
PELATIHAN DALANG CILIK: Seorang anak belajar pedalangan di Sanggar 
Nirmalasari, Cinere, Depok, Jawa Barat, kemarin. Setiap Minggu, Sanggar Nirmalasari 
melatih anak-anak berusia lima tahun sampai belasan tahun belajar tentang 
pewayangan dan pedalangan. 
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KEMENTERIAN Agama 
mencanangkan prog-
ram Revitalisasi Kantor 
Urusan Agama (KUA) 

yang akan menyasar 100 KUA di 
tahun ini. Program ini merupakan 
upaya Kementerian Agama untuk 
mewujudkan KUA sebagai pusat 
layanan keagamaan yang kredibel 
dan moderat guna meningkatkan 
kualitas umat ber agama.

Program tersebut dimulai de-
ngan Pencanangan Enam KUA 
Model oleh Menteri Agama, di 
Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 
Sabtu (29/5). Menurut Dirjen Bi mas 
Islam Kamaruddin Amin, terdapat 
empat tujuan strategis da ri revital-
isasi KUA. Pertama, untuk mening-
katkan kualitas umat beragama, 
tujuan kedua untuk memperkuat 
peran KUA dalam mengelola kehi-

dupan keberagamaan.
Tujuan strategis berikutnya, 

yakni untuk memperkuat prog-
ram dan layanan keagamaan, dan 
tujuan strategis keempat, untuk 
meningkatkan kapasitas kelem-
bagaan KUA sebagai pusat layanan 
keagamaan. 

Kamaruddin menambahkan, 
revitalisasi KUA meliputi rehabi-
litasi fi sik di setiap KUA Model. 
rehabilitasi fi sik tersebut dilaku-
kan, seperti perubahan layout 
front offi  ce, layout balai nikah, dan 
ruang konsultasi. 

“Revitalisasi ini juga meliputi 
penyempurnaan standar pela-
yanan publik pada KUA kecamat-
an, transformasi digital, dan pe-
nguatan program capacity building 
terhadap petugas-petugas di KUA 
model seperti penghulu dan pe-
nyuluh,” ujarnya, seperti dikutip 
dari laman Kemenag.go.id. 

Untuk program penguatan kom-

petensi petugas di KUA, Dit jen 
Bimas Islam telah melakukan se-
jumlah bimbingan teknis (bimtek), 
seperti bimtek jejaring lokal dan 
bimtek moderasi beragama ber-
basis keluarga. 

“Kemudian, bimtek layanan 
prima, bimtek revitalisasi KUA 
melalui program dan layanan 
bidang Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syariah 2021, bimtek 
administrasi dan pengamanan 
aset wakaf, dan terakhir bimtek 
standar penyuluh agama Islam du-
kungan revitalisasi KUA,” tandas 
Kamaruddin. 

Adapun enam KUA Model yang 
diresmikan secara langsung oleh 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qou-
mas, yaitu KUA Banjarnegara, KUA 
Sidoarjo, KUA Ciawi Gebang, KUA 
Biringkanaya, KUA Gunung Sugih, 
dan KUA Sewon. 

Digitalisasi
Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Biringkanaya, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan, men-
jadi salah satu dari enam KUA 
Model.

Kepala KUA Biringkanaya Ma-
kassar, Subhan, mengatakan KUA 

yang dipimpinnya sudah menerap-
kan pelayanan berbasis digital.

Beberapa layanan yang disa ji -
kan kepada masyarakat, di an ta-
ranya pencarian data pernikah an 
berdasarkan tanggal perni kah an. 
“Masyarakat bisa secara mandiri 
mengakses informasi ini pada pe-
rangkat komputer yang tersedia di 
KUA,” ujar Subhan seusai mengi-
kuti secara virtual Pencanangan 
Revitalisasi KUA, dari Makassar, 
Sabtu (29/5). 

Layanan digital kedua, yakni 
info Kebimasislaman. Di dalam nya 
tersaji infografi s data per nikahan, 
data penghulu, data penyuluh, 
profi l KUA, data tempat ibadah, 
dan data wakaf. “Bah kan, hingga 
peta potensi konfl ik,” jelasnya.

“Ketiga, Info Haji dan Umrah. Je-
maah dapat melakukan pengecek-
an perkiraan keberangkatan haji 
melalui aplikasi yang ada di KUA. 
Tersaji juga data PPIU, data KBIHU, 
dan data jemaah haji,” ujarnya.

“Keempat, layanan konsultasi, 
baik terkait dengan kemasjidan, 
zakat wakaf, pembinaan syariah, 
hisab rukyat, maupun penerangan 
agama Islam dan manasik haji,” 
pungkasnya. (H-1)

Revitalisasi KUA Harus
Permudah Pelayanan
Sebagai ujung tombak dari pelayanan 
menyangkut urusan mendasar 
masyarakat, KUA harus lebih mudah 
diakses dan akuntabel.
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Kas dan setara kas  3.422.037   2.821.306 

Piutang usaha - pihak ketiga, net 
 setelah dikurangi cadangan kerugian  
 penurunan nilai sebesar USD 3.795 
 pada 31 Desember 2020 dan 2019  7.940.412   10.377.323 

Piutang lain-lain - pihak ketiga, neto 
 setelah dikurangi cadangan kerugian  
 penurunan nilai sebesar  USD 49.653  
 pada 31 Desember 2020 dan 2019  1.175.357   1.169.569 

