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Pengantar 

Penguatan kapasitas kelembagaan KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan jawaban 
Departemen Agama terhadap semakin meningkatnya harapan masyarakat tentang layanan 
publik, sepanjang masih dalam ruang lingkup bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di 
bidang keagamaan. Meskipun bukan departemen yang di-otonomidaerah-kan, KUA sebagai 
pelaksana sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam wilayah kecamatan 
mempunyai kedudukan yang strategis. 

Penguatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai permasalahan tatakelola pemerintah 
dapat memertimbangkan ICT (Information and Communication Technology atau Teknologi 
Informasi dan Komunikasi). Dengan menempatkan ICT sebagai sistem pendukung, KUA akan 
lebih mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi kelembagaan.  

Optimalisasi tugas dan fungsi ini diasumsikan berdasar pada kebutuhan KUA itu sendiri. 
Kebutuhan dimaksud adalah dengan mengarifi kecenderungan yang berkembang dan dibutuhkan 
masyarakat. Di samping itu, dari sisi ICT adalah aplikasi yang mudah dan user friendly bagi 
KUA, sekaligus bisa menjawab tantangan jaman. Dengan pengembangan platfom sistem 
terbuka, aplikasi turunan ICT inilah yang justru menjadi citraan dan ikon KUA di Propinsi DIY 
untuk peningkatan fungsi-fungsi layanan masyarakat. 

 

Kasus-Kasus 

Inventarisasi tentang para pencari Tuhan di dunia maya, fenomena e-dakwah, bagaimana 
memakmurkan masjid, mengoptimalkan dan mengelola zakat, dan layanan bil internet sudah 
tersedia dan tinggal di-klik. Sebagai proses belajar sosial di masyarakat, relasi KUA dalam 
konteks ini adalah sebagai kekuatan profesional pemerintah untuk melayani masyarakat. Artinya, 
posisi KUA dengan standar pelayanan minimal berhubungan dengan kecenderungan masyarakat 
untuk merumuskan kode etik.  

 

Kisah-kisah yang lain: 

 
Doa Online. Sekitar 135 ribu orang per hari mendengarkan ceramah melalui situs gereja 

terbesar Korea Selatan, Yoido Full Gospel. Angka ini lebih tinggi dibanding sekitar 40 - 50 ribu 
warga yang menghadiri pelayanan Minggu secara langsung. Hal ini berbarengan dengan semakin 
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banyaknya situs keagamaan di portal Internet (Situs gereja Kristen 5.394 dan Katolik 815 situs).2 
Untuk elaborasi situs doa yang lain dapat diakses www.newprayer.com.  

Pengakuan dosa. IveScrewedUp.com, NotProud.com, dan DailyConfession.com adalah 
situs di mana setiap orang dapat menyelenggarakan pengakuan dosa dan memberi nasehat secara 
online, dengan tetap merahasiakan identitas pengguna. Hal ini berbanding terbalik dengan 
menurunnya kegiatan  tersebut secara konvensional yang biasa dilakukan pada sakramen di 
gereja Katolik Amerika Serikat sejak 1970-an. Pada 2001, Vatikan sudah memutuskan wajibnya 
kehadiran fisik dari pastor dan pengaku dosa serta menolak ritual pengampunan dosa lewat e-
mail, telepon, atau surat.3  

Ziarah. Pemerintah Cina mendukung ritual warganya untuk berziarah secara online, 
sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas saat perayaan pembersihan makam. Terdapat 
100.000 situs  dengan jumlah peziarah lima jutaan per 1 April 2007. Layanan situs yang lazim 
adalah pesan pendek, lagu, persembahan anggur dan bunga, serta pembakaran dupa dan lilin 
versi elektronik.4  

 
Meskipun sejumlah KUA sudah mengoptimalkan layananannya, sebagai misal KUA 

Kecamatan Pleret,5 Galur, Panggang, dan Kotagede yang sudah mendayagunakan layanan 
berbasis IT, hal ini tetap menjadi kewajiban Kanwil dan Kandepag untuk mengoptimalkan 
jumlah dan kecepatan seluruh KUA di Propinsi DIY.6  

Pertanyaan etis yang dapat diajukan adalah bagaimana Departemen Agama, dalam hal ini 
KUA, mengapresiasi kasus-kasus di atas? Bagaimana menemukenali dan menyelenggarakannya 
sebagai proses belajar sosial bersama masyarakat untuk mencari alternatif jawaban? 

