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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura.

Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak

terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.

Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten

Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun

1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi

Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

4.1.2 Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30” — 00

20’ 49” Lintang Utara dan 100 54’ 21” 102° 10’ 59” Bujur Timur. Secara fisik

geografls memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah

negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pettumbuhan (growth

triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di

bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya

struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial

serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan
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perikanan. Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius,

dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten

Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa

wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah

air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana

transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat

pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai

Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai

Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang

tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi,

Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau

Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan sikius hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan

rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya

banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui

bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan

bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin

meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi

Riau.

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa.

Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa.

Dari tahun 2010-2005 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059

jiwa. Dan Hasil SP2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa.
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Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-

2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2010

adalah sebagai berikut : Kecamatan Bunga Raya 20.900 Jiwa, Kecamatan Dayun

26.600 Jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 Jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 22.900

Jiwa, Kecamatan Koto Gasip 18.600 Jiwa, Kecamatan Siak 21.400 Jiwa,

Kecamatan Sabak Auh 9.900 Jiwa, Kecamatan Tualang 104.000 Jiwa, Kecamatan

Minas 25.800 Jiwa, Kecamatan Sungai Apit 25.000 Jiwa, Kecamatan Pusako

5.100 Jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 Jiwa, Kecamatan Sungai Mandau

7.200 Jiwa, Kecamatan Mempura 14.100 Jiwa. Batas Wilayah Administrasi

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis disebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, dibeleah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sedangkan disebelah Timur berbatasan

dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.2 Profil Kota Perawang
Perawang adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,

Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Tualang Perawang atau lebih di kenal

"Perawang" dengan jumlah penduduk 102.306 jiwa merupakan kota industri di

pinggir Sungai Siak.

4.2.1 Gambaran Umum Letak Geografis Kota Perawang

Kota Perawang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-

101°52' Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu

udara berkisar 22°C samapai 33°C. Wilayah Perawang seperti pada umumnya

wilayah Kabupaten Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah
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pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial

serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah

basah. Bentuk Wilayahnya 75 % datar sampai berombak dan 25 % berombak

sampai berbukit. Letaknya lebih kurang 1 jam menuju ibukota provinsi

(pekanbaru) dan 1,5 jam menuju ibukota kabupaten (Siak Sri Indrapura). Wilayah

lain yang berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Mandau, Minas

Sebelah Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru

Sebelah Barat : Kecamatan Minas

Sebelah Timur : Kecamatan Sei Mandau, Kecamatan Koto Gasib

Perawang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri

pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan

tidak saja bagi Perawang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak.

Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri.

4.2.2 Sejarah Kota Perawang

Nama desa ini dipercaya berasal dari kata "perawan". Menurut cerita rakyat,

dahulu desa ini hanya dihuni seorang gadis yang masih perawan, sehingga para

pendatang yang tiba kemudian di desa ini menyebutnya Perawan, yang lama-lama

berubah menjadi Perawang.

Tidak banyak sejarah pasti yang mengutarakan berdirinya kota ini, namun

kalau bisa kita tinjau awal permulaan kota ini berasal dari sebuah dusun tepi

Sungai Siak (desa perawang) dan semakin berkembang seiring berdirinya
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perusahaan SURYA DUMAI & IKPP. Saat ini Perawang sudah berkembang

menajadi sebuah kota industri dengan fasilitas pendukungnya antara lain Gadjah

Tunggal Square hingga Persada Indah Square.

4.2.3 Ekonomi dan Masyarakat

Dikota ini terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak grup

Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di

Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat

Perawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak.

Setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX, IKPP sangat membantu

pertumbahan makro desa Perawang. Hingga saat ini pertumbuhan Perawang dapat

dikatakan berkembang dengan baik ditandai dengan benyaknya pembangunan

yang semakin merata. Masyarat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari

bermacam suku & agama.

4.3 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamtan Tualang Kabupaten

Siak

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah

instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor

Departemen Agama kabupaten./kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah

kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang kabupaten Siak

yang beralamat di JL. Datuk Sri Maharaja, Tualang, Siak, Siak Sri Indrapura

Kecamatan Tualang  Kabupaten Siak adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Departemen Agama Islam RI yang
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berada di tingkat Kecamatan Tualang, satu tingkat di bawah Kantor Departemen

Agama Kabupaten Siak.

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu ujung tombak Departemen Agama

RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor

Departemen Agama Kabupaten Siak di bidang Urusan Agama Islam dan

membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat

Kecamatan Tualang.

4.3.1 Visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

Visi

Tercipta masyarakat muslim kecamatan tualang yang taat dalam

menjalankan syriat islam dan atuaran perundang-undangan Negara republic

Indonesia

Misi

1. meningkatkan pelayanan terhadap pencatatan nikah dan rujuk

2. meningkatkan pembinaan dakwah dan pendidikan bagis masyarakat

3. meningkatkan pembinaan keluaraga sakinah dan meningkatkan

kesejahteraan keluarga

4. meningkatkan pelayanan pendaftaran serta pembinaan pra dan pasca haji

5. mengoptimalkan fungsi basan amil zakat (BAZ) kecamatan tualang

6. meningkatkan pelayanan terhadap pengadministrasian tanah wakaf

4.3.2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Fungsi yang dijalankan KUA Tualang meliputi fungsi administrasi, fungsi

pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA
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Tualang juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam

serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional (PAF).

