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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi dunia seperti batas-batas konvensional, perkembangan 

ilmu pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama ditempatkan berbeda 

informasi dapat diperoleh dengan mudah. Bersamaan dengan perkembangan 

tersebut terjadi ledakan informasi dan komunikasi. Ketika semuanya sudah 

berbasis teknologi, maka siapa pun itu seperti salah satu contoh yaitu pada 

pemerintahan yang dihadapkan pada suatu pilihan untuk menggunakan atau 

memerlukan suatu teknologi informasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (UU no 25 tahun 2009 bagian 1 

pasal 1 no 1). 

E-government secara sederhana adalah salah satu upaya pemenfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Teknologi informasi yang berperan sebagai alat yang mendorong efisiensi 

dan efektivitas pelayanan publik.  
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Kantor urusan agama sebagai ujung tombak kementerian agama, yang 

mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas kantor 

kementerian agama kota/kabupaten dibidang urusan agama islam dan membantu 

pembangunan pemerintahan secara umum dibidang keagamaan pada tingkat 

kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administrative, fungsi 

pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan serta KUA juga berperan 

sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawas madrasah dan pendidikan 

agama islam (Mapenda) serta kegiatan penyuluhan agama islam diwilayah 

kecamatannya.  

Pada Tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen 

Penyelengaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi 

berbasis teknologi semakin menguat.Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ 

(Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi 

Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan Akhirnya SIMKAH. dan SIMKAH disini yang 

akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam 

pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA Kecamatan seluruh 

Indonesia, dan pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Ini yang 

menjadi latar belakang kenapa dibuatnya program SIMKAH Online 

tersebut.(Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 

DJ.II/369 Tahun 2013). 

Tentunya Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam 

mengintruksikan penerapkan SIMKAH Online tersebut memiliki tujuan dan 
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manfaatnya. Karena dalam pelaksanaan pencatatan nikah, terdapat kendala yang 

biasa ditemui jika pencatatan dilakukan secara manual, ketika ada permohonan 

untuk menikah penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal 

ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui 

bahwa sebelumnya telah menikah, diketahui ternyata calon mempelai telah 

memiliki suami atau istri sebelumnya, sehingga hal ini akan berakibat fatal. 

Dengan adanya program SIMKAH ini maka masalah-masalah tersebut dapat 

terelakkan. 

SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam 

mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini 

maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumaman 

kehendak nikah secara luas dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH 

juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik 

tingkat terjadinya pernikahan disuatu daerah serta memudahkan KUA dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet 

secara online, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk 

memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak 

dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir khususnya untuk daerah Kecamatan  

Ujung Batu. 

SIMKAH adalah singkatan dari “SISTEM INFORMASI MANAJEMAN 

NIKAH” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna 

untuk mempermudah, mempercepat, dan menghasilkan pekerjaan yang rapi  

selain itu dapat mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan 

Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “Online”,data akan 



 4 

tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah 

Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai 

analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Ada 2 tujuan utama yang 

hendak dicapai minimal dalam waktu dekat ini adalah Penyeragaman dan Backup 

Data.  

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif 

dan efisien sehingga penangannya lebih mudah apalagi melalui suatu program 

yang memadai. Diperlukannya Backup Data adalah upaya untuk menyelamatkan 

dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam 

dan sebagainya. Dengan menerapkan program SIMKAH dapat memudahkan 

administrasi pencatatan nikah, mempercepat pekerjaan administrasi pencatatan 

peristiwa nikah, selain itu memiliki hasil kerja yang bagus jika dibandingkan 

dengan hasil tulis tangan atau manual. 

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fasilitas aplikasi, 

yaitu: Data Master, Meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N) juga 

IDdan Password. Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa 

pernikahan pertahun. disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-

KUA seluruh Indonesia). Grafik (Meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa 

pernikahan). Detail (Meliputi daftar penikahan mulai dari nomorregister, nama 

catin laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan). 