 

 

 

                                                 
2 “Manusia Terlalu Sibuk, ‘Tuhan’ pun Harus Online,” dalam 
http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/30/time/091907/idnews/786943/i
dkanal/398, data diunduh 3 Juni 2007. 
 
3 “Remaja Suka Mengaku Dosa di Internet,” dalam 
http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/24/time/145436/idnews/784650/i
dkanal/398, data diunduh 24 Mei 2007. Lihat juga, “Pengakuan Dosa Online Tak Diakui Gereja,” dalam 
http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/06/tgl/07/time/164030/idnews/790884/i
dkanal/398, data diunduh 8 Juni 2007. 
 
4 “Ziarahi Leluhur, Cukup Klik Internet,” Jawa Pos, 05 Apr 2007; Merasa Surga Lebih Dekat: Bangsa 
Cina Menyukai Ziarah Virtual, dalam 
http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/06/time/095801/idnews/388919/i
dkanal/398, data diunduh 7 April 2007.  
 
5 “Kandepag Kabupaten Bantul Terima Piala Citra Pelayanan Prima,” dalam 
http://baru3.bantul.go.id/berita/1340.html, data diunduh 7 April 2007. 
 
6 “Terobosan KUA Galur; Komputerisasi dan Akses Internet,” Kedaulatan Rakyat, 18 April 2007. 
 



 

Konteks Pengabdian 

Senyampang dengan kecenderungan di atas, tim pengabdian mengambil posisi perlunya 
sinergisitas dengan program JCP (Jogja Cyber Province).7 Untuk itu dibutuhkan kerja-bersama 
antara instansi vertikal (Departemen Agama) dengan pemerintahan daerah. Klaim sinergisitas 
adalah mengelola nilai dasar “melayani masyarakat,” yaitu kapasitas birokrasi sebagai kekuatan 
profesional negara untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, dan 
memberikan kepuasan kepada publik.8  

Posisi sinergisitas di atas merupakan jawaban interim yang bersifat jangka pendek dan 
menengah untuk meminimalkan harapan masyarakat yang tidak/belum  diuntungkan dengan 
kinerja KUA selama ini. Disebut interim karena suatu saat --sebagaimana amanah WSIS (World 
Summit on Information Society, KTT Dunia untuk Masyarakat Informasi)-- diharapkan 
masyarakat memiliki akses ke internet dengan harga terjangkau. Revitalisasi KUA dengan 
berbasis ICT merupakan jawaban yang paling mungkin, yaitu menyediakan infrastruktur publik 
yang tidak dapat disediakan oleh swasta, dengan menyediakan fungsi-fungsi layanan 
sebagaimana perkembangan harapan masyarakat.  

Konteks permasalahan revitalisasi KUA berbasis ICT adalah pada pilihan beserta 
konsekuensinya, yaitu sistem proprietary yang dianut Microsoft Corp. dan vendor lain atau 
sistem Open Source. Jika memilih sistem proprietary berarti harus membeli lisensi karena 
diharuskan oleh peraturan perundangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan jika 
memilih piranti lunak dari sumber terbuka (OSS, Open Source Software), berarti turut 
mendukung pemanfaatan teknologi informasi yang legal di Indonesia.9 Apalagi dengan adanya 

                                                 
7 JCP adalah aplikasi layanan pemerintah berbasis digital (DGS, Digital Government Service) untuk 
layanan masyarakat. JCP merupakan cetak biru model propinsi yang melakukan transformasi layanan 
berorientasi pelanggan (masyarakat) yang berbasis bisnis proses informasi dan pengetahuan. Mengacu 
pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber 
Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2006, ditetapkan enam 
bidang, yaitu Pendidikan, Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan 
Kelautan, dan Perhubungan. 
 
