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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kecamatan Tualang 

Tualang merupakan nama dari salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah Kecamatan kecil bernama Tualang ini, 

lebih di kenal dengan sebutan “Perawang”. Perawang disebut sebagai kota 

industri yang terletak di pinggir Sungai Siak. Karena banyaknya pabrik yang di 

bangun di pinggir Sungai yang ada di daerah ini, menyebabkan banyak penduduk 

yang merantau ke daerah ini, yang datang dari berbagai daerah. Oleh karenanya, 

Perawang yang merupakan sebutan bagi Kecamatan Tualang ini, menjadi 

kecamatan terbanyak penduduknya di Kabupaten Siak. 

Tualang dikenal dengan sebutan desa Perawang, nama desa ini dipercayai 

berasal dari kata “perawan”. Menurut cerita rakyat, dahulunya desa ini hanya 

dihuni oleh gadis yang masih perawan, sehingga para pendatang yang tiba 

kemudian di desa ini, menyebutnya sebagai desa Perawan. Kemudian lama 

kelamaan panggilan ini berubah menjadi Perawang.  

Tidak banyak sejarah pasti yang menjelaskan tentang berdirinya desa  

Perawang ini, namun dapat kita tinjau awal permulaannya kota ini berasal dari 

sebuah dusun tepi Sungai Siak (desa Perawang) dan semakin berkembang seiring 

berdirinya perusahaan Surya Dumai dan IKPP. Saat ini Perawang sudah 

berkembang menjadi sebuah kota industri dengan fasilitas pendukungnya antara 

lain Gadjah Tunggal Square hingga Persada Indah Square.  
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Tualang terletak antara 0° 32’ - 0° 51’ Lintang Utara dan 101° 28’ - 101° 

52’ Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu udara 

berkisar 22°C. Wilayah Tualang seperti wilayah pada umumnya yang ada di 

wilayah Kabupaten Siak lainnya yang terdiri dari dataran rendah dengan struktur 

tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan 

dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa 

atau tanah basah. Bentuk wilayahnya 75% datar sampai bergelombang dan 25% 

bergelombang sampai berbukit.
21

 Letaknya lebih kurang 1 jam menuju Ibukota 

Provinsi (Pekanbaru) dan 1,5 jam menuju Ibukota Kabupaten (Siak SriIndrapura). 

Wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Mandau  

Sebelah Selatan  : Kecamatan Kerinci Kanan dan Kota Pekanbaru 

Sebelah Barat  : Kecamatan Minas 

Sebelah Timur  : Kecamatan Sei. Mandau dan Koto Gasib. 

Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri 

pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan 

tidak saja bagi Tualang sendiri, tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika daerah ini dinamakan sebagai daerah 

industri.  

Di Tualang terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak  

grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di 

Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat 

Perawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung. 

                                                             
21

 Sumber: Kantor Kecamatan Tualang. 
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Setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX dan IKPP yang sangat 

membantu pertumbuhan ekonomi yang besar di desa Perawang. Hingga saat ini 

pertumbuhan Perawang dapat dikatakan berkembang dengan baik ditandai dengan 

banyaknya pembangunan yang semakin merata. Masyarakat Perawang sebagian 

besar adalah pendatang dari bermacam suku dan agama. Jumlah penduduk di 

Perawang adalah 124.817 jiwa dengan perincian: 

No Agama Jumlah Penduduk 

1. Islam 92.519 jiwa 

2. Kristen 18.403 jiwa 

3. Katholik 10.200 jiwa 

4. Hindu 1.081 jiwa 

5. Budha 2.614 jiwa 

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang 

Tualang memiliki satu Kelurahan dan delapan Kampung yang terdiri dari: 

1. Kelurahan Perawang,  

2. Kampung Tualang,  

3. Kampung Perawang Barat,  

4. Kampung Pinang Sebatang,  

5. Kampung Pinang Sebatang Barat,  

6. Kampung Pinang Sebatang Timur,  

7. Kampung Maredan,  

8. Kampung Maredan Barat,  

9. Kampung Tualang Timur. 

Sarana ibadah seperti Masjid, Mushalla, Gereja, Vihara dan Pure yang ada 

di Kecamatan Tualang meliputi: 
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No Kampung/ Kelurahan Masjid Mushalla Gereja Vihara Pure 

