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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teoritis

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur ketentuan

pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut dinyatakan

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam pada itu, Dian Mustika menyatakan bahwa walaupun masalah

pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan

ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan

yang semuanya berhubungan dengan pencatatan.

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-undang perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan: “Setiap orang yang

akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai

Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Khusus bagi umat Islam di

Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan

bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan

perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.1

1 Tim Penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 229.
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Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan: (1) Untuk memenuhi ketentuan pada

Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar

pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.2

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan

perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini

bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian, suatu perkawinan

dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan

hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum

Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada

Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya

memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui.

Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.

Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi

syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

yang berwenang. Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna

apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun

realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan

perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih

banyaknya praktik nikah sirri.

Banyaknya praktik nikah sirri di Indonesia, merupakan implikasi dari

perbedaan interpretasi para pemikir, tokoh, dan ahli hukum terhadap pencatatan

2 Ibid, hal. 231.
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perkawinan yang ada dalam kitab fiqih dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974. Pemikir dan pakar hukum yang kontra dengan pencatatan

perkawinan berargumen bahwa secara tekstual al-Qur’an dan hadis tidak

mengungkapkan tentang pencatatan perkawinan. Al-Qur’an hanya memerintahkan

agar dicatatkan transaksi utang piutang sebagaimana disebutkan dalam surat al-

Baqarah ayat 282:





….

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. (QS.
Al-Baqarah [2]: 282).

Lebih lanjut, mereka berargumen bahwa dalam kitab fiqih, rukun dan syarat

perkawinan hanya terdiri dari calon suami dan istri yang akan melakukan

perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang

saksi, dan ijab qabul. Sementara syarat perkawinan, secara garis besar, ada dua:

pertama, laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon

pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk

sementara atau selamanya. Kedua, akad perkawinannya dihadiri oleh para saksi.

Selain itu, pakar hukum yang kontra juga menyatakan bahwa mengatakan

bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipisahkan

dari Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pemisahan penafsiran itu, akhirnya mereka

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan.

Oleh karena itu, para pakar hukum yang kontra menganggap bahwa pencatatan
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perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja. Perkawinan sah ketika

memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan agama dan kepercayaannya.

Berbeda dengan pakar hukum yang pro, pencatatan perkawinan

dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah, bahwa pencatatan

perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah ayat 282,

bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang dan perjanjian dalam

waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan

dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, terlebih lagi untuk perkawinan

yang mitsaq ghalizha dan untuk waktu yang langgeng.3

Selain itu, pakar hukum yang pro mengakui pencatatan perkawinan tidak

disebutkan juga secara konkrit dalam sejumlah sunnah Nabi Muhammad Saw,

yang ada hanya tradisi i’lan al-nikah (mengumumkan perkawinan kepada

masyarakat setempat).4 Namun, menurut pendapat yang kuat, i’lan al-nikah

merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak

diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Pengumuman tersebut untuk

mendapatkan pengakuan dan jaminan hak terhadap pasangan suami istri dari

masyarakat. Seiring dengan kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk

pengakuan dan jaminan di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan berupa

akta nikah. Dengan ungkapan lain oleh Khoiruddin Nasution, konteks dari

pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak

adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks

3 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hillco, 1996), hal. 97.

4 Ibid, hal. 98.
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akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak bagi masyarakat

tulis.

Terlepas dari kontorversi pakar hukum, dalam karya ilmiah ini penyusun

mencoba menganalisis pencatatan perkawinan dengan konsep maqashid al-

syari’ah.

Ahmad Raisuni memaknainya sebagai “Tujuan-tujuan diturunkannya syariat

untuk merealisasikan kemaslahatan seorang hamba.”5 Thahir ibn ‘Asyur yang

membagi maqashid menjadi dua bagian; ‘am dan khash. Untuk yang pertama

ia mengartikannya sebagai berikut: “Hikmah dan rahasia serta tujuan

diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu

bidang tertentu (seperti shalat, puasa, dan sebagainya)”.6 Sementara untuk yang

kedua ia memaknainya sebagai “Seperangkat metode tertentu yang dikehendaki

oleh Syari’ (Allah) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dalam

beberapa bidang tertentu (seperti untuk melestarikan keturunan dan menjaga hati

manusia dengan disyariatkannya nikah, menjaga mudharat yang berkelanjutan

dengan diberikan pilihan untuk cerai, dan sebagainya)”.7

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah

dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul, yaitu

adalah sebagai berikut:

5 Ahmad Raisuni, Nazhariat al-Maqashid ‘inda Imam al-Syathibi, (Jeddah: Dar al-Ilmiyyah
li al-Kitab al-Islami, 1415 H/ 1995), hal. 19.

6 Thahir ibn Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hal.
50.

7 Ibid, hal. 51.
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1. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, buku yang ditulis oleh Neng

Djubaidah. Substansinya, penulis mencoba mendeskripsikan dan

menjelaskan konsep pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum

tertulis di Indonesia, seperti: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan

Nikah, Talak, dan Rujuk, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI,

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum

Perkawinan di Dunia Muslim, buku karya Khoiruddin Nasution. Dengan

data-data yang komplit, penulis dengan apik menyajikan konsep pencatatan

perkawinan dalam Islam dan perundang-undangan. Selain itu, pencatatan

perkawinan tersebut dianalisis dengan analisis kombinasi tematik dan

holistik. Dengan analisis tersebut pencatatan perkawinan dapat diketahui

manfaatnya bagi para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari perkawinan.

3. Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus

di Kantor Urusan Agama Kota Semarang), Laporan Penelitian Individual,

IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014, oleh Achmad Arief Budiman.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, praktik gratifikasi masih

terjadi pada pelaksanaan pencatatan pernikahan di wilayah KUA Kota

Semarang. Implementasi peraturan yang menata soal biaya pencatatan

perkawinan belum sepenuhnya efektif. Terbukti masih terdapat

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Terjadinya

praktik gratifikasi pencatatan pernikahan dalam dua periode sebelum dan
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sesudah ada PP Nomor 48 tahun 2014 meliputi: (a) Praktik gratifikasi

sebelum ada pelarangan melalui keputusan bersama antara KPK dengan

Kemenkokesra, Kemenag, dan Kemenkeu terjadi secara massif. Dalam

peristiwa tersebut baik penghulu KUA maupun masyarakat terlibat dalam

kedudukan sebagai subyek di mana masyarakat sebagai pemberi gratifikasi,

dan penghulu KUA sebagai penerima gratifikasi. Keduanya sama-sama

menganggap pemberian amplop, atau uang tanda terima kasih, atau uang

transport kepada penghulu KUA pada prosesi akad nikah sebagai sesuatu

yang wajar. (b) Praktik gratifikasi setelah adanya pelarangan belum

sepenuhnya efektif. Implementasi peraturan biaya menikah sesuai PP

Nomor 48 tahun 2014 yang berisi tarif baru biaya pencatatan pernikahan

yang diharapkan dapat menghilangkan praktik gratifikasi baru berjalan

secara parsial di beberapa wilayah KUA Kota Semarang. Bahkan dalam satu

wilayah KUA ada penerapan yang berbeda mengenai biaya menikah pada

pihak mempelai antara yang sesuai dengan peraturan, dengan yang

ditentukan serta dibayarkan kepada penghulu KUA. Dengan demikian,

meskipun PP Nomor 48 ahun 2014 sudah diberlakukan dan terdapat

sosialisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, tetapi kenyataannya

masih dijumpai praktik gratifikasi dalam pencatatan pernikahan. Kedua,

faktor-faktor yang menyebabkan adanya gratifikasi dalam pencatatan

pernikahan terbentuk melalui kolaborasi antara faktor sosial di masyarakat,

dan faktor kelembagaan, baik yang terdapat di tingkat Kemenag maupun

KUA. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik
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gratifikasi dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan KUA meliputi

beberapa persoalan yaitu: (a) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman

masyarakat terhadap ketentuan biaya pencatatan pernikahan. Ketidaktahuan

ini secara tidak langsung ikut berkontribusi bagi terjadinya praktik

penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara atau terjadinya praktik

gratifikasi. (b) Adanya sikap permisif masyarakat, di mana masyarakat

menganggapnya pemberian gratifikasi sebagai sebuah kewajaran, apalagi

masyarakat merasa berkepentingan dalam pelaksanaan pernikahan. (c)

Rendahnya komitmen pelayanan KUA kepada masyarakat. Hal ini tentu

bertentangan dengan jati diri yang semestinya melekat pada diri KUA. (d)

Sistem controlling dari pemerintah dan masyarakat yang rendah, sehingga

ketiadaan pengawasan ini semakin mendorong maraknya praktik-praktik

gratifikasi.8

4. Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah

beserta Konsekuensi Yuridisnya, oleh Ruhdiya, dkk, Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 2, November 2013.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan pasangan nikah tidak memiliki akta nikah disebabkan oleh:

(1) Kelalaian (kesalahan dan kesengajaan) oknum PPN/ P3N. (2) Masih

kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum, baik hukum

8 Achmad Arief Budiman, “Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang),” Laporan Penelitian Individual, IAIN
Walisongo Semarang Tahun 2014, hal. 121-123.
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Perkawinan Islam maupun hukum positif. (3) Lemahnya pengawasan

birokrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum perkawinan.9

5. Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh Hikmah

Hijriani, eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015. Kesimpulan dari

penelitian ini sebagai berikut: pertama, implementasi pelayanan pencatatan

nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai

Kartanegara. (a) Prosedur dalam pelayanan pencatatan pernikahan mudah

dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, akan tetapi belum adanya

informasi yang jelas kepada masyarakat khususnya calon pengantin yang

ingin mengurus pernikahan, sehingga banyak calon pengantin yang

bingung, ditambah dengan sikap pegawai yang tidak responsif dan tidak

ramah terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. (b) Ketepatan

waktu penyelesaian pelayanan dan proses pemberian akta nikah atau buku

nikah sudah sesuai dengan perundang-undangan. (c) Dalam proses

pengurusan pencatatan pernikahan tidak dikenakan biaya apapun dan akad

nikah yang dilaksanakan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak

dikenakan biaya, tetapi jika melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan

Agama (KUA) dan di luar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp.600.000.

(d) Kelengkapan sarana dan prasarana sangat kurang seperti gedung yang

terlalu kecil dan fasilitas penunjang pelayanan seperti komputer yang hanya

ada 1 unit. Kedua, faktor penghambat dalam implementasi pelayanan

9 Ruhdiya, dkk, “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah
beserta Konsekuensi Yuridisnya,” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,
Volume 2, No. 2, November 2013, hal. 99.
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pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi; faktor kesadaran

mayarakat, faktor kedisplinan pegawai, faktor pengawasan dari pimpinan,

dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai.10

6. Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1

Tahun 1974, oleh Ali Uraidy, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume X, Nomor

2, November 2012. Kesimpulannya, pertama, kedudukan perkawinan dan

perceraian di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam dan ketentuan hukum

positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan

semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan

pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan

rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau

pendeta/ pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka

perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan

masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan

masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini

ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan supaya

mempunyai kekuatan hukum. Kedua, akibat hukum dari perkawinan dan

perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap

sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan

10 Hikmah Hijriani, “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara,” eJournal Administrasi
Negara, 3 (2) 2015, hal. 546-547.
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pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang

tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum

perkawinan dan perceraian tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri

dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi

anak yang dilahirkan.11

Setelah penyusun menelaah dan mengkaji karya-karya di atas, kajian secara

spesifik tentang urgensi pencatatan perkawinan perspektif Maqashid al-Syari’ah

belum banyak yang melakukan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk

mengkaji urgensi pencatatan perkawinan ini dengan memakai pisau analisis

Maqashid al-Syari’ah. Selain itu, juga diamati realitas yang dialami oleh pelaku

nikah sirri di lapangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Maqashid al-Syari’ah

1. Defenisi dan Substansi Maqashid al-Syari’ah

Maqashid al-Syari’ah merupakan dua kata yang tersusun dalam bentuk

tarkib idhafi. Untuk memahami makna dan pengertian Maqashid al-Syari’ah,

terlebih dahulu perlu dipahami makna dari masing-masing kata tersebut, yaitu

Maqashid12 dan Syari’ah.