8 Berdasar “DIY dalam Angka 2005,” KUA di Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) tersebar di 78 
kecamatan dan meliputi 438 kelurahan/desa, yaitu Kota Yogyakarta (14 kecamatan dan 45 kelurahan), 
Kabupaten Bantul (17 dan 75), Kulonprogo (12 dan 88), Gunungkidul (18 dan 144), serta Sleman (17 dan 
86). KUA di Propinsi DIY melayani 1.018.061 rumah tangga dan 3.281.800 jiwa yang tersebar di Kota 
Yogyakarta (151.420 rumah tangga dan 420.508 jiwa), Kabupaten Bantul (240.522 dan 823.734), 
Kulonprogo (106.896 dan 386.687), Gunungkidul (200.800 dan 695.748), serta Sleman (318.423 dan 
955.124). Sedangkan berdasarkan jumlah pemeluk agama Islam berdasar Kabupaten/Kota terdiri Kota 
Yogyakarta (404.418), Kabupaten Bantul (772.187), Kulonprogo (426.485), Gunungkidul (711.314), dan 
Sleman (845.270). 
 
9 Setelah deklarasi “Indonesia Goes Open Source” pada 30 Juni 2004, pemerintah sudah mengumumkan 
IGOS Nusantara 2006 sebagai perangkat lunak desktop turunan Linux Fedora Core 5, yang didalamnya 
disertai aplikasi perkantoran open office, aplikasi GIMP untuk pengelolaan grafis dan chatting, Firefox 
untuk browsing, serta aplikasi Thunderbird untuk email.  
 



ancaman pengenaan sanksi perdagangan oleh pihak AS, yaitu United States Trade 
Representative, yang memasukkan Indonesia dalam Priority Watch List sejak tahun 2000.  

Dengan pengembangan platfom sistem terbuka, aplikasi turunan ICT inilah yang justru 
menjadi citraan dan ikon KUA di Propinsi DIY untuk peningkatan fungsi-fungsi layanan 
masyarakat. 

 

Inventarisasi Awal 

Dengan menelaah sejumlah data kualitatif terhadap hasil-hasil (1) Inventarisasi harapan 
para pemangku kepentingan terhadap peningkatan layanan publik KUA di Propinsi DIY;10 (2) 
Kajian tugas pokok dan fungsi KUA di Propinsi DIY; dan (3) Kajian kapasitas kelembagaan 
KUA untuk layanan masyarakat di Propinsi DIY, berikut ini direkomendasikan sejumlah 
temuan. 

 
 Temuan Rekomendasi 
1 Berkembangnya kebutuhan 

dan harapan masyarakat 
terhadap kinerja KUA 
 

1) Layanan efektif; 
2) Ketersediaan informasi keagamaan secara cepat; 
3) Tataruang KUA yang lebih layak; 
4) Efektivitas pembekalan pra-nikah. 

2 Tuntutan tatakelola KUA 
yang normatif lebih baik 
 

1) Peningkatan latar belakang pendidikan pegawai; 
2) Pelatihan-pelatihan yang relevan dengan trend bisnis. 

3 Ketersediaan teknologi 
informasi dan kebijakan e-
Gov 
 

1) Migrasi dari mesin ketik manual ke komputer. 
Penggunaan terbanyak terutama untuk fungsi office. 
Dibutuhkan apresiasi terhadap perkembangan mutakhir 
ICT/IT untuk perkantoran dan fungsi komunikasi; 

2) Kemungkinan program game komputer untuk tugas pokok 
dan fungsi KUA;  

3) Dilihat dari ketersediaan infrastruktur, terdapat pergeseran 
dari ICT ke IT dan Goverment to Citizens atau layanan 
KUA kepada masyarakat dan bukan sebaliknya; 

4) Belum ada struktur kelembagaan yang secara khusus 
berfungsi mengurus IT beserta konsekuensinya; 

5) Tidak/belum ditemukan penggunaan piranti lunak dari 
sumber terbuka (OSS, Open Source oftware); 

 
 

                                                 
10 Secara acak, para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah warga DIY yang pernah berhubungan 
dan yang sama sekali belum pernah berhubungan dengan layanan KUA, laki-laki dan perempuan, dan 
dipilih berdasarkan tempat tinggal di 5 kabupaten/kota. Data yang diperoleh lebih merupakan kesan-kesan 
(impresi) dan bukan hasil dari wawancara mendalam (depth-interview).  


