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Abstract: Current technological developments have led to service patterns in all sectors, including KUA,
Jogonalan District, Klaten. To provide excellent service and disseminate the flow of information to the
public, KUA Jogonalan Klaten is getting ready to provide digitalized services. The flow of information can no
longer be dammed; the public can now access many social media. However, the need for validation of
information by the community is an important matter that needs to be considered. One way to share
information with the public is to build a website-based portal. This portal is a medium of communication that
can be accessed anytime and anywhere by the community around KUA Jogonalan; currently, KUA
Jogonalan Klaten does not yet have information media that can be accessed by the public quickly and
precisely. Based on the description above, several conclusions can be drawn from this activity, including that
this activity resulted in an information portal for KUA services, Jogonalan District, Klaten Regency. Second,
the portal functions as a medium for accessing information for the people of the Jogonalan sub-district. In the
future, the hope for this portal is that the process of information access media is improved and continually
educates the public to access information through the portal to find out the types and mechanisms of services
at KUA, Jogonalan District, Klaten Regency, and be able to provide excellent service for the surrounding
community.
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Abstrak: Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pola layanan diseluruh sektor, tak
terkecuali KUA Kecamatan Jogonalan Klaten. Guna memberikan layanan prima dan penyebaran arus
informasi kepada masyarakat, KUA Jogonalan Klaten bersiap-siap untuk melakukan layanan terdigitalisasi.
Arus informasi sudah tidak mampu dibendung lagi, banyak social media yang saat ini bisa diakses oleh
masyarakat. Tetapi, kebutuhan akan validasi informasi oleh masyarakat adalah hal penting yang perlu
diperhatikan. Salah satu cara untuk membagi informasi kepada masyarakat adalah dengan membangun portal
berbasis website. Portal ini menjadi media informasi yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja oleh
masyarakat sekitar KUA Jogonalan, hal ini dikarena saat ini KUA Jogonalan Klaten belum memiliki media
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan tepat. Berdasarkan uraian diatas, maka
kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan beberapa hal antara lain bahwa kegiatan ini menghasilkan portal
informasi layanan KUA Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Kedua, portal difungsikan sebagai media
akses informasi bagi masyarakat kecamatan jogonalan. Kedepan harapan terhadap portal ini adalah media
akses informasi ditingkatkan fungsinya dan dan selalu mengedukasi masyarakat untuk mengakses informasi
melalui portal untuk mengetahui jenis dan mekanisme layanan di KUA Kecamatan Jogonalan Kabupaten
Klaten, dan mampu memberikan layanan prima bagi masyarakat sekitar.
Kata kunci: KUA, Porta Informasi, Website

1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pola layanan diseluruh sektor, tak
terkecuali KUA Kecamatan Jogonalan Klaten. Guna memberikan layanan prima dan penyebaran arus
informasi kepada masyarakat, KUA Jogonalan Klaten bersiap-siap untuk melakukan layanan
terdigitalisasi. Arus informasi sudah tidak mampu dibendung lagi, banyak social media yang saat ini
bisa diakses oleh masyarakat. Tetapi, kebutuhan akan validasi informasi oleh masyarakat adalah hal
penting yang perlu diperhatikan. Salah satu cara untuk membagi informasi kepada masyarakat adalah
dengan membangun portal berbasis website. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun
2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan
Agama Islam dalam wilayah Kecamatan [1]. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut,
maka KUA melaksanakan fungsi, (1) Menyelenggarakan statsistik dan dokumentasi, (2)
Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan dan,
(3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal
dan ibadah sosial[2], kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan
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yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
[3].
Berdasarkan uraian diatas, maka terobosan yang akan dilakukan adalah membangun portal
informasi berbasis website, sebagai media informasi kepada masyarakat tentang syarat pengajuan dan
layanan di lingkungan KUA Jogonalan Klaten. website adalah sekumpulan halaman yang dapat
diakses secara luas oleh siapapun dan terkoneksi internet pada suatu domain[4]. Media ini nantinya
akan menjadi penghubung informasi antara KUA Jogonalan dengan masyarakat. Karena saat ini KUA
Jogonalan Klaten belum memiliki media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, agar
informasi mampu terserap secara cepat[5].
Berdasarkan tugas dan layanan KUA Jogonalan Klaten, maka pengembangan website ini
nantinya berfungsi sebagai portal informasi kepada masyarakat. Selama ini informasi dan aspirasi
masyarakat belum tersalurkan sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan penggunaan media sosial
seperti WhatsApp sebagai media penyebaran informasi kurang mengena. Banyak informasi tidak
tersampaikan karena tumpukan chat yang ada di WhatsApp layanan. Berbagai informasi penting tidak
sampai ke masyarakat, seperti perubahan aturan, informasi baru dan keluhan masyarakat tidak
tertampung dengan maksimal.
Hal ini menyebabkan kebutuhan informasi layanan oleh masyarakat tidak terpenuhi dengan
maksimal. Salah satu solusi yang mampu mengurai masalah tersebut adalah pengembangan website
yang mampu menampung hal-hal tersebut diatas. Adapun kantor KUA Kecamatan Jogonalan,
Kabupaten Klaten, terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kantor KUA Kecamatan Jogonalan Klaten