Di samping itu, KUA Kec.Tualang memiliki beberapa badan semi resmi

yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Badan

Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Pembinaan

Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A), semuanya bertujuan untuk menciptakan

masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat

tinggi, terbinanya Keluarga Sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Sesuai PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2 dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud KUA menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan

rujuk

2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi

manajemen KUA

3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan

6. Pelayanan bimbingan pembinaan syari’ah, serta

7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
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4.3.4 Tugas Kepala Kantor Urusan Agama

1. Menetapkan kebijakan teknis ketatausahaan, kerumahtanggaan,

kepegawaian, keuangan, kepenghuluan, pembinaan  perkawinan, dan

pelayanan informasi dan manasik haji di Kecamatan Tualang.

2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, menggerakkan, membimbing dan

mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf.

3. Menandatangani Akta Nikah, Buku Kutipan Akta Nikah, Buku Kutipan

Pendaftaran Rujuk, Duplikat Buku Nikah dan yang sejenisnya.

4. Menandatangani surat-surat keluar dan mendisposisi surat-surat masuk,

menandatangani/melegalisir foto copy buku nikah dan sejenisnya.

5. Melaksanakan tugas-tugas ekstra sektoral (Pembinaan UKS, PLS,

Organisasi Sosial dan Keagamaan, Mabiran Pramuka, Kerukunan Umat

Beragama, UPGK, KB-Kes dan Posyandu).

6. Menjalin kerja sama lintas sektoral dengan pimpinan instansi pemerintah,

sekolah dan pimpinan organisasi sosial keagamaan di tingkat kecamatan

7. Membuat DP3 dan memberikan cuti bagi staf

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Siak

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

Kemenag

4.3.5 Tugas  Pokok Dan Fungsi Penghulu

Pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Mentri Agama tau pejabat yang
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ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  untu melakukan

pengawasan nikah / rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.(

PMA N0.30 Tahun 2005)

4.3.5.1 Tugas Pokok Penghulu

Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan

nikah / rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah / rujuk, penasihatan dan konsultasi

nikah / rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah / rujuk, pelayanan fatwa

hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta

pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan

kepenghuluan. ( Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005  )

4.3.5.2 Fungsi  Penghulu

1.    Pelaksanaan pencatatan nikah / rujuk bagi umat Islam,

2. Pelaksanaan nikah wali hakim.

3.    Pengawasan kebenaran peristiwa nikah / rujuk,

4.    Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah,

5.    Pembinaan Calon Pengantin,

6.    Pembinaan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan PMA RI No.30 Tahun 2005,yang ditunjuk sebagai Wali

Hakim ialah Kepala KUA Kecamatan.  Jika Kepala KUA berhalangan, Kasi Urais

an. Kepala Kandepag  menunjuk   salah satu Penghulu sebagai Wali hakim.

4.3.5.3 Tugas  Penghulu

1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.

2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
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3. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi

pendaftaran kehendak nikah / rujuk.

4. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin

5. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah / rujuk.

6. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah / rujuk dan

mempublikasikan melalui media.

7. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman

peristiwa nikah / rujuk.

8. Memimpin pelaksanaan akad nikah / rujuk melalui proses menguji

kebenaran syarat dan rukun nikah / rujuk dan menetapkan legalitas akad

nikah / rujuk

9. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah / tauliyah wali hakim.

10. Memberikan khutbah / nasihat / doa nikah / rujuk.

11. Memandu pembacaan sighat taklik talak.

12. Mengumpulkan data kasus pernikahan.

13. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/  rujuk.

14. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah.

15. Mengidentifikasi Keluarga Sakinah I.

16. Membentuk kader pembina keluarga sakinah.

17. Melatih kader pembina keluarga sakinah.

18. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah.

19. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.

20. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang

kepenghuluan.
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4.3.6 Tugas Pokok Pengadministrasi Umum

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian  tugas Kepala KUA Timur dalam

pelayanan administrasi umum dan keuangan, nikah dan rujuk, BINWIN,

Kemasjidan, Ibsos dan produk halal,  zakat wakaf, dan perhajian.