Entrydata (Meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari Model 

N1 (surat keterangan untuk menikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat 

persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua) sampai dengan 

N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah), model NB (pemeriksaan nikah) atau 
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Akta Cerai). Aplikasi data Rujuk, Cerai, Talak dan Wakaf yang memudahkan 

bagian administrasi di KUA dalam mendata tiap tiap kegiatan tersebut. SIMKAH 

Online dilakukan oleh penghulu sendiri seperti pada KUA diperkotaan yang 

mengaplikasikan SIMKAH Online tersebut adalah Operator SIMKAH, pada 

pendaftaran nikah calon pengantin mendaftarkan pernikahan nya di KUA 

Kecamatan terdekat, kemudian membawa persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan yakni N1(surat keterangan untuk menikah), N2 (surat keterangan asal 

usul) dan N4 (surat keterangan orang tua) diserah kan kepada bagian administrasi 

lalu Operator SIMKAH melakukan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH. 

Proses pencatatan nikah di SIMKAH diawali dari model pemeriksaan nikah (NB). 

Data calon pengantin diketik dalam program SIMKAH kemudian jika terisi semua 

kolom NB, maka NB akan diprint sehingga bentuk NB sudah tidak tulis tangan. 

Kemampuan utama dari Program SIMKAH ini adalah mudahnya data dari 

KUA untuk dikirim ke Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam melalui Internet 

sehingga Murah dan efektif. SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target 

utama adalah komputerisasi semua  pelayanan yang ada di KUA. Di Kota-kota 

besar yang berkembang, sudah menambah peralatan pendukung aplikasi 

SIMKAH ini, seperti menggunakan Scanner, digunakan untuk digital  data 

register yang lama, agar dokumen tidak rusak. Finger Scan, digunakan untuk 

merekam sidik jari calon pengantin dan verifikasi data calon pengantin, serta 

merekam sidik jari wali (yang tidak mampu tandatangan). Camera Digital, 

digunakan untuk merekam foto calon pengantin. Signature Digital, digunakan 

untuk merekam tanda tangan secara digital pada orang yang terlibat dalam 

peristiwa akad. Dan SIMKAH tersebut sudah begabung dengan Duk Capil. 
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Dengan penggunaan SIMKAH ini, data-data pernikahan tidak hanya 

disimpan di KUA Kecamatan saja, akan tetapi juga di Kabupaten dan juga di 

Pusat. Data-data ini dipublikasikan secara umum dan dapat di akses oleh 

masyarakat melalui alamat http://simkah.kemenag.go.id/infonikah. dengan 

memasukan provinsi, kabupaten dan kecamatan yang dicari serta bulan dan tahun 

dilaksanakannya pernikahan maka data-data tersebut akan muncul. 

Seperti pada KUA Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang 

terdiri dari 5 kelurahan yaitu, kelurahan ujung batu, kelurahan ujung batu timur, 

kelurahan ngaso, kelurahan suka damai dan kelurahan pematang tebih. Tidak 

heran jika di KUA Kecamatan Ujung Batu merupakan pencatatan nikah 

terbanyak. Berikut pencatatan nikah secara online dan pencatatan nikah secara 

manual. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pencatatan Nikah 

 

No Tahun 
Pencatatan nikah 

secara manual 

Pencatatan nikah 

secara online 

1. 2013 298 - 

2. 2014 316 2 

3. 2015 316 68 

4. 2016 245 202 

5. 2017 257 58 

 Jumlah 1.432 330 

 Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu 2017 

 

Berdasarkan uraian tabel I.I diatas peneliti menjelaskan bahwa pada tahun 

2013 pencatatan nikah secara online tidak terdaftar, pada tahun 2014 pencatatan 

nikah secara online meningkat  berjumlah 2 calon pengantin, pada tahun 2015 

pencatatan nikah secara online berjumlah 68 calon pengantin, pada tahun 2016 

pencatatan nikah secara online berjumlah 202 dan pada tahun 2017 pencatatan 

http://simkah.kemenag.go.id/infonikah
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nikah secara online mengalami penurunan berjumlah 58 calon pengantin.  

