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BAB VI

PENUTUP

Pada bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang

pelasanaan pelayanan administrasi pernikahan pada kantor urusan agama

kecamatan tualang kabupaten siak. Dalam bab ini akan membahas beberapa

kesimpulan serta saran yang berhubungan dengan hasil penelitian

6.1. Kesimpulan

Pelayanan adalah segala bentuk pemberiaan layanan kepada masyarakat

yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan peraturan yang

telah ditetapkan dan Administrasi Pernikahan adalah proses pencatatan

pernikahan mulai dari pemberitahuan kehendak nikah sampai dengan pelaksanaan

akad nikah.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan

mengenai Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan

hasil rekapitulasi dari beberapa indikator penelitian, adapun kesimpulannya

adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak dapat dikategorikan Cukup baik, dapat terlihat

dari jawaban responden dalam persentase rata-rata kualitatif bahwa

menyatakan cukup baik dengan rata-rata 65,05%. Hal ini dapat dilihat dari

hasil jawaban responden dan berdasarkan hasil frekuensi option untuk
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mencari persentase rata-rata rekapitulasi dari keseluruhan indikator,

pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam administrasi pernikahan

dinilai Cukup Baik.

2. Besarnya biaya melebihi tarif yang telah ditentukan, Penulis mencermati

polemik biaya nikah di KUA ini utamnya berasal dari kecilnya biaya

operasional KUA dalam melaksanakan tugasnya. Seringkali petugas

KUA/penghulu diminta menikahkan di luar KUA bahkan di daerah yang

jauh dan sulit transportasinya sehingga membutuhkan biaya yang lebih

besar.

3. Tempat penyimpanan pengarsipan data – data penikahan yang tidak

memadai.

4. Kurangnya fasilitas pendukung untuk meningkatkan pelayanan

Administrasi seperti minimnya fasilitas ruang tunggu serta kursi untuk

masyarakat yang akan melakukan pernikahan di kantor urusan agama,

balai nikah yang dianggap terlalu sederhana serta lahan parkir yang dirasa

tidak memadai.

5. Perbedaan  model pelayanan yang dulu dan sekarang itu terletak pada tarif

yang dikeluarkan pemerintah dimana telah diberlakukannya multitarif

dengan ini maka pelayanan menjadi transpalansi, tidak dengan model

pelayanan yang dulu dimana pemberitahuan tarif yang dikenakan dianggap

tidak trasnpalansi.
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Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan

administrasi pernikahan adalah:

1. Sulitnya untuk mendapatkan data pernikahan dikarenakan hanya terdapat

satu fasilitas komputer yang ada di KUA kecamatan tualang

2. Banyak masyarakat awam yang tidak mengerti arti pentingnya buku nikah,

Akad nikah yang dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat menurut

ketentuan agama, akan tetapi tidak memiliki buku nikah, Penyebabnya

mungkin pernikahannya dihadapan pemuka agama saja, tetapi bisa juga

dihadapn petugas tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan. Ketika memerlukan alat bukti buku nikah seperti untuk

keperluan membuat akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil

harus melampirkan akta nikah orang tuanya. .

3. Terjadinya nikah sirri pernikahan yang sah secara agama namun tidak

dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

4. Banyaknya masyarakat yang melakukan nikah di luar KUA yang

menyebabkan terjadinya gratifikasi.

5. Banyaknya masyarakat yang tidak dapat melengkapi surat – surat yang

diminta.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan, maka disini peneliti akan memberikan

saran bagi aparatur kantor urusan agama dan masyarakat untuk mengatasi

permasalahan pelayanan khususnya dalam pengurusan administrasi pernikahan,
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diharapkan kedepan akan lebih baik dalam pelaksanaan pelayanan administarsi

pernikahan Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para aparatur Kantor Urusan Agama diharapkan lebih

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat

yang dilayani bisa merasa puas.

2. Untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, maka terapkanlah

budaya transparansi tentang waktu dan biaya penyelesaian administrasi

pernikahan, sebagimana dengan yang telah ditetapkan peraturan perudang

- undangan.

3. Bagi pihak kantor urusan agama perlu mengadakan pendidikan atau

pelatihan bagi aparatur dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan

tugas dan bidangnya.

4. Sebaiknya pihak kantor urusan agama mulai menerapkan sistem

pengolahan data pernikahan berbasis komputer ini dapat membantu KUA

tualang, khususnya dalam penyimpanan data yang lebih aman,.

5. Bagi masyarakat yang akan melakukan akad nikah sebaiknya melakukan

akad nikah di kantor urusan agama dimana tidak dikenakan biaya yang

lebih dari yang ditetapkan kantor urusan agama, akan tetapi masyarakat

yang akan melakukan pernikahan di luar KUA tidak perlu khawatir akan

hal tersebut karena pemerintah telah menerapkan peraturan baru tentang

multitarif yang harus dikeluarkan, tinggal masyakat itu sendiri yang mau

memilih tarif yang mana.

6. Bagi masyarakat yang telah menikah sebaiknya memeriksa kembali buku

nikah, karena jika terjadi kesalahan dalam penulisan itu akan merepotkan
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masyarakat itu sendiri, selain itu dihimbau bagi masyarakat agar lebih

teliti dalam mengisi blangko sebelum memberikannya kepada pegawai

pencatatan nikah.


