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ABSTRAK 

KUA Batu Ampar merupakan suatu lembaga kenegaraan yang bergerak di bidang 

keagamaan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan kearsipannya, KUA Batu Ampar 

masih sangatlah sederhana, yang mana dalam pengolahan datanya hanya 

menggunakan word biasa, sehingga apabila data-data terkait sangatlah banyak, hal 

itu mengakibatkan sulitnya mengetahui atau mencari suatu data pada bulan atau 

tahun tertentu secara efektif.  

Kua Batu Ampar, diera zaman modern ini sangat memerlukan suatu sistem baru 

untuk pengolahan datanya yang lebih efektif dan efisien. Sehingga aplikasi 

pemberitaan kegiatan dan pengolahan data pengurusan surat menyurat ini akan 

memberikan kemudahan terhadap petugas serta mempermudah pelayanannya 

terhadap masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan surat menyurat. Selain itu 

aplikasi ini juga dapat sekaligus digunakan untuk mengarsipkan dokumentasi 

kegiatan. Adapun saran untuk aplikasi ini yaitu dengan menggabungkanya bersama 

aplikasi pendaftaran nikah. 

 

Kata Kunci: KUA Batu Ampar; Surat Menyurat; Aplikasi pemberitaan kegiatan 

dan pengolahan data pengurusan surat menyurat. 

 

 

ABSTRACT 

Kua Batu Ampar is a state institution engaged in the religious sector. In terms of 

implementing archiving activities KUA Batu Ampar is still very simple, which in 

data processing only uses regular words, so that if the related data is very lots, it 

makes it difficult to know or find data for a certain month or year effectively. 

Kua Batu Ampar This modern era is in dire need of a new system for more effective 

and efficient data processing. So that the application of reporting activities and 

data processing of correspondence management will make it easier for officers and 



 

 

 

 

facilitate their services to the community, especially in terms of writing 

correspondence. In addition, this application can also be used at the same time to 

archive documentation of activities. The suggestion for this application is to 

combine it with the marriage registration application. 

 

Keywords: KUA Batu Ampar; Correspondence; Application of reporting activities 

and data processing correspondence. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil atau terendah 

dari kementerian agama republik indonesia yang beroperasi ditingkat kecamatan. 

Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri bertugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas dari kantor kementerian agama tingkat kabupaten di bidang urusan 

agama islam di wilayah kecamatan tertentu. Berdasarkan penerapannya Kantor 

Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsinya sendiri, yang mana menurut 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 salah satu 

tugas dan fungsinya ialah melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan 

pelaporan. Pelayanan merupakan salah satu aspek yang harus terus ditingkatkan 

dan di kembangkan kualitasnya agar terlaksana pelayanan yang efektif dan efisien, 

begitu pula pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar. 

Khususnya dalam pelayanan pembuatan surat menyurat yang sering sekali di 

pergunakan untuk kepentingan tertentu. 

Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Batu Ampar ini pada dasarnya 

dalam pengolahan data surat menyuratnya masih sangat sederhana sekali, yaitu 

dengan menggunakan microsoft words, dimana satu pembuatan surat hanya 

menjadi satu file word yang tentunya akan memakan banyak ruang penyimpanan. 

Terlebih akan memakan waktu yang cukup lama jika ada warga yang ingin meminta 

surat apalagi dengan datang bersamaan, apabila beberapa warga datang bersamaan 

tersebut meminta jenis surat yang berbeda hal ini akan sedikit mempersulit petugas 

dalam melayaninya hanya karena kesulitan menemukan file yang dibutuhkan, 

selain itu  file word juga akan rawan hilang apabila PC yang digunakan bermasalah 

contohnya karena virus. 



 

 

 

 

Surat menyurat merupakan suatu hal yang sangat perlu mendapatkan 

perhatian khusus mengenai sistemnya, karena disetiap suatu lembaga instansi 

dalam kegiatannya tidak lepas dari surat menyurat ini. Kecepatan dalam 

pengolahan suatu data dan penyampain informasi berperan penting bagi suatu 

lembaga instansi dalam hal mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, oleh 

karena itu data maupun informasi dalam pengolahannya tidak mungkin dilakukan 

secara manual. Dibutuhkan suatu sistem sebagai alat untuk mengolah data yang 

jumlahnya sangat banyak dan beragam ini. 

Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Batu Ampar pada dasarnya juga 

sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan, akan tetapi karena tidak adanya suatu 

wadah untuk merangkum kegiatan-kegiatan tersebut di dalam suatu aplikasi 

khusus, menyebabkan tidak adanya pembuktian tentang momen-momen kegiatan 

yang dilaksanakan secara efisien, misalnya hasil dari diskusi atau kesepakatan 

dalam acara seperti rapak nikah, pertemuan antara taruna desa yang membahas 

tentang keagaamaan, yang hanya tersimpan secara sederhana dalam buku agenda 

tahunan. Sehingga hal ini juga sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

suatu lembaga instansi, karena merupakan suatu data yang harus rutin untuk 

dilaporkan kepada lembaga yang lebih tinggi. 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sistem surat menyurat atau 

pengolahan data dan informasi ini, pada dasarnya sudah pernah  dilakukan oleh 

kantor urusan agama lain, diantaranya adalah penelitian dengan judul “Perancangan 

Website E-Government Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Sungai Gelam”, 

(Santoso, Jasmir, & Irawan, 2015). Penelitian yang kedua berjudul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banyumas”, (Chandra Kusuma, Yustina, & Fatimah, 2018) (Chandra 

Kusuma, Yustina, & Fatimah, 2018). Dan penelitian terakhir berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Surat Menyurat Pada Kantor Desa 

Tanjungsari Kutuwinangun Kebumen Berbasis Dekstop”, (Agus & Lestari, 2018) 

Menurut (Santoso, Jasmir, & Irawan, 2015) kurang efektifnya pelayanan 

pada KUA Kecamatan Sungai Gelam dengan diutamakannya masyarakat untuk 

datang ke kua agar mendapat persyaratan yang dibawa. Kekurangan dari penelitan 



 

 

 

 

ini adalah tidak menariknya tampilan, desain antarmuka seperti tampilan aplikasi 

aplikasi offline. 

Menurut (Chandra Kusuma, Yustina, & Fatimah, 2018) Untuk Pengantin 

yang ingin menikah masih harus mengunjungi KUA Banyumas untuk melakukan 

proses pendaftaran pernikahan selanjutnya baru calon pengantin mendapatkan 

informasi lebih detail mengenai persyaratan dan lain lain. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah Admin harus melakukan pengawasan secara rutin terhadap 

data.  Menurut (Agus & Lestari, 2018) banyak ditemukan kesalahan dalam proses 

pengolahan surat atau data data yang terlapis, Pengolahan data yang cukup banyak 

sehingga kurang efektifnya admin dalam pekerjaannya. Kekurangan dari penelitian 

ini adalah Sebaiknya keamanan lebih ditingkatkan dengan adanya form login. 

Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam aplikasi yang telah dibuat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Batu Ampar yang 

bertempat di Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Batu Ampar tepatnya di jalan H.M. 

Syarbini disamping Polsek Batu Ampar. Metode yang di pakai dalam penyusunan 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang 

digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, 

berdasarkan data yang ada, serta berdasarkan hasil survey, yang kemudian di 

analisis serta uraikan berdasarkan hasil pemecahan masalah. 

 

PEMBAHASAN 

1. Sistem Yang Sedang Berjalan 

Pada Kantor Urusan Agama wilayah Batu Ampar ini sistem yang berjalan adalah  : 

a. Masyarakat (pemohon) mendatangi kantor Urusan Agama Batu Ampar 

untuk mendatangi bagian pelayanan dan membawa berkas-berkas yang 

di butuhkan seperti KTP, pas foto, dan surat pengantar yang terlebih 

dahulu di dapatkan di RT setempat. 