Sedangkan pencatatan nikah secara manual pada tahun 2013 berjumlah 298 calon 

pengantin, pada tahun 2014 secara manual berjumlah 316 calon pengantin, pada 

tahun 2015 secara manual berjumlah 316 calon pengantin, pada tahun 2016 secara 

manual berjumlah 245 calon pengantin, pada tahun 2017 secara manual berjumlah 

257 calon pengantin. 

Tabel 1.2 

Pencatatan Nikah Belum Terlaksana  

Dan Sudah Terlaksana  

 

No Tahun 
Pencatatan Nikah 

Belum Terlaksana 

Pencatatan Nikah 

Sudah Terlaksana 

1. 2013 298 - 

2. 2014 314 2 

3. 2015 248 68 

4. 2016 43 202 

5. 2017 199 58 

 Jumlah 1.102 330 

 Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu 2017 

 

Berdasarkan uraian tabel 1.2 diatas peneliti menjelaskan bahwa pada tahun 

2013 peristiwa nikah belum terlaksana berjumlah 298, pada tahun 2014 berjumlah 

314, pada tahun 2015 berjumlah 248, pada tahun 2016 berjumlah 43, dan pada 

tahun 2017 berjumlah 199. Sedangkan pencatatan nikah yang sudah terlaksana 

pada tahun 2013 belum terlaksana, pada tahun 2014 berjumlah 2, pada tahun 2015 

berjumlah 68, pada tahun 2016 berjumlah 202, dan pada tahun 2017 berjumlah 

58.    

Perlunya penerapan SIMKAH Online di KUA dikarenakan adanya 

permasalahan sebelum adanya SIMKAH yaitu adanya kesulitan dalam pencarian 

data dan harus membongkar gudang terlebih dahulu, banyak nya masyarakat 

manipulasi data, banyak pernikahan dini dikarnakan belum adanya sistem terpadu. 
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namun ada permasalahan dalam sistem tersebut adalah dalam pengentrian data 

calon pengantin melalui SIMKAH seperti proses updating data calon pengantin 

mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya jaringan yang memadai serta 

kemampuan sumber daya manusia dalam menggnakan teknologi masih kurang. 

Permasalahan lainnya yaitu kurangnya sosialisasi mengenai SIMKAH Online 

kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui kinerja pegawai KUA 

yang sudah menggunakan aplikasi Online. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap KUA Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan 

Hulu yang berjudul : “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA 

KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sistem informasi manajemen nikah 

(SIMKAH) online di KUA Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan 

Hulu ? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan sistem 

informasi manajemen nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Ujung 

Batu Kabupaten Rokan Hulu ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan sistem informasi manajemn 

nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Ujung Batu Kabupaten 

Rokan Hulu. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan 

Sistem Informasi Manajemen nikah (SIMKAH) Online di KUA 

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam dunia 

keilmuan Ekonomi dan Ilmu Sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam 

bidang Administrasi Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi 

setiap KUA Kecamatan khususnya dalam Pelaksanaan Pelayanan  Sistem 

Informasi Manajemen nikah (SIMKAH) online dalam pengurusan 

administrasi nikah, sehingga pekerjaan administrasi pengurusan nikah 

dapat berjalan sesuai dengan dengan cepat, mudah, dan menghasilkan 

pekerjaan yang maksimal. 

Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai keperluan Akademis, 

yakni sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi UIN SUSKA Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis sajikan dalam 

bab, yaitu : 
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BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini yang didalamnya berisikan latar belakang masalah,  

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang meladasi 

penulisan, pandangan islam tentang konsep penelitian, Penelitian 

Terdahulu, Defenisi Konsep, Konsep Operasional, Kerangka 

Berfikir. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis mencantumkan jenis penelitian, Waktu dan 

Lokasi Penelitian, jenis sumber data, Subjek Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM   

Bab ini memberikan penjelasan tentang sejarah KUA Kecamatan 

ujung batu Kabupaten Rokan Hulu.visi dan misi, dan struktur 

organisasi KUA Kecamatan Ujung Batu. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai 

hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan. 

BAB VI:  PENUTUP  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang : 

a. Kesimpulan  

b. Saran-saran 