Persediaan, neto setelah dikurangi  
 cadangan kerugian penurunan nilai sebesar  
 USD 284.472 pada 31 Desember 2020 dan 2019   20.706.467   21.032.342 

Pajak dibayar di muka  78.811   63.641 

Piutang  pajak, bagian lancar   400.258   621.339 

Uang muka  747.020   1.056.181 

Beban dibayar di muka  161.124   269.116 

  

 

Investasi jangka panjang, neto setelah  
 dikurangi cadangan kerugian penurunan 
 nilai investasi sebesar USD 30.602 pada 
 31 Desember 2020 dan 2019   –  –  

Aset pajak tangguhan  405.538   526.828 

Aset tetap, neto setelah dikurangi  
 akumulasi penyusutan sebesar  
 USD 8.090.778 pada 31 Desember 2020 dan 
 USD 6.363.639  pada 31 Desember 2019  33.141.996   33.227.069 

Aset tak berwujud, neto setelah  
 dikurangi akumulasi amortisasi 
 sebesar USD 254.512 pada 31 Desember 2020 
 dan USD 235.605  pada 31 Desember 2019  198.144   171.106 

Piutang pajak, bagian tidak lancar   108.674   12.365 

Uang jaminan  78.820   74.783 

Pinjaman jangka pendek  23.592.423   24.420.812 
Utang usaha  5.561.911   5.450.738 
Utang lain-lain  159.795   114.647 
Beban masih harus dibayar  2.903.645   3.313.807 
Utang pajak  135.883   119.478 
Bagian pinjaman jangka panjang  
 yang jatuh tempo dalam  waktu satu tahun  320.000   1.280.000 
Bagian pinjaman jangka panjang  
 dari pihak berelasi yang jatuh tempo  
 dalam waktu satu tahun  1.281.250  – 

Pinjaman jangka panjang,  
 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo   
 dalam waktu satu tahun –  320.000 
Pinjaman dari pihak berelasi,  jangka panjang  12.318.750   13.600.000 
Liabilitas diestimasi  atas imbalan kerja karyawan  4.048.350   3.241.070 

Modal saham, 
 Nilai nominal Rp 62,5 (Rupiah penuh)  
 per saham. Modal dasar sejumlah 3.143.552.000   
 saham . Ditempatkan dan disetor penuh 
 1.286.539.792 saham.  8.817.516   8.817.516 
Tambahan modal disetor - neto  158.574   158.574 
Komponen ekuitas lainnya  (55.945)  (55.906)
Surplus revaluasi   1.178.352   1.192.196 
Saldo laba 
 Dicadangkan  1.235.218   1.151.060 
 Belum dicadangkan  6.907.888   8.297.928 

 

PENDAPATAN   75.638.350   86.361.445 

BEBAN POKOK PENDAPATAN  69.620.257   78.446.255 

Beban usaha:

 Penjualan  (1.194.192)  (1.757.134)

 Umum dan administrasi  (2.220.212)  (3.281.429)

Laba penjualan aset tetap  4.995  – 

Beban klaim  4.998   (373.289)

Lainnya  89.234   96.295 

Pendapatan bunga  19.517   2.317 

Beban keuangan:

  Beban bunga   (1.373.510)  (1.411.347)

Selisih kurs, neto  56.066   112.760 

Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang  (2.166.888)  (3.795)

 Pajak kini –   (4.419)

 Pajak tangguhan  (208.597)  (453.566)

 
  laba rugi periode berikutnya:  

 Kerugian atas liabilitas imbalan  kerja - setelah pajak  (349.231)  (294.093)

 
  laba rugi periode berikutnya:  

  Penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak:  

  Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan  (39)  110 

 

Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:

  Pemilik Entitas Induk  (970.496)  841.583 

  Kepentingan non-pengendali – –

 

Penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat  
diatribusikan kepada:

  Pemilik Entitas Induk  (1.319.765)  547.600 

  Kepentingan non-pengendali  

 

Laba (rugi) neto per saham (USD)  (0,0008)  0,0007 

  Penerimaan dari pelanggan  75.904.787   83.832.554 
  Pembayaran kepada pemasok  (46.301.443)  (52.961.516)
  Pembayaran untuk karyawan  (22.615.519)  (27.657.918)
  Pembayaran kas untuk beban usaha  (1.452.670)  (3.388.302)
  Pembayaran pajak  (134.523)  742.913 
  Penerimaan dari pendapatan bunga  19.517   2.317 
  Pembayaran bunga  (1.125.352)  (1.383.338)
  Penerimaan lainnya  89.234   96.295

 

  Aset tetap  
  Penjualan  13.936   – 
  Pembelian  (1.688.844)  (3.428.843)
 
    

  Pinjaman  jangka pendek  
     Penerimaan  73.251.086   109.796.181 
     Pembayaran  (74.079.477)  (107.351.758)
  
 Pinjaman  jangka panjang   
     Penerimaan –  5.000.000 
        Pembayaran  (1.280.000)  (1.340.708)
  

 Kas dan setara kas  3.422.037   2.821.306  

2020 2020 2020 2020

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Catatan :  
Informasi keuangan diatas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan  
31 Desember 2019 di ambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & rekan yang menyatakan Opini 
Wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. 
Informasi tertentu seperti laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan konsolidasian  
tahun 2020 dan 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.