1. Perawang 25 4 2 1 - 

2. Tualang 8 9 3 - - 

3. Perawang Barat 18 13 9 - - 

4. Pinang Sebatang  2 2 1 1 - 

5. Pinang Sebatang Barat 5 7 1 - - 

6. Pinang Sebatang Timur  4 8 8 - - 

7. Maredan 5 3 - - - 

8. Maredan Barat 5 3 1 - - 

9. Tualang Timur 1 - - - - 

10. Jumlah: 73 39 25 2 0 

  Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang 

Pendidikan keagamaan yang ada di Tualang meliputi: 

No Kampung/ Kelurahan RA MI MTS MA MDTA PONPES 

1. Perawang 2 1 - - 13 - 

2. Tualang 1 1 1 - 7 - 

3. Perawang Barat - - 1 1 11 1 

4. Pinang Sebatang - - - - 2 - 

5. Pinang Sebatang Barat - 1 - - 2 - 

6. Pinang Sebatang Timur - - - - 3 - 

7. Maredan - - - - 1 - 

8. Maredan Barat - - - - 2 - 

9. Tualang Timur - - - - 1 - 

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang 

 

B. KUA Tualang 

1. Sejarah KUA Kecamatan Tualang 

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan sebuah instansi Departemen 

Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah 
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Kecamatan. KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak beralamat di JL. Datuk 

Sri Maharaja, Tualang, Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang adalah Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Urusan Agama Islam Departemen 

Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan Tualang, satu tingkat di 

bawah Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak.  

Pada tahun 2004 dibentuklah KUA Kecamatan Tualang. Bersamaan 

dengan dibentuknya KUA ini, Kementrian Agama Kabupaten Siak 

membentuk pula KUA Kecamatan Bunga Raya, Kerinci Kanan, Dayun dan 

Sungai Mandau.
22

 Ada lima periode kepemimpinan dari awal berdirinya KUA 

Tualang sampai saat ini, yaitu: 

a. Periode pertama dikepalai oleh H. Mukhlis, yang menjabat dari tahun 

2004 sampai 2009 

b. Periode kedua dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 

2009 sampai 2011 

c. Periode ketiga dikepalai oleh H. Sabri, S. Ag yang menjabat tahun 2011 

d. Periode keempat dikepalai oleh Dr. H. Sahrizul yang menjabat dari tahun 

2011 sampai 2013 

e. Periode kelima dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat sebagai 

kepala KUA Tualang dari tahun 2013 sampai saat ini. 

  

                                                             
22

 Khairuddin, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang), Wawancara tanggal 

4 Desember 2017. 
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2. Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA 

KECAMATAN TUALANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat KUA Kecamatan Tualang 

a. Tugas Pokok KUA Kecamatan Tualang 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kantor Urusan Agama Tualang memiliki tugas mencatat nikah. Mereka 

juga diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-
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Drs. Nafrizal,     

M. Pd. I 

HONORER 

Nurasma  

 

ADMINISTRASI 

UMUM 

Farida Hanim 

 

PHBI 

Misyuni, S. Ag 
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undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut 

Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. KUA Kecamatan mempunyai 

tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah 

kerjanya.
23

  

b. Fungsi KUA Kecamatan Tualang  

Fungsi yang dijalankan KUA Tualang meliputi fungsi administrasi, 

fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta 

penyuluhan. KUA Tualang juga berperan sebagai koordinator pelaksana 

kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluhan Agama Fungsional 

(PAF). 

Selain hal itu, KUA Kecamatan Tualang memiliki beberapa badan 

semi resmi yang dibentuk dari hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, 

antara lain Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP-4), Pembinaan Pengalaman Ajaran Agama Islam (P2-A), semuanya 

bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, 

memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya Keluarga 

Sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah. 