Maqashid adalah bentuk jamak dari al-Maqshid. Maqshid sendiri

merupakan mashdar mimi yang mempunyai makna yang sama dengan al-qashdu.

11 Ali Uraidy, “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No.
1 Tahun 1974,” Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 997-998.

12 Di dalam kitabnya al-Muwafaqat, al-Syathibi membagi maqashid secara umum kepada
dua, yaitu maqashid syari’ dan maqashid mukallaf. Maqashid mukallaf dibahas khususnya
berhubungan dengan masalah ibadah, sebab maqashid mukallaf (niat) mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap ibadah yang dilaksanakan. Lihat Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi
Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 51.
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Al-Qashdu secara bahasa dihubungkan dengan tiga makna, yaitu al-’azm ‘ala

syai’ wa taujih ‘alaih (bermaksud terhadap sesuatu), al-istiqamah ‘ala al-thariq

(konsekuen atas suatu jalan) dan al-tawassuth fi al-amr (perantara dalam sesuatu).

Syari’ah secara bahasa berarti al-mawadhi’ allati yunhadaru ila al-ma’ minha

(tempat di mana air turun darinya/ sumber air).13 Sementara secara istilah syari’ah

adalah segala sesuatu, berupa aqidah (keyakinan) dan perbuatan yang telah

disyariatkan oleh Allah Swt.

Sementara apabila kita membincang maqashid al-sayariah sebagai salah

satu disiplin ilmu tertentu yang independen, akan kita dapati beragam versi

definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik

tolak yang hampir sama. Satu yang harus diperhatikan mengenai pen-definisi-an

term maqashid ini, yaitu jarang sekali para ulama terdahulu yang memberikan

definisi ilmu maqashid secara terang dan jelas yang mencakup semua unsur yang

terkandung di dalamnya, baik Imam al-Ghazali,14 maupun Imam al-Syathibi yang

disepakati oleh semua kalangan sebagai bapak proklamator ilmu ini sama sekali

tidak menyinggung mengenai definisi maqashid al-syari’ah. Untuk itu,

kebanyakan definisi maqashid al-sayariah yang kita dapati sekarang ini, lebih

banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Thahir ibn

‘Asyur yang membagi maqashid menjadi dua bagian; ‘am dan khash. Untuk yang

pertama ia mengartikannya sebagai berikut: “Hikmah dan rahasia serta tujuan

13 Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1408 H/ 1988 M), juz 24, hal.
2.238.

14 Al-Ghazali memaknai maqashid dengan “Tujuan syara’ dalam menurunkan syariat
adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.” Al-Ghazali di sini kurang
jelas dalam memberikan definisi, karena hanya menyebutkan tujuan turunnya syara’, dan bukan
definisi ilmu maqashid itu sendiri. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, al-Musthashfa, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 2, hal. 251.
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diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu

bidang tertentu (seperti shalat, puasa, dan sebagainya)”.15 Sementara untuk yang

kedua ia memaknainya sebagai “Seperangkat metode tertentu yang dikehendaki

oleh syari’ (Allah) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dalam

beberapa bidang tertentu (seperti untuk melestarikan keturunan dan menjaga hati

manusia dengan disyariatkannya nikah, menjaga mudharat yang berkelanjutan

dengan diberikan pilihan untuk cerai, dan sebagainya)”.16 ‘Allal al-Fasi salah satu

ulama maqashid kontemporer memberikan definisinya sebagai berikut: “Tujuan

dari syariat dan rahasia-rahasia diberlakukannya syariat yang mencakup

keseluruhan produk hukumnya”.17 Sementara Ahmad Raisuni memaknainya

sebagai “Tujuan-tujuan diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan

seorang hamba.”18 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, al-maqashid al-

syar’iyyah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam

mensyariatkan suatu hukum, baik secara umum maupun secara khusus, bagi

kemaslahatan umat manusia.

Dari defenisi di atas, dapat diketahui bahwa maqashid tersebut ada yang

bersifat umum (‘ammah) dan ada yang bersifat khusus (khashshah). Maqashid

secara umum adalah tujuan syariat Islam secara global. Secara global dapat

disimpulkan bahwa tujuan disyariatkannya semua syariat Islam itu adalah dar’u

al-mafasid (menolak/ menghindari segala kerusakan) dan jalbi al-mashalih

15 Thahir ibn Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hal.
50.

16 Ibid, hal. 51.
17 ‘Allal al-Fasi, Maqashid al-Syari’ah wa Makarimuha, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1409 H/

1989 M), 31.
18 Ahmad Raisuni, Nazhariat al-Maqashid ‘inda Imam al-Syathibi, (Jeddah: Dar al-

Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1415 H/ 1995), hal. 19.
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(menarik segala sesuatu yang mengandung kebaikan).19 Maqashid khashshah/

juz’i adalah tujuan khusus dari setiap hukum yang telah ditetapkan oleh syariat,

yang sebetulnya masih mengacu kepada maqashid ‘ammah di atas, seperti tujuan

disyariatkannya shalat, puasa, haji, serta tujuan dilarangnya khamar, judi zina, dan

lain sebagainya.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqih dalam

menetapkan bahwa dalam setiap hukum terdapat tujuan yang hendak dicapai,

yaitu kemaslahatan. Dalil-dalil tersebut adalah:








Artinya:
(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah
sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. Al-Nisa’ [4]:165).

Surat al-Nisa’ ayat 165 ini menjelaskan tujuan kehadiran Rasul-rasul, baik

yang telah disebut nama mereka dan diuraikan kisahnya dalam al-Qur’an maupun

yang tidak, yaitu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar

supaya tidak ada alasan yang kuat bagi manusia membantah Allah sesudah

datangnya rasul-rasul Allah menyampaikan hal itu kepada seluruh manusia

melalui para nabi dan rasul, agar yang mendapatkan buah kejahatan yang

dilakukannya tidak berdalih bahwa mereka tidak tahu.

