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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan Pembahasan tentang Pengawasan Kementerian Agama 

terhadap Kegiatan Lembaga-lembaga Dakwah di Kabupaten Pelalawan 

Provinsi Riau, dapat di simpulkan bahwasanya Kementerian Agama 

Kabupaten Pelalawan telah Melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan 

Lembaga-lembaga Dakwah yaitu Lembaga Dakwah MDI dan IKMI dengan 

efektif, tetapi pelaksanaannya perlu dioptimalisasikan lagi. 

Adapun Metode Pengawasan terhadap kegiatan lembaga-lembaga 

yang dilakukannya Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan ialah: 

Pertama, melakukan Metode pengawasan secara langsung dilapangan atau ke 

tempat pelaksanaan kegiatan lembaga dakwah tersebut baik itu pertim 

maupun pribadi atau individu. Metode pengawasan ini dilakukan dengan 

kerjasama dengan lembaga dakwah itu sendiri dan pengawasan terhadap 

kinerja da’inya yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kedua, Melakukan 

Metode Pengawasan secara tidak langsung  dilapangan yaitu, Metode 

Pengawasan secara lisan yang didapat dari lembaga dakwah dan Masyarakat 

di Kabupaten Pelalawan. Pengawasan secara lisan dan  Metode Pengawasan 

secara tulisan dilakukan dengan cara menerima laporan tertulis baik dari 

lembaga da’I dan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Ketiga, Metode 

Pengawasan dengan media sosial yang bentuk laporannya melalui sosial 

media, baik itu what’sApp dan Email. Metode ini dapat di kategorikan 

dengan metode pengawasan tidak langsung, secara tulisan maupun secara 

lisan. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Kementerian 

Agama Kabupaten Pelalawan terkait Pengawasan Kementerian Agama 

terhadap Kegiatan Lembaga-lembaga Dakwah Kabupaten Pelalawan 

Provinsi Riaua dalah : 

1. Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  hendaknya 

lebih profesional lagi dalam pengawasan yang dilakukan terhadap 

kegiatan lembaga-lembaga dakwah 

2. Perlu adanya kerjasama yang lebih luas dengan lembaga-lembaga dan 

Masyarakat yang berada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 

3. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar pegawai Kementerian 

Agama kepada Pengurus Lembaga Dakwah. 

4. Perlu adanya pengembangan dalam Pengawasan yang dilakukan agar 

pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif. 

5. Hendaknya ada tim khusus untuk mengawasi kegiatan-kegiatan 

lembaga dakwah di Kabupaten Pelalawan 

6. Menambah jumlah Pegawai yang ada di Kementerian Agama, agar 

lebih spesifik dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

 