Sesuai PMA No. 39 tahun 2012 Bab 1 Pasal 2 dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, KUA menyelenggarakan fungsi:
24

 

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah 

dan rujuk 

                                                             
23

 Peraturan Mentri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Bab 1, Pasal 2, h. 4. 
24

 Ibid.,  
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2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi 

manajemen KUA 

3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA 

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, dan pembinaan 

syari’ah 

5) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan 

oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota. 

c. Tugas Perangkat KUA Kecamatan Tualang 

1) Tugas Kepala Kantor Urusan Agama 

a) Memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melaporkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten / Kota.  

b) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar 

pemerintah, baik pusat ataupun daerah. 

c) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan 

berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan 

menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan 

akuntabel. 

d) Mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama 

dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait. 
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e) Menyelenggarakan administrasi keuangan, akutansi dan pelaporan 

keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

f) Melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan 

masing-masing secara berjenjang dan berkala.
25

 

Dalam uraian tugas yang diberikan oleh Kemenag Kabupaten 

Siak, Kepala KUA Kecamatan Tualang memiliki uraian tugas sebagai 

berikut: 

a) Membantu pengurusan dokumen haji 

b) Melakukan verifikasi berkas nikah 

c) Melakukan pengawasan akad nikah oleh penghulu 

d) Menandatangani rekomendasi pindah nikah 

e) Mengawasi operasionalisasi SIMKAH 

f) Memimpin akad nikah Wali Nasab 

g) Memimpin akad nikah Wali Hakim 

h) Menandatangani legalisir buku nikah 

i) Menandatangani Akta Nikah 

j) Menandatangani Kutipan Akta Nikah 

k) Memberikan bimbingan dan pembekalan calon pengantin 

l) Melayani konsultasi haji 

                                                             
25

 Peraturan Mentri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun  2012, h. 3. 
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m) Melayani konsultasi nikah, cerai, rujuk, dan isbat nikah 

n) Mengantar laporan bulanan dan konsultasi ke kantor Kemenag 

Siak 

o) Membuat duplikat buku nikah 

p) Menghadiri undangan rapat, pembinaan pegawai, sosialisasi dan 

evaluasi ke Kemenag Kabupaten Siak.
26

 

2) Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu 

Tugas pokok Penghulu berdasarkan Peraturan MENPAN 

Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 adalah melakukan perencanaan 

kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, 

pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/ 

rujuk, pemantauan penyelenggaraan ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan 

fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan 

keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan 

kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.
27

 Berdasarkan PMA 

RI No. 30 tahun 2005, yang ditunjuk sebagai Wali Hakim ialah Kepala 

KUA Kecamatan. Jika Kepala KUA berhalangan, Kasi Urais an. 

Kepala Kandepag menunjuk salah satu Penghulu sebagai Wali 

Hakim.
28

 

                                                             
26

 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. 
27

 Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, 

Bab 1, Pasal 4, h. 3. 
28

  Peraturan Mentri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun  2005, h. 3. 
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Selain tugas pokok tersebut, penghulu juga memiliki fungsi 

dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:
29

 

a) Membuat rencana kerja tahunan penghulu 

b) Membuat rencana kerja operasional tahunan 

c) Meneliti data catin, wali dan saksi di balai nikah 

d) Meneliti data catin, wali dan saksi di luar balai nikah 

e) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi  

f) Melakukan penetapan/ penolakan kehendak nikah/ rujuk 

g) Menganalisis kebutuhan penasehatan calon pengantin  

h) Menyusun materi dan desain pelaksanaan penasehatan  

i) Mengarahkan/ memberi materi penasehatan catin 

j) Mengevaluasi kegiatan penasehatan catin 

k) Memimpin pelaksanaan akad nikah 

l) Menerima taukil/ tauliyah wali hakim 

m) Memberikan khutbah/ nasehat/ doa nikah/ rujuk 

n) Memandu bacaan sighat taklik talak 

o) Mengidentifikasi dan solusi pelanggaran nikah 

p) Menyusun monografi kasus 

q) Menyusun jadwal penasehatan 

r) Memberikan penasehatan nikah/ rujuk 

s) Mengidentifikasi hukum munakahat 

t) Menyusun materi bimbingan muamalah 

                                                             
29

 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. 
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u) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah 

v) Memantau dan evaluasi kepenghuluan 

w) Melakukan uji coba metode penasehatan 

x) Melakukan uji coba perangkat pelayanan 

y) Koordinasi kegiatan lintas sektoral 

z) Melakukan pendaftaran nikah/ rujuk 

aa) Mengolah dan memverifikasi data catin 

bb) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/ rujuk 

cc) Membuat materi pengumuman nikah/ rujuk 

dd) Pelayanan konsultasi perorangan 

3) Tugas Pokok Pengadministrasian Umum 

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala KUA 

Kecamatan Tualang dalam pelayanan administrasi umum dan 

keuangan, nikah dan rujuk, BINWIN, kemasjidan, Ibsos dan produk 

halal, zakat, wakaf, dan perhajian.  

