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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1.  Kementerian Agama Kota Parepare telah melakukan pengimplementasian 

SIMAS (Sistem Informasi Masjid) sesuai dengan intruksi Ditjen Bimas, jumlah 

masjid yang sudah terdata di SIMAS sebanyak 177 masjid. 

Pengimplementasian SIMAS dilakukan dengan  cara pendataan masjid Kota 

Parepare dengan bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan maupun 

pengurus masjid. Penginputan dilakukan secara online  sesuai format SIMAS, 

serta melakukan pengendalian data yaitu pengecekan langsung. Sejak adanya 

SIMAS dari segi pelayanan mengalami peningkatan karena pengambilan data 

masjid sudah tidak dilakukan secara manual kerena SIMAS telah membackup 

semua data masjid, sehingga pelayanan menjadi mudah dan cepat. SIMAS juga 

mempermudah dan mempercepat penugasan data dalam mengirimkan data 

masjid ke Kementerian Agama Republik Indonesia karena sistem yang berbasis 

online, sehingga Kementerian Agama Kota Parepare dapat mewujudkan Visi 

dan Misi Kementerian Agama Republik dalam pengelolaan data masjid. 

2. Faktor pendukung yaitu penempatan kepala seksi dan staff sesuai devisi 

masing-masing, sumber daya manusia dan prasarana yang cukup memadai. 

Adapun faktor penghambat dalam pengimplementasian SIMAS adalah 

Kementerian Agama Kota parepare belum melakukan pensosialisasian SIMAS 

dikarenakan banyaknyanya data masjid yang belum lengkap dan SIMAS masih 

dalam tahap penyempurnaan data masjid.
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi SIMAS (Sistem 

Informasi Masjid) dalam meningkatkan Pelayanan Kemasjidan di Kantor Kementerian 

Agama Kota Parepare, maka dapat diketahui bahwa Impelementasi SIMAS (Sistem 

Informasi Masjid) ini sudah dilaksanakan dan dioperasikan dengan optimal tetapi 

belum maksimal. Oleh sebab  adapun saran yang diberikan adalah: 

1. Kementerian Agama Kota Parepare harus lagi lebih memperhatikan 

kelengkapan data  SIMAS (sistem Informasi Masjid) agar informasi yang ada  

dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya nanti, agar 

informasi juga benar-benar dapat membantu pengambilan keputusan dengan 

baik nantinya.  

2. SIMAS (Sistem Informasi Masjid) juga harus segera di perkenalkan kepada 

semua pengurus-pengurus masjid yang ada di Kota Parepare agar semua 

masyarakat dapat mengetahui informasi yang bermanfaat di SIMAS dan dapat 

memanfaatkan SIMAS (Sistem Informasi Masjid) ini. Untuk login di 

https://simas.kemenag.go.id/ 

 


