sama 
antari instansi yang ada di Distrik Salawati maupun 
Distrik Moi Segen. Berdasarkan hal tersebut Kepala 
Kantor Urusan Agarna Distrik Salawati mencoba untuk 
mernbuat rencana kerja tentang pelaksanaan tugas-tugas 
yang akan dilaksanakan pada tahun demi tahun. 

Sebagai implementasi tentang Penataan Organisasi 
Kantor Urusan Agama (KUA), KUA membutuhkan 
pegawai yang memiliki kemarnpuan yang baik dalam 
mernberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena 
itu beban tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
kepada Kantor Urusan Agama Distrik Salawati 
Kabupaten Sorong bukan saja sekadar untuk 
mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, tapi 
lebih dari itu merupakan tanggung jawab moral sebagai 
petugas di Kantor Urusan Agama yang selalu berusaha 
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meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada 
masyarakat. Di samping itu KUA juga mesti senantiasa 
memperhatikan partisipasi dan tuntutan terhadap 
masyarakat di bidang agama dan ibadah sosial lainnya 
di wilayah Distrik Salawati. 

Untuk memberikan arah yang jelas dalam 
membuat perencanaan suatu program ke depan dan 
pelaksanaannya, maka adanya persamaan Visi dan Misi 
bagi Pegawai Kantor Urusan Agama Distrik Salawati 
merupakan suatu keniscayaan. Kantor Urusan Agama 
Distrik Salawati menggunakan layanan berbasis 
SIMKAH Web mulai awal tahun 2019, hal ini merupakan 
suatu kemajuan dalam pelayanan dari tahun 
sebelumnya yang masih dikerjakan secara manual. 
Dengan SIMKAH Web data yang terimput lebih mudah, 
jelas dan akurat. Misalnya pada tahun 2018 jumlah 
peristiwa nikah pada KUA Distrik Salawati yaitu 75 
(tujuh puluh lima) pasang. Di tahun 2019 mulai bulan 
Januari sampai bulan Juni peristiwa nikah pada KUA 
Distrik Salawati betjumlah 34 (tiga puluh empat) pasang. 
Data tersebut dapat dikelola dengan lebih mudah dan 
tidak banyak menguras waktu. 

Kemudian KUA Salawati memberikan Prosedur 
Sertifikasi Tanah Wakaf. Untuk tanah wakaf yang sud ah 
bersertifikat akan dicek keasliannya dari BPN; Surat 
Keterangan dari Kelurahan/Kampung bahwa tanah tidak 
dalam sengketa yang diketahui oleh Distrik; Surat 
keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN; Wakif 
menghadap langsung ke PPAIW; PPAIW meneliti 
nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir 
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(model WS atau WS.a); Wakif mengikrarkan wakaf di 
hadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi; PPAIW 
menerbitkan Akta lkrar Wakaf rangkap 3; Melakukan 
prosedur pensertifikatan Tanah Wakaf di BPN. 

Sedangkan status tanah yang belum bersertifikat, 
Surat-surat kepemilikan tanah; Surat Keterangan dari 
Kelurahan/Kampung bahwa tanah tidak dalam sengketa 
yang diketahui oleh Distrik; Surat Keterangan Kepala 
BPN setempat yang menyatakan hak atas tanah tersebut 
belum mempunyai sertifikat; Wakif menghadap 
langsung ke PPAIW; PPAIW meneliti nadzir, kemudian 
menerbitkan surat pengesahan nadzir (model WS atau 
WS.a); Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, 
nadzir dan dua orang saksi; PPAIW menerbitkan Akta 
Ikrar Wakaf rangkap ; Melakukan prosedur 
pensertifikatan Tanah Wakaf di BPN. 

324 



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
KECAMATAN TELADAN 

TAHUN2019 

Penyuluh agama Islam non PNS pada wilayah 
KUA Distrik Salawati berjumlah 8 orang, dan 
mempunyai tugas antara lain: mengadakan dan 
memberikan penyuluhan kepada majelis taklim, remaja 
masjid, taman pendidikan al-Quran (TPA/TPQ); 
menginventaris data masjid, musala, langgar, ormas 
Islam dan lembaga dakwah; mendata Taman Pendidikan 
al-Quran (TPQ); mendata alim ulama, muballigh, imam, 
guru-guru mengaji dan majelis taklim; membuat laporan 
kegiatan bulanan dan tahunan. 