Uraian tugas :
30

 

a) Mencatat data peristiwa nikah di buku besar 

b) Menutup buku pencatatan nikah, BS. 1, BS. 2, dan buku kas umum 

c) Mengatur dan mengarahkan tamu-tamu KUA Tualang 

d) Membuat surat keterangan nikah 

e) Menginput dan merekap data Muallaf 

f) Melayani informasi tentang haji 

                                                             
30

 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. 
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g) Mencatat buku expedisi peristiwa nikah 

h) Membuat dan merekap laporan data Suscatin 

i) Membuat dan merekap data Masjid dan Mushalla 

j) Membuat surat rekomendasi pindah nikah 

k) Membuat rekomendasi IMB Masjid 

l) Membuat surat izin operasional TPQ/ MI 

m) Membuat laporan bulanan 

n) Membuat laporan PNBP 

o) Mengarsip surat masuk  

p) Mengarsip surat keluar 

q) Mengisi BS 1 

r) Mengisi BS 2 

s) Mengagendakan penomoran surat masuk dan keluar 

t) Mengerjakan tugas dari atasan.
31

 

4) Tugas Penyuluh 

a) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau 

kelompok sasaran 

b) Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran 

c) Menyususn rencana kerja tahunan 

d) Menyususn rencana kerja operasional 

e) Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas 

f) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan 

                                                             
31

 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. 
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g) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan 

dalam bentuk naskah 

h) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 

leaflet 

i) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 

slide 

j) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 

booklet 

k) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 

rekaman kaset 

l) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 

rekaman video/ film 

m) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai 

penyaji 

n) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan 

o) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka 

kepada kelompok generasi muda 

p) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka 

kepada kelompok LPM 

q) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio 

r) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas 

pertunjukan sebagai sutradara 
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s) Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/ evaluasi 

pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 

t) Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau 

penyuluhan 

u) Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau 

penyuluhan 

v) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau 

penyuluhan 

w) Melaksanakan konsultasi secara perorangan 

x) Melaksanakan konsultasi secara kelompok 

y) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok 

z) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau 

penyuluhan 

aa) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman 

bimbingan atau penyuluhan 

bb) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan 

sebagai penyaji 

cc) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 

bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas 

dd) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang kajian 

arah kebijaksanaan pengembangan atau penyuluhan yang bersifat 

pembaharuan 
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ee) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang 

pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang  bersifat 

penyempurnaan 

ff) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang 

pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang  bersifat 

pembaharuan.
32

 

5) Tugas Pengelola Hari Besar Islam (PHBI) 

a) Melayani informasi kehendak nikah 

b) Menerima, memeriksa, dan melengkapi berkas kehendak nikah 

c) Mengisi blangko model N7, NC, dan sighat taklik 

d) Menetapkan jadwal suscatin 

e) Menulis pendaftaran nikah di buku pendaftaran 

f) Menulis pengumuman kehendak nikah  

g) Menyusun jadwal nikah 

h) Memeriksa kebenaran data catin/ model NB 

i) Memberikan penasihatan kepada catin 

j) Menyiapkan dan merapikan ruang balai nikah 

k) Memeriksa jadwal kehendak nikah  

l) Melayani informasi nikah 

m) Mengetik akta ikrar wakaf 

n) Merekap data wakaf 

o) Menulis lembaran akta nikah 

                                                             
32

 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. 
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p) Melegalisir buku nikah 

q) Menginventaris barang KUA 

r) Memberi pelayanan informasi zakat 

s) Mengatur keindahan kantor 

t) Melaksanakan perintah dari atasan 

6) Tugas Honorer 

a) Membersihkan ruangan KUA 

b) Membersihkan taman KUA 

c) Legalisir foto copy buku nikah 

d) Pengambilan kutipan akta nikah 

e) Membantu menulis akta nikah 

f) Mempersiapkan buku tamu 

g) Melayani tamu KUA 

h) Membantu melayani informasi haji 

i) Membantu melayani informasi nikah 

j) Menerima surat masuk 

k) Membantu mengarsipkan surat masuk 

l) Membantu mengarsipkan surat keluar 

m) Membantu mengagendakan penomoran surat masuk dan keluar 

n) Membantu menerima pendaftaran nikah 

o) Mengatur keindahan kantor 

p) Membantu melengkapi kutipan akta nikah 

q) Membantu menginventaris barang-barang yang ada di KUA 

r) Mengerjakan tugas dari atasan.
33

 