 

 

 

 

b. Pembuatan surat di lakukan oleh pegawai di kantor urusan agama 

wilayah batu ampar setelah mereka mengisikan buku jurnal data diri 

mereke. 

c. Surat akan di cetak oleh pegawai bagian pelayanan sesuai dengan surat 

yang akan diminta dan akan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama wilayah Batu Ampar 

d. Surat akan di kembalikan dan dikasihkan kepada masyarakat ( 

pemohon) 

2. Rancangan Sistem yang akan di usulkan 

Semakin berkembangnya teknologi maka diperlukan sebuah aplikasi yang 

dapat mengefisiensikan pekerjaan pegawai di Kantor Urusan Agama 

wilayah Batu Ampar tersebut. Sistem ini juga diharapkan  dapat 

mengamankan data data jika suatu terjadi human error seperti data yang 

hilang, ataupun data yang rusak.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA batu ampar tersebut 

maka perlu di buatkan perubahan sistem dari yang lama menjadi yang baru 

untuk mempermudah dan menyumpurnakan proses pembuatan surat 

menyurat pada Kantor Urusan Agama wilayah Batu Ampar. Adanya sistem 

yang baru diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul dalam Kantor 

Urusan Agama wialayh Batu Ampar tersebut. 

Berikut penjelasan dari usulan sistem yang baru pada Kantor Urusan Agama 

wilayah Batu Ampar: 

a. Masyrakat(pemohon) tetap datang ke Kantor Urusan Agama wilayah 

batu ampar dengan membawa berkas-berkas yang di syaratkan seperti 

KTP, fas poto dan juga surat pengantar dari desa maupun RT. 

b. Pembuatan surat dilakukan oleh pegawai pelayanan Kantor Urusan 

Agama wilayah Batu Ampar dengan menggunakan sebuah aplikasi 

sesuai dengan surat yang ingin di buat oleh masyrakat (pemohon). Dan 

data akan tersimpan di database sehingga data akan lebih terjamin ke 

amanan nya. 



 

 

 

 

c. Surat di cetak dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

wilayah Batu Ampar 

d. Surat di berikan ke pemohon sesuai permintaan pemohon. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Use Case Diagram 

 



 

 

 

 

4. Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Tampilan Form Login 

  

 

6. Tampilan Menu Utama 

 

 

 

 



 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Aplikasi yang telah disusun dapat dimanfaatkan untuk proses pengolahan data dan 

informasi,  seperti dapat mendata surat masuk maupun surat keluar secara 

terorganisir, dapat juga digunakan untuk penyusunan jadwal kegiatan, serta hal 

yang lebih canggih lagi adalah aplikasi ini juga dapat menampilkan formulir 

pengisian data untuk menghasilkan surat seperti keterangan belum nikah, surat 

keterangan tidak terdaftar, surat dispensasi camat, surat rekomendasi masjid dan 

lain sebagainya, selain itu aplikasi ini juga sekaligus dapat menampilkan data warga 

yang sudah tercatat didalamnya secara efektif. Dalam hal ini petugas administrator 

dapat menggunakan hak akses yang diberikan oleh sistem dalam pelaksanaan 

pelayanan masyarakat. Sehingga dengan adanya aplikasi ini maka dapat 

memberikan kemudahan terhadap petugas dalam pengolahan data maupun 

informasi mengenai surat menyurat, dokumentasi kegiatan, serta penyimpanan data 

lebih cepat, akurat, serta efektif dan efisien. 

 

SARAN 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa, dari 

segi pengarsipan perlu adanya suatu fitur backup dan recovery data agar tidak 

terjadi kehilangan data (error data) ketika terjadi gangguan pada sistem aplikasi 

maupun dari perangkat komputer itu sendiri. Karena aplikasi ini sistemnya hanya 

mencakup tentang pengolahan data surat menyurat saja, maka diharapkan aplikasi 

ini di gabungkan dengan aplikasi lainnya yang mempunyai cakupan luas seperti 

aplikasi mahrom haji dan pendaftaran nikah yang telah ada. 
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