19 Dalam buku Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Izzuddin ibn Abdissalam
membahas secara panjang lebar tentang permasalahan mashalih dan mafasid di atas.
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Artinya:
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Di sini Allah Swt berfirman kepada kita bahwa Dia telah menciptakan

Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), artinya,

Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima

rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan

akhirat. Namun, barangsiapa menolak dan mengingkarinya, dunia dan akhirat

akan lepas darinya.

Kedua ayat dia atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap hukum Allah,

baik berupa perintah maupun larangan pasti memiliki kebaikan atau memberikan

kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

Hampir seluruh peneliti sepakat, bahwa al-Syathibi-lah tokoh yang pertama

kali memperkenalkan studi maqashid al-syari’ah sebagai sebuah teori baku yang

utuh dan suatu ilmu yang independen, terpisah dari ilmu lainnya. Posisi al-

Syathibi dalam ilmu maqashid hampir serupa dengan kedudukan Sibawaih dalam

ilmu nahwu, Imam al-Syafi’i dalam Ushul Fiqih, dan Khalil al-Farahidi dalam

ilmu ‘arudh. Yang jadi pertanyaan adalah apakah al-Syathibi adalah orang

pertama yang memperkenalkan studi ini ataukah ia terpengaruh dari karya-karya

ulama sebelumnya?

Suatu pemikiran tidaklah dibangun dari kehampaan. Ia merupakan hasil dari

refleksi sang empunya atas realita historis yang ia alami dan hasil dari
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pengetahuan personalnya terhadap karya para pendahulunya. Hal yang sama

terjadi pada al-Syathibi.20 Seperti yang telah dipaparkan di atas, konsepsi

mengenai maqashid al-syari’ah telah ada semenjak wahyu pertama yang diterima

Nabi Saw, dan kemudian dilanjutkan oleh para generasi setelahnya. Yang

kemudian menjadi nilai plus pada diri al-Syathibi adalah ide briliannya mengenai

kodifikasi konsep-konsep para sarjana klasik yang berserakan menjadi suatu

disiplin ilmu mandiri, yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari

ilmu lainnya.21

Ibnu Rusyd memandang bahwa prinsip-prinsip dalam syari’at serupa

dengan prinsip-prinsip dalam filsafat, bahkan ia menyatakan bahwa filsafat adalah

kawan akrab syari’at dan saudara sesusuannya. Prinsip dasar dalam disiplin

syari’at serupa dengan prinsip dasar yang berlaku dalam disiplin filsafat, yaitu

prinsip kausalitas. Prinsip dasar syari’at dimaksud adalah maqhashid al-syari’ah

20 Dalam merumuskan rancang bangun konsep maqashid al-syari’ah, al-Syathibi banyak
terpengaruh dari pemikiran para ulama sebelumnya, khususnya para ushuliyyun dan pengikut
mazhab Malikiyah. Contoh nyata keterpengaruhan al-Syathibi atas ushuliyyun dapat dilacak pada
pembagian konsep mashalih menjadi tiga; dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, dan pembagian
dharuriyyat menjadi lima, yaitu; hifzhu al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal. Perlu dicatat bahwa
al-Juwaini-lah yang pertama kali memperkenalkan kosep ini dalam kitabnya al-Burhan.
Sedangkan pengaruh dari al-Ghazali, dapat kita temukan pada puluhan kali penyebutan nama al-
Ghazali, baik di al-Muwafaqat ataupun di al-I’tisham. Sebagai misal, mengenai pembahasan
makna sah dan batalnya suatu amal, ia mengemukakan bahwa suatu amalan yang sah adalah amal
yang baik di mata Allah dan mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut, dan bukan semata
amal yang terpenuhi syarat dan rukunnya saja, sementara amal yang batal sebaliknya. Hal ini telah
disinggung oleh para ulama akhlak semisal al-Ghazali dalam bab niat dan ikhlasnya. Sedangkan
pengaruh dari ‘Izzudin ’Abdissalam dan muridnya, al-Qarafi terlihat pada pasal masyaqqah dan
pembagiannya, masyaq mulazamah li al-taklif dan masyaq laisat mulazamah linafs al-taklif yang
kemudian dikembangkan lebih dalam oleh al-Syathibi. Sementara sebagai seorang penganut
Malikiyah taat, yang mempunyai karakter khas sebagai madzhab mashlahah, istishlah, istihsan
dan tafsir mashlahi terhadap teks dan jalb al-manafi’ wa dar’ al-mafasid terhadap konteks turut
memberikan sumbangsih cukup besar pada cara pandang al-Syathibi.

21 Para sarjana klasik kerap menyinggung wacana maqashid dalam buku-buku mereka,
akan tetapi hanya sebatas isyarat kecil, atau masuk di sela-sela pembahasan mengenai wacana
lainnya. Baru di tangan al-Syathibi diskursus tentang maqashid mengalami perluasan yang
signifikan dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam
karya manumentalnya al-Muwafaqat.
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(tujuan-tujuan dasar syari’at), karena prinsip ini termasuk dalam kategori al-sabab

alghaiy (sebab akhir, final cause) dalam ungkapan para ahli filsafat. Jadi apabila

dimensi rasionalitas disiplin ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu metafisika dibangun

atas dasar prinsip maqhashid al-syari’ah. Karena itu, untuk membangun rumusan

penalaran dalam syari’at termasuk formulasi rasionalismenya, harus berdasar pada

prinsip-prinsip doktrinal, yang secara gamblang menjadi tujuan dan maksud

syari’at, yang akan diterapkan bagi manusia.22

Rasionalitas syari’at dibangun atas dasar maksud dan tujuan yang diberikan

sang pembuat syari’at, dan akhirnya bermuara pada upaya membawa manusia

kepada nilai-nilai kebijakan. Bisa dikatakan kemudian bahwa gagasan maqashid

al-syari’ah sebanding dengan gagasan hukum kausalitas di alam ini dalam disiplin

filsafat. Rasionalitas filsafat dibangun atas landasan keteraturan alam ini, dan juga