Uraian  Tugas :

1. Mengarsipkan segala persuratan kantor;

2. Membuat laporan rutin : bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;

3. Menerima pendaftaran nikah;

4. Pelayanan pembuatan rekomendasi nikah;

5. Pelayanan legalisir buku nikah;

6. Pelayanan surat keterangan status perkawinan;

7. Pendataan dan monitoring kelompok keluarga pra-sakinah

8. Pendataan dan monitoring kelompok keluarga sakinah I

9. Pendataan dan monitoring kelompok keluarga sakinah II

10. Pendataan dan monitoring kelompok keluarga sakinah III

11. Pendataan dan monitoring kelompok keluarga sakinah III Plus

12. Penatausahaan data tempat ibadah dan lembaga keagamaan;

13. Penatausahaan data imam, khatib dan ulama/kiai;

14. Penatausahaan data lembaga pendidikan keagamaan;

15. Penatausahaan data statistik keumatan;

16. Penatausahaan data penyelenggara shalat ied;

17. Penatausahaan data penyelenggara penyembelihan hewan qurban;

18. Penatausahaan laporan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan fidyah;
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19. Penatausahaan surat keterangan mahram;

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

21. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4.3.7 Tugas Penyuluh

1. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam;

2. Mendata Majlis Taklim, TPA/TPQ, Masjid, Meunasah, Mushalla,

Penyuluh Agama Desa/ Gampong, Imam/Tengku Gampong, dan lain-lain;

3. Membantu pelayanan di bidang penyuluhan keluarga sakinah;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.3.8 Tugas Pengelola Pelayanan Nikah Rujuk

1. Pegawai pencatat nikah dijabat oleh kepala KUA, yang melakukan

pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan

rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat serta melakukan bimbingan

perkawinan;

2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi

formulir pemberitahuan (N7) dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Lurah (N1);

b. Foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir, foto copy KTP dan foto

copy kartu keluarga;

c. Mengisi surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala

desa/lurah (N2);

d. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3);
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e. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala

desa/lurah/pejabat setingkat (N4);

f. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai (pria/wanita)

yang belum mencapai usia 21 tahun, serta izin dari pengadilan agama

jika izin dari kedua orang tua atau walinya tidak ada(N5);

g. Dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang belum

mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai

umur 16 tahun;

h. Surat izin dari atasannya/kesatuaannya jika calon mempelai

anggota TNI/polri;

i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih

dari seorang;

j. Akta cerai dari pengadilan agama bagi pasangan calon suami/istri yang

berstatus duda/janda (cerai talak/cerai gugat);

k. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka

yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor

7 tahun 1989 tentang peradilan agama;

l. Akta kematian atau surat keterangan kematian calon suami/istri yang

dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda

yang ditinggal mati (N6);

m. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga

negara asing dan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh

penerjemah resmi;
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3. Pelaksanaan akad nikah dilakukan dalam tenggang waktu 10 hari kerja

setelah pendaftaran, jika dilakukan sebelum masa tenggang waktu

tersebut, maka harus dilampiri surat dispensasi dari camat setempat

4. Akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan

setempat setiap hari kerja dari hari senin s/d jum`at pukul 07.00 s/d

15.30 WIB;

5. Akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atas

permintaan calon pengantin atau wali setelah mendapat persetujuan

dari PPN/Kepala KUA Kecamatan setempat;

6. Biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2000, disetor langsung

oleh calon mempelai ke kas negara melalui bank/kantor pos penerima

setoranPNBP;

7. Membebaskan biaya pencatatan nikah/rujuk bagi pasangan calon pengantin

yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan miskin yang

ditandatangani kepala desa/lurah yang diketahui camat;

8. Bagi calon mempelai istri yang akan melangsungkan akad nikah di luar

wilayah tempat tinggalnya, maka harus dilampiri surat rekomendasi dari

kepala kua kecamatan setempat;

9. Setelah akad nikah, buku kutipan akta nikah (NA) langsung diberikan

kepada yang bersangkutan.
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Kepala KUA

Drs. H. Syahrizul

Penghulu

Erwan Chandra S. Hi
Andre S. Ag

Penyuluh

Drs. Nafrizal

Pengelolah Pelayanan
Nikah Rujuk

Misyuni S. Ag
Farida Hanim S. Tai

Administrasi Umum

Nurmala S. P.di

4.3.9  Standar Operasional Prosedur Pelayanan Adminitrasi Nikah/Rujuk
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO
JENIS PELAYANAN SATUAN UKURAN STANDAR/TARGET

1 Penyerahan formulir pendaftaran
pernikahan (N7)

Menit 5

2 Pemberitahuan biaya nikah Rupiah Sesuai Peraturan
3 Pengumuman / jadwal pernikahan Menit 5
4 Penasehatan catin Menit/pasang 30/1
5 Pengawasan dan pencatatan akad

nikah
Menit/pasang 30/1

6 Konfirmasi waktu pelaksanaan
Nikah (N7)

Menit/pasang 5/1

7 Penyerahan kutipan akta nikah
kepada pengantin (NA)

Menit/pasang 5/1

8 Pemberian rekomendasi nikah Menit/orang 10/1
9 Legalisir kutipan akta nikah Menit/orang 10/1
10 Pemberian keterangan

mengetahui status belum menikah
Menit/orang 10/1

11 Pemberian duplikat kutipan akta
nikah (DN)

Menit 10

Sumber Kantor Urusan Agama Tualang

4.3.10 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatn Tulang
Kabupaten Siak

Sumber: Kantor Urusan Agama  Kecamatan Tualang


