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BAB VI 

PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA 
 
 
 

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan 

sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001, sehingga eksistensi KUA pada 

masyarakat sangat signifikan dalam memberikan segala bentuk pelayanan kegiatan keagamaan di 

tingkat kecamatan. 

 
Dalam menjalankan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mapilli selama ini melalui berbagai 

program kerja yang telah direncanakan pada pelaksana masing-masing bidang terdapat beberapa 

kendala dalam mengimplementasikannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dan merupakan 

permasalahan pada KUA Kecamatan Mapilli adalah : 

 
1. Belum seimbangnya Kuantitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban  dengan kesediaan 

anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. 

 Pemecahannya :  

 Penganggaran selama ini disediakan agar mengalami pemerataan disetiap bidang,sehingga bukan 

hanya bidang pelayanan nikah dan rujuk saja yang memiliiki sumber dana akan tetapi bidang yang 

lainnya seperti wakaf, zakat, kemasjidan dan seterusnya juga seharusnya mempunyai sumberdana 

sehingga segala  bentuk programnya dapat berjalan secara maksimal. 

 
2. Waktu Penyaluran dana opeasional KUA dan dana DIKS-NR selama ini tidak efesien sehingga 

berpengaruh pada akuntabilitas pelaporan tidak optimal. 

 Pemecahan : 

 Penyaluran dana tersebut agar dapat dilaksanakan setiap bulan sehingga realisasi program kerja 

dan pelaporannya dapat berjalan lancar dan optimal. 

 
3. Kualitas pengelolaan teknis administrasi pada masing-masing pelaksana bidang belum optimal. 

 Pemecahannya : 

 Perlu adanya pelatihan teknis pengelolaan administrasi disetiap bidang pada KUA Kecamatan. 

 
4. Lembaga-lembaga semi resmi pemerintahan diantaranya Lembaga BP4, LPPTQ, BKM, P2A dan 

seterusnya sejak dibentuk hingga saat ini dinilai belum berkembang secara optimal baik dalam 

lingkup organisasinya maupun out put program kerja yang dilakukan. 
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 Pemecahannya : 

 1. Mengadakan penataan organisasi/lembaga tersebut dengan melakukan peningkatan SDM 

melalui pembinaan teknis, mulai dari kegiatan pembinaan teknis pengelolaan administrasi  

kesektariatan sampai pada peningkatan pengembangan tugas dan fungsi organisasi/lembaga 

tersebut. 

 
 2. Perlu adanya dana operasional khusus baik itu dalam bentuk dana bantuan ataupun dalam 

bentuk lain  sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal 

dan berkesinambungan.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 
Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kec. Mapilli pada bulan Maret Tahun Anggaran 2011 

melalui kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan cukup lancar dan efektif baik itu dalam 

bentuk pengelolaan administrasi maupun pelayanan publik terutama di bidang nikah dan rujuk, 

dengan hasil capaian beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 
 1. Pengelolaan data Urusan Agama Islam baik dalam bentuk pendataan hasil kegiatan 

pelayanan intern atau kegiatan ekstern KUA telah mengacu pada format yang telah 

ditentukan dengan prosentase capaian hasil pelaksanaan pemutaakhiran data pada bulan ini 

sebesar 76%  

 
 2. Pengelolaan Penerimaan dan Penyotoran biaya nikah dan rujuk telah dilaksanakan dengan 

prosentase tingkat pencapaian hasil sebesar 100%. 

 
 3. Pengelolaan penerimaan kembali dan penyaluran dana PNBP NR pada bulan ini dalam 

keadaan 0% 

. 
 4. Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Operasional KUA untuk bulan Maret 2010 

yang telah dicairkan pada bulan ini, sudah direalisasikan dengan prosentase tingkat 

pencapaian hasil sebesar 100%.  

   

B. SARAN 

  
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan pada laporan ini adalah sebagai  berikut : 

1. Adanya penganggaran dana pada setiap bidang KUA sehingga segala program kegiatan 

dapat terlaksana secara optimal. 

 
2. Pencairan Dana KUA baik itu dana PNBP NR atau Dana Operasional agar dapat 

dilaksanakan setiap bulannya sehingga kegiatan yang dibebankan pada dana PNBP NR atau 

Dana Operasional dapat berjalan lancar dan efektif. 

 
3. Segala permasalahan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya agar dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

 