Strategi dan pendekatan yang diterapkan pada 
KUA Distrik Salawati untuk mengoptimalkan tugas dan 
fungsinya menjadi pijakan dalam segala pelayanan 
terutama yang berkaitan dengan legalitas surat-surat 
nikah dan rujuk. Ini penting sebagai standar yang 
berlaku, apakah sebuah pelayanan itu dapat dilakukan 
atau tidak, jadi yang menjadi sandaran atau pijakan 
bekerja adalah hukum atau peraturan yang berlaku di 
negara kesatuan Republik Indonesia ini. 

Pendekatan m1 berdasarkan adanya suatu 
keinginan manusia untuk berkawan dan berinteraksi 
sosial, hal 1n1 memungkinkan seluruh komponen 
masyarakat dapat dirangkul untuk bersama-sama 
merealisasikan program kerja sesua1 dengan 
kewenangan masing-masing. 

Secara sosial budaya dan agama Pulau Salawati 
memiliki corak penduduk yang beragarn. 
Masyarakatnya terdiri dari penduduk lokal dan 
pendatang. Penduduk asli banyak bermukim dan 
tersebar di semua distrik. Umumnya mereka inilah yang 
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berrnukirn pada karnpung-karnpung yang relatif jauh 
dan terisolir letaknya. Sernentara penduduk pendatang 
berasal dari dua kelornpok utarna, yaitu: transrnigran 
dan bukan transmigran. Penduduk transrnigran telah 
berrnukirn sejak sekitar 1980-an di pulau ini. Melihat 
kondisi ini KUA Salawati merniliki peranan yang 
kornpleks untuk memberikan pelayanan yang rnaksimal 
dan optimal. 

Dorninasi masyarakat sejauh ini memang masih 
dari kalangan rnuslim, kemudian diikuti oleh Protestan, 
Katolik dan Hindu. KUA Salawati juga turut andil dalam 
pengelolaan rumah ibadah dan mendorong aktivitas di 
dalamnya untuk tampil lebih produktif. Di Kecarnatan 
Salawati terdapat 42 rnasjid dan 22 musala yang sudah 
dijangkau untuk melibatkan kegiatan sosial keagamaan 
bersama masyarakat. 

Sernua program pada KUA Distrik Salawati 
dilaksanakan setara terpadu dan integral untuk 
menghindari turnpang tindih dengan program lai.rmya, 
baik internal Kementerian Agarna maupun dengan 
instansi terkait. Kantor Urusan Agama Distrik Salawati 
mempunyai program yaitu pelayanan cepat, tepat dan 
bersih. 

KUA Distrik Salawati untuk mengoptimalkan tugas 
dan fungsinya melakukan berbagai macam pendekatan 
untuk memaksimalkan pelayanan publik yang beragam. 
Pertarna, Yuridis Formal. Strategi ini menjadi pijakan 
dalam segala pelayanan terutarna yang berkaitan dengan 
legalitas surat-surat nikah dan rujuk. Ini penting sebagai 
standar yang berlaku, apakah sebuah 
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pelayanan itu dapat dilakukan atau tidak. Jadi, yang 
menjadi sandaran atau pijakan beketja adalah hukum 
atau peraturan yang berlaku di negara kesatuan 
Republik Indonesia. Kedua, Sosiologis Religius. 
Pendekatan ini berdasarkan adanya suatu keinginan 
manusia untuk berkawan dan berinteraksi sosial, hal ini 
mernungkinkan seluruh komponen masyarakat dapat 
dirangkul untuk bersama-sama merealisasikan program 
kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan 
ketiga, Pendekatan Integratif. Semua program pada 
KUA Distrik Salawati dilaksanakan secara terpadu dan 
integral untuk menghindari tumpang tindih dengan 
program lainnya, baik internal Kementerian Agarna 
maupun dengan instansi terkait. 
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