pada landasan prinsip kausalitas.23

Menurut al-Syathibi, universalitas syari’at mengandung arti pasti dan yakin

(qath’i). Pertama, prinsip keumuman dan kejangkauan. Hukum-hukum syari’at

bersifat umum, meluas dan menjangkau semuanya. Hukum-hukum syari’at

mencakup semua objek taklif, dan tidak berlaku secara spesifik untuk masa waktu

dan tempat tertentu saja. Kedua, prinsip ketidakpastian dan keberubahan. Hukum-

hukum syari’at demikian pula halnya. Yang wajib tetap wajib dan yang haram

tetap haran dan seterusnya. Apa yang menjadi sebab, tetap akan menjadi sebab,

demikain pula dengan syarat, iya akan tetap menjadi syarat. Ketiga prinsip

22 Metra Wirman Alidin, Ijtihad Maqashidy; Metodologi Pendekatan Alternatif, (Jakarta:
Ciputat Press, 2002), hal. 31-32.

23 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi; Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li
Nuzhum al-Ma’rifah fi al-Tsaqafah al-‘Arabiyah, (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1414 H/
1993 H), hal. 163.
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legalitas, yaitu posisi disiplin keilmuwan itu sebagai penentu bukan justru didikte

dan ditentukan dari luar dirinya.24

Dalam rumusan al-Syathibi, maqhasid al-syari’ah terdiri dari empat unsur

pokok; pertama, syari’at diberlakukan dalam rangka memelihara dan menjaga

kepentingan dan kemaslahatan manusia. Kedua, syari’at diberlakukan untuk

memahami dan dihayati oleh ummat manusia. Karena diturunkan dalam bahasa

Arab dalam lingkungan sosial masyarakat Arab, maka untuk memahaminya kita

perlu merujuk kepada apa yang dikenal oleh bangsa Arab dalam bahasa maupun

realitas kehidupan mereka. Ketiga adalah taklif, yakni pembebanan hukum-hukum

agama kepada manusia. Rumusannya adalah setiap hukum yang tidak kuasa

dilakukan oleh mukallaf, maka hukum tersebut secara syari’at tidak bisa

dibebankan kepadanya, meskipun dimungkinkan oleh akal. Pertimbangannya,

karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan dan

kesanggupannya. Keempat, melepaskan mukallaf dari belenggu dorongan hawa

nafsunya, sehingga menjadi hamba Allah secara kodrati. Empat unsur dari

maqashid al-syari’ah ini diwajib dipertimbangkan dalam setiap pengambilan

keputusan hukum.25

2. Pembagian Maqshid al-Syari’ah

Maqashid al-syari’ah bisa dibagi berdasarkan dua kategoti, yaitu dari sisi

objeknya dan dari sisi kualitas mashlahah yang ingin dicapai. Pertama, pembagian

24 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Op. Cit, juz. 2, hal. 92.
25 Ibid, hal. 79.



30

maqashid al-syari’ah dari segi objeknya. Menurut Muhammad Thahir ibn Asyur,

dari segi objeknya maqashid al-syari’ah bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:26

a. Al-Maqashid al-‘ammah (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang

dipelihara syara’ serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang

syariat. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan umum syariat kembali

kepada dua tujuan yang paling fundamental, yaitu dar'u al-mafasid dan

jalbu al-mashalih.

b. Al-Maqashid al-khashshah (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak

dicapai syara’ dalam topik (bab) tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai

dalam hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga,

tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah

ekonomi, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan

masalah mu’amalah yang bersifat fisik dan lain sebagainya.

c. Al-Maqashid al-juz’iyyah, yaitu tujuan yang ingin dicapai syara’ dalam

menetapkan hukum syara’ yang bersifat parsial, seperti tujuan yang ingin

dicapai syara’ dalam mewajibkan shalat, mengharamkan zina, sesuatu yang

membolehkan atau menjadi sebab bagi adanya hukum tentang sesuatu dan

lain sebagainya.27

Kedua, pembagian maqashid al-syari’ah dari segi kualitasnya. Tujuan

umum dari syariat adalah menjamin mashalih (kemaslahatan) bagi umat manusia,

26 Thahir ibn Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hal.
71.

27 Setiap hukum mempunyai maqashid masing-masing, akan tetapi maqashid tersebut ada
yang bisa dicapai dengan akal (ma’qul) dan ada yang tidak bisa dicapai dengan akal (ghair
ma’qul). Sebagai contoh shalat diwajibkan untuk memelihara agama, larangan minum khamar
untuk memelihara akal dan lain sebagainya. Lihat Thahir ibn Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-
Islamiyyah, Op. Cit, hal. 72-73.
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baik mashalih di dunia maupun di akhirat. Dari segi kualitas mashalih yang ingin

dicapai, maqashid al-syari’ah dapat dibagi tiga, yaitu:28

a. Mashalih dharuriyyah (necessities), yaitu sesuatu yang mesti ada dalam

menjamin kemaslahatan hidup manusia. Apabila hal tersebut hilang (tidak

ada), kemaslahatan hidup manusia akan hancur, baik di dunia maupun di

akhirat.29 Untuk mewujudkan mashalih dharuriyah ini, ada lima macam

pokok yang harus dijaga dan dipelihara eksistensinya. Dengan mewujudkan

dan memelihara kelima pokok tersebut, seseorang akan mendapatkan

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kelima pokok yang harus

dipelihara tersebut adalah agama (hifzh al-din/ protection of faith), jiwa

(hifzh al-nafs/ protection of life), akal (hifzh al-‘aql/ protection of intellect),

kehormatan (hifzh al-nasl/ protection of posterity)30 dan harta (hifzh al-mal/

protection of property). Lima pokok tersebut ditetapkan berdasarkan induksi

para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw, terutama

surat al-Mumtahanah ayat 60.31 Untuk menjaga lima pokok di atas, menurut

28 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Kairo: Mu’assasah Qurthubah, 1409 H/
1989 M), hal. 380-382.