                                                             
33

 Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. 
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7) Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau P3N adalah anggota 

masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten/ Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di Desa 

tertentu. Berdasarkan pasal 3 PMA Nomor 11 tahun 2007 dapat 

diambil pengertian bahwa tugas Pembantu PPN adalah: Mewakili 

PPN dalam melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan 

pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat 

dan melakukan bimbingan perkawinan setelah mendapat mandat dari 

PPN.
34

 Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas 

P3N dilakukan sesuai keputusan  Kepala Kantor Depertemen Agama 

Kabupaten/ Kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan 

rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan Agama Islam.  

Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di 

wilayah Kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan 

kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir 

pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
35

 

a) Surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/ Lurah (N1) 

b) Foto copy akta kelahiran, foto copy KTP dan foto copy Kartu 

Keluarga (KK)  

c) Mengisi surat keteranga asal-usul calon mempelai dari kepala 

desa/ lurah (N2) 
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d) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3) 

e) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala 

desa/ lurah/ pejabat setingkat (N4) 

f) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai (pria/ wanita) 

yang belum mencapai usia 21 tahun, serta izin dari Pengadilan 

Agama jika izin dari kedua orang tua atau walinya tidak ada (N5) 

g) Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum 

mencapai umur 19 tahun bagi calon istri yang belum mencapai 

umur 16 tahun 

h) Surat izin dari atasannya/ kesatuannya jika calon mempelai 

anggota TNI/ Polri 

i) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri 

lebih dari seorang 

j) Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi pasangan calon suami/ 

istri yang berstatus duda/ janda (cerai talak/ cerai gugat) 

k) Kutipan buku pendaftaran talak/ buku pendaftaran cerai bagi 

mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

l) Akta kematian atau surat keterangan kematian calon suami/ istri 

yang dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat setingkat bagi 

janda/ duda yang ditinggal mati (N6) 



36 

 

m) Izin untuk menikah dari kedutaan/ kantor perwakilan negara bagi 

warga negara asing dan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia oleh penerjemah resmi
36

 

n) Pelaksanaan akad nikah dilakukan dalam tenggang waktu 10 hari 

kerja setelah pendaftaran, jika dilakukan sebelum masa tenggang 

waktu tersebut, maka harus dilampirkan surat dispensasi dari 

camat setempat
37

 

o) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat setiap hari 

kerja dari hari senin sampai jum’at pukul 07.00 sampai 15.30 WIB 

p) Akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan calon 

pengantin atau wali setelah mendapat persetujuan dari PPN/ 

Kepala KUA Kecamatan setempat 

q) Biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu 

rupiah); berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2004, 

disetor langsung oleh calon mempelai ke kas negara melalui bank/ 

kantor pos penerima storan PNBP 

r) Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah di luar 

wilayah tempat tinggalnya, maka harus dilampirkan surat 

rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan setempat 

s) Setelah akad nikah, buku Kutipan Akta Nikah (NA) langsung 

diberikan kepada yang bersangkutan. 
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4. Visi dan Misi 

Visi:  

Terciptanya masyarakat muslim kecamatan Tualang yang taat dalam 

menjalankan syariat Islam dan aturan perundang-undangan Negara Republik 

Indonesia.  

Misi: 

a) Meningkatkan pelayanan terhadap pencatatan nikah dan rujuk 

b) Meningkatkan pembinaan dakwah dan pendidikan bagi masyarakat 

c) Meningkatkan pelayanan pendaftaran serta pembinaan pra dan pasca Haji 

d) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pembinaan kesejahteraan 

keluarga 

e) Mengoptimalkan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang 

f) Meningkatkan pelayanan terhadap pengadministrasian Wakaf 