Agar arus informasi terdistribusi dengan maksimal ke masyarakat, maka pengembangan website
sebagai portal informasi sangat diperlukan[6]. Agar informasi vital segera diserap masyarakat yang
membutuhkan layanan KUA Jogonalan Kabupaten Klaten.
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
mengembangkan portal informasi berbasis website sebagai sarana informasi di lingkungan KUA
Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. sehingga dampak nyata dari hasil pengembangan portal
website ini adalah adanya kemudahan akses informasi layanan bagi masyarakat di sekitar KUA
kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten[7].Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan,
Metode Penerapan, Hasil dan Ketercapaian Sasaran, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, dan Daftar
Pustaka. Pastikan dalam konten naskah, kecuali pada bagian ucapan terima kasih, tidak mengandung
identitas personal maupun afiliasi para penulis.
2. METODE
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini tertera pada Gambar 1 dibawah ini.
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Gambar 1. Alur pelaksanaan

Gambar 1 menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan,
antara lain:
• Tahapan yang pertama, meminta gambaran mengenai profil dan fungsi KUA Kecamatan
Jogonalan Klaten. Selanjutnya dibangun gambaran informasi layanan apa saja yang ada di KUA
Jogonalan Klaten tersebut. Data ini menjadi konten pada portal KUA itu sendiri.
• Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data yang digunakan sebagai data untuk implementasi
atau pengembangan.
• Setelah tahapan membangun akan dilakukan tahapan testing dan selanjutnya adalah serah terima
teknologi ke KUA Kecamatan Jogonalan dengan menyerahkan buku panduan penggunaan system.
Adapun tahapan pengembangan portal ini nantinya akan dilaksanakan dalam beberapa tahap
yang disajikan pada Gambar 2.

Analisis data

Membangun
arsitektur

Analisis
kebutuhan

Pengujian dan
Finalisasi

Gambar 2. Konsep pengembangan sistem

a. Analisis data adalah proses pengumpulan data dengan melihat output-output atau dokumen yang
ada[6]. Dalam hal ini mengumpulkan dokumen manual yang tersimpan di KUA Jogonalan Klaten.
Kegiatan Analisis data dilakukan dengan validasi Bersama antara mitra dengan pengembang, agar
informasi yang akan disampaikan melalui website valid adanya.
b. Analisis kebutuhan Sistem, pada tahap ini yang dilakukan adalah analisis dokumen dan
prototyping portal informasi.
c. Tahap selanjutnya adalah tahan Perancangan dan membangun arsitektur sistem portal informasi
d. Finalisasi dan Presentasi akhir sistem kepada pimpinan KUA Jogonalan Kabupaten Klaten.
• Kebutuhan Operasional
sistem dengan basis web dapat berjalan di semua jenis browser pada semua sistem operasi,
Semua user dapat mengakses website tersebut dengan alamat website yang telah ditentukan.
• Pemasangan firewall untuk melindungi sistem dari serangan dari luar.
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4. Testing dan finalisasi dengan mitra
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil pengembangan portal informasi KUA Jogonalan Klaten ini diperlihatkan pada
beberapa Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Tampilan Dashboard awal portal informasi

Gambar 4. Tampilan informasi layanan

Secara garis besar kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Hingga saat ini aplikasi masih
digunakan. Berikut adalah kegiatan sosialisasi portal informasi KUA Jogonalan Kabupaten Klaten.
disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Bimbingan dan serah terima portal informasi
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KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan beberapa hal antara lain
bahwa kegiatan ini menghasilkan portal informasi layanan KUA Kecamatan Jogonalan Kabupaten
Klaten. Kedua, portal difungsikan sebagai media akses informasi bagi masyarakat kecamatan
jogonalan. Kedepan harapan terhadap portal ini adalah media akses informasi ditingkatkan fungsinya
dan dan selalu mengedukasi masyarakat untuk mengakses informasi melalui portal untuk mengetahui
jenis dan mekanisme layanan di KUA Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, dan mampu
memberikan layanan prima bagi masyarakat sekitar.
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