29 Kehancuran di dunia bisa berupa terancamnya keberlangsungan hidup manusia,
sementara kehancuran di akhirat berupa kegagalan dalam mendapatkan nikmat yang agung (ridha
Allah) dan kembali dalam keadaan merugi. Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat, Op.Cit, juz. 2.
hal. 81.

30 Terminologi hifzh al-nasl dikemukakan oleh al-Ghazali, al-‘Amidi, al-Syathibi, dan
jumhur ulama Ushul Fiqih. Sementara al-Razi, al-Qarafi, dan Ibnu Qudamah memakai istilah hifzh
al-nasb. Menurut Syubli, terminologi nasl lebih tepat, karena istilah tersebut lebih umum dari
sekedar menjaga keturunan (menghindari percampuran nasab).

31 Ayat tersebut bermakna “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan
yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta
yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam
urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah
untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Dalam ayat ini
disyariatkan beberapa hal untuk menjaga kelima pokok di atas, seperti larangan menyekutukan
Allah untuk menjaga agama, larangan mencuri untuk menjaga harta, larangan berzina untuk
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Imam Syathibi dilakukan dengan dua jalan, yaitu melakukan perbuatan

dalam rangka melestarikannya dan menghindari hal-hal yang bisa

menyebabkan kehancurannya. Untuk mewujudkan eksistensi agama,

disyariatkan rukun iman dan rukun Islam. Untuk menjaga kelestariannya

disyari’atkan jihad untuk mempertahankan agama, hukuman had bagi orang

yang murtad dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan eksistensi jiwa/

kehidupan, disyariatkanlah nikah, dan untuk menjaga kelestariannya

disyariatkan untuk makan dan minum dan dilarangnya hal-hal yang bisa

membahayakan kehidupan serta diperbolehkannya memakan sesuatu yang

dilarang ketika keadaan darurat, disyariatkannya hukuman qishash bagi

orang yang membunuh dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan eksistensi

akal, pada awalnya Allah Swt telah memberikan pemahaman (kemampuan

akal) yang sama kepada semua manusia. Misalnnya, untuk menjaga

kelestariannya diharamkan minum khamar. Untuk mewujudkan eksistensi

kehormatan disyariatkan nikah secara syar’i, dan untuk menjaga

kelestariannya disyariatkan hukuman had bagi perbuatan zina, qadzaf, dan

lain sebagainya. Untuk mewujudkan eksistensi harta, Allah

memperbolehkan berbagai transaksi mu’amalah, dan untuk menjaga

kelestariannya Allah Swt mensyariatkan hukuman had bagi pencuri dan lain

sebagainya serta mendorong umat manusia untuk berusaha dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya.

menjaga kehormatan, larangan membunuh untuk menjaga jiwa. Di samping ayat ini, ada beberapa
ayat yang berbicara secara terpisah tentang masing-masing keharusan menjaga lima pokok di atas.
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b. Mashalih hajiyat (requirements), yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, akan tetapi

ketiadaannya tidak sampai mengancam dan membahayakan kehidupan, tapi

hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan. Dalam rangka

memenuhi mashalih hajiyat ini, dalam ibadah Allah Swt mensyariatkan

rukhshah, seperti keringan untuk mengqashar shalat atau berbuka bagi

orang yang dalam perjalanan jauh. Dalam muamalah, Allah Swt

membolehkan beberapa jenis transaksi yang pada dasarnya menyalahi

kaidah umum, seperti jual beli salam, istishna’, muzara’ah, dan lain-lain.32

Dalam rangka menghilangkan kesulitan (memenuhi kebutuhan hajiyat),

Allah juga mengatur jual beli tanah yang di dalamnya terdapat pohon atau

buah yang tidak bisa dipisahkan dari tanah tersebut. Memisahkan tanah dari

pohon -seperti berakad hanya membeli tanah saja, padahal di dalamnya

terdapat pohon- akan menimbulkan kesulitan, oleh karena itu membeli tanah

tersebut membeli sesuatu yang ada di dalamnya, seperti pohon.

Ada beberapa ayat dipergunakan oleh para ulama sebagai dalil untuk

merumuskan keabsahan kebutuhan hajiyat ini, antara lain:






Artinya:
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

32 Ibid. hal. 280.
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Maksudnya ayat ini, agama Islam itu ringan dan mudah, baik dalam

aqidah, akhlak, amal-amal ibadah, perintah dan larangannya. Setiap

mukallaf akan merasa mampu melaksanakannya, tanpa kesulitan dan tanpa

merasa terbebani. Aqidah Islam itu ringan, akan diterima oleh akan sehat

dan fitrah yang lurus.

c. Mashalih tahsiniyat (beautifications), yaitu kebutuhan yang diwujudkan

untuk menunjang kebutuhan dharuriyah dan hajiyat. Ketiadaan kebutuhan

ini tidak menyebabkan terancamnya eksistensi kebutuhan dharuriyah, dan

tidak pula mendatangkan kesulitan kepada umat manusia, melainkan dapat

menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi. Dalam masalah

agama, misalnya, manusia dituntut untuk mensucikan diri dan menjauhi

najis-najis dan yang kotor-kotor. Dalam memelihara diri atau jiwa manusia

terikat dengan sopan santun, makan dan minum dalam batas kewajaran dan

tidak berlebihan, dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara

pergaulan rumah tangga, dalam memelihara akal dilarang berbagai

perbuatan yang bisa mengganggu akal, seperti banyak mengkhayal. Dalam

memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam

mendapatkan dan memanfaatkan harta.

Dalam al-Muwafaqat, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang

Maqashid al-Syari’ah, al-Syathibi membagi maqashid menjadi dua kategori

pokok; qasd al-syari’ (maksud dari syari’/ Allah dan rasul-Nya) dan qasd al-
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mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif). Untuk kategori pertama, ia

membaginya menjadi empat bagian:33

a. Qashd al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah (maksud syari’ dalam menurunkan

syariat)

Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari’ adalah untuk

merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat.

Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu; dharuriyat

(primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniat (tersier). Untuk yang pertama adalah

sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti

beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum

dalam lima bagian; hifzh al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-

mal (harta) dan al-‘aql (akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah

dengan dua cara yaitu; hifdzuha min nahiyah al-wujud (menjaga hal-hal yang

dapat melanggengkan keberadaannya) dan hifzhuha min nahiyah al-

‘adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh;

untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah shalat,

zakat, dan lain-lain, dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan

berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid’ah.

Sementara untuk mashlahat hajiyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada

untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama’ dan

qashar bagi musafir. Sedangkan maslahah tahsiniyyah adalah sesuatu yang

sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada,

33 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Op. Cit, hal. 57-62.
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tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan

menimbulkan masyaqqah (kesulitan) dalam melaksanakannya, hanya saja

dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan

kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.

b. Qashd al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham (maksud syari’ dalam

menurunkan syariat supaya bisa dipahami)

Yaitu untuk dapat memahami maksud syariat harus terlebih dahulu

menguasai Bahasa Arab, sebagai bahasa diturunkannya syariat. Di sisi lain,

syariat ini mempunyai karakter ummiyyah sehingga dapat dipahami secara

sederhana oleh tiap orang dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus

seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.

c. Qashd al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha (maksud

syari’ dalam menurunkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan

permintaan syari’)

Untuk itu syari’ tidak pernah menetapkan syariat di atas kadar

kemampuan manusia. Sedangkan taklif yang terdapat kesulitan di dalamnya,

al-Syathibi cenderung berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan syari’

menetapkan syariat bukan untuk menciptakan kesulitan itu sendiri, melainkan

untuk manfaat lebih besar yang ada di balik kesulitan itu. Misalnya perintah

untuk mengeluarkan sebagian harta (zakat). Tujuan utama dari syariat ini

bukanlah untuk mengurangi harta manusia, melainkan untuk menciptakan

keadilan sosial dan menumbuhkan sikap empati sesama manusia.

d. Qashd al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari’ah
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Inti dari pembahasan ini adalah tujuan syari’ untuk menarik manusia itu

masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawa nafsu,

sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyar (bebas melakukan pilihan),

dan bukan karena idhtirar (terpaksa). Sedangkan untuk kategori kedua, qasd

al-mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif), ia menjelaskan bahwa

perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari’, dalam arti

apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat, perbuatannya

batil, tidak diterima disisi Allah.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam bahwa pencermatan terhadap al-

maqahid secara khusus merupakan percermatan terhadap al-ghayah (tujuan).

Sehubungan dengan ini ada dua aspek yang penting yaitu: Pertama, al-qath’i

menurut al-Syathibi tidak ditentukan oleh pengkorelasian antara hukum dengan

sifat atau sebab-sebabnya, melainkan pengkorelasian antara hukum dengan

hikmahnya atau ‘illat-nya. Artinya ke-qath’i-an itu berdiri atas enumerasi tujuan

(ta’lil al-ghayah), bukan atas enumerasi sebab (ta’lil sababi). Kedua, bahwa al-

qath’i yang dikonsepsikan al-Syathibi bukan qath’iyyah al-madhamin al-

dalaliyyah (kepastian isi berdasarkan penunjukan makna), melainkan qath’iyyah

al-madhamin al-akhlaqiyyah (kepastian isi menurut etis religius). Selama

qath’iyyah al-maqashid (kepastian tujuan syariat) tidak masuk dalam konteks

qath’iyyah al-madhamin yang dibangun atas prinsip hubungan kausalitas,

melainkan atas tujuan, maka al-madhamin yang ditetapkan oleh tujuan syariat

merupakan aplikasi dari nilai etis religius (madhamin ‘amaliah qayyimah).
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Dengan demikian, al-qath’i menurut al-Syathibi harus bersumber dari muatan

nilai etis religius (al-madhamin al-akhlaqiyyah).34

D. Legalitas Perkawinan Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Pencatatan Nikah dan Sejarahnya

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang

mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting

dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh

merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama

maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula

keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-

haknya sebagai ahli waris.35

Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama

(KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298

Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan

dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-undang pertama pencatatan perkawinan, perceraian yang sekaligus

dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama adalah dengan diperkenalkan

Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Awalnya Undang-undang ini hanya berlaku

untuk pulau Jawa, yang kemudian Undang-undang pertama tentang perkawinan

yang lahir setelah Indonesia merdeka yaitu dengan lahirnya Undang-undang No.

32 Tahun 1945, yakni Undang-undang tentang pencatatan nikah, thalak dan rujuk.

34 Ibid, hal. 67.
35 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2006), xx.
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Keberadaan Undang-undang No.22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari

Stbl. No. 198 Tahun 1895, dan sebagai pengganti dari Huwelijks Ordonatie Stbl.

No. 348 Tahun 1929 jo Stbl. No. 467 Tahun 1931, dan Vorstenlandse Hewelijks

Ordonantie Stbl. No. 98 Tahun 1933. Seharusnya Undang-undang No. 22 Tahun

1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi karena keadaan belum

memungkinkan, maka diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura saja.36

Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia masa Orde Baru mengajukan

Rancangan Undang-undang Perkawinan (selanjutnya disebut RUUP Tahun 1973)

sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan nasional.37 Salah satu regulasi yang

diberlakukan dalam RUUP Tahun 1973 ini adalah pemberlakuan pencatatan nikah

sebagai bagian dari syarat sahnya pernikahan di samping regulasi lainnya. Dalam

RUUP Tahun 1973, rumusan pasal 2 adalah: (1) Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar

pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan

Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum pihak-pihak yang melakukan

perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. (2)

Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat

negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.38

36 Ibid, hal. 13.
37 Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum

perkawinan di Indonesia didasarkan berbagai hukum dan peraturan perundang-undangan warisan
Kolonial Belanda, yaitu: (a) Hukum Islam bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam;
(b) Huwelijk Ordonantie Christian Indonesiers (Staadblad 1936 No. 74) bagi orang-orang
Indonesia asli yang beragama Kristen di wilayah Pulau Jawa, daerah Minahasa dan Ambon;
(3) BW/KUH-Per bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan
Tionghoa dengan beberapa perubahan; (4) Hukum adat masing-masing bagi orang-orang Timur
Asing lainnya dan warga negara keturunan Timur Asing; serta (5) Regelingopdegemengde
Huwelijken (Staadblad 1898 No. 158) untuk orang yang melangsungkan perkawinan campuran.

38 Pasal 2 RUUP Tahun 1973.
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Muncul reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama umat Islam yang

mempermasalahkan RUUP Tahun 1973 yang dipandang anti syariat Islam, sangat

dipengaruhi oleh hukum sekuler, bahkan dituduh hendak mengkristenisasikan

umat Islam di Indonesia. Terdapat 11 pasal yang disoroti dan ditentang keras oleh

umat Islam yang dipandang bertentangan dengan hukum Islam yang berkaitan

dengan regulasi pencatatan nikah, perkawinan antar pemeluk agama, pembatasan

usia calon pengantin, pertunangan, dan poligami.39

Di tingkat DPR RI sebagai lembaga legislatif terjadi pertentangan hebat

yang terus meruncing, terutama Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang secara

tegas mengajukan kritik yang keras terhadap RUUP Tahun 1973. Salah satu yang

dikritik adalah pasal 2 RUUP Tahun 1973 yang menjadikan pencatatan nikah

sebagai syarat sah pernikahan. Dalam pemandangan umum yang disampaikan

oleh FPP yang diwakili oleh Ischak Moro ditegaskan bahwa pasal 2 RUUP Tahun

1973 bisa menimbulkan kekacauan hukum karena akan menimbulkan perkosaan

hukum bagi bagian terbesar rakyat Indonesia dan tidak terjaminnya pelaksanaan

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Rumusan pasal 2 RUUP Tahun 1973

seolah-olah memandang pencatatan nikah lebih diutamakan daripada hukum

agama. Pencatatan nikah memang tidak ditolak oleh FPP, bahkan dianggap

penting, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai syarat utama sahnya

pernikahan. Dikhawatirkan, apabila pasal ini menjadi hukum, bisa jadi akan ada

orang Islam awam yang terbiasa meremehkan hukum pernikahan Islam, yang

39 Muhammad Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia; Respon Cendekiawan Muslim, Terj.
Ahmadie Thaha, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hal. 190.
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berakibat pernikahan dengan pencatatan belaka akan dianggap sah oleh hukum

sipil, tetapi tidak sah menurut hukum Islam.40

Namun akhirnya tercapai kompromi, sehingga RUUP Tahun 1973 dapat

disahkan pada tanggal 15 Oktober 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974. Kompromi yang tercapai mengenai regulasi pencatatan nikah adalah

memisahkan aturan berkaitan dengan sahnya pernikahan menurut agama dan

kepercayaan dan kewajiban pencatatan nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 1

UUNo. 1 Tahun 1974: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.41

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal

1 Oktober 1975 ini adalah Undang-undang pertama yang mencakup seluruh

unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Kehadiran Undang-undang

No.1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya Peraturan Pelaksanaannya dengan

PP No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,

yang kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri. Bagi umat Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3

40 Ibid, hal. 195.
41 Lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah

unifikasi karena hanya ada satu Undang-undang yang berlaku untuk semua warga negara. Tetapi
isinya adalah diferensiasi bervariasi yang jelas dapat dibaca pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi,
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukum masing-masing (pasal 37). Yang dimaksud dengan “hukumnya” ialah, hukum agama,
hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Demikian bunyi penjelasan pasal tersebut. Diferensiasi
berdasarkan perbedaan agama, juga tampak dalam pencatatan perkawinan; untuk yang beragama
Islam oleh pegawai pencatat NTR, sedang untuk mereka yang bukan Muslim oleh pegawai
Catatan Sipil.
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Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun

1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 221 a Tahun 1975, tanggal 01 Oktober 1975 tentang Pencatatan

Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Adapun isi PP No. 9 Tahun

1975 terdiri dari 10 bab, 49 pasal.42

Pada Tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur tentang izin

perkawinan dan perceraian bagi PNS. Peraturan ditetapkan tanggal 21 April 1983

ini, berisi 23 pasal. Pada Tahun 1989 lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. RUU UU PA ini diajukan dengan amanat Presiden

tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan ketetapan pemerintah pada

rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Januari 1989. Undang-undang yang

ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum berisi tentang

Pengadilan yang meliputi susunan Pengadilan, ketetapan Pengadilan dan hukum

acara. Namun pada Bab IV, hukum acara, bagian kedua pemeriksaan sengketa

perkawinan (Pasal 65-88), dibahas juga tentang perkawinan, khususnya yang

menyangkut proses atau tata cara perceraian. Dengan demikian, meskipun pada

prinsipnya, Undang-undang ini berhubungan dengan pengadilan, namun ada juga

pembahasan tentang perkawinan. Selanjutnya, pada Tahun 1990 keluar PP No. 45

yang berisi perubahan PP No. 10 Tahun 1983, yang isinya memuat beberapa pasal

yang ada dalam PP No. 10 Tahun 1983. PP No. 45 Tahun 1990 ini hanya berisi 2

pasal. Pada akhir Tahun 1991 berhasil disusun kompilasi hukum Islam (KHI) di

Indonesia, mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini

42 Atho’ Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,
(Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 23-27.
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berlaku dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian

diikuti dengan keluarnya Menag RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tersebut.43

Lahirnya Undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga

Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah

memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan

sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama Tahun 1928 yang kemudian susul

menyusul dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan

perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu

terutama diperuntukkan bagi golongan “Indonesia asli” yang beragama Islam

yang hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang

tertulis. Hukum perkawinan orang yang beragama Islam yang tercantum dalam

kitab-kitab fiqih, menurut sistem hukum di tanah air kita tidaklah dapat

digolongkan ke dalam kategori “hukum tertulis” karena tidak tertulis dalam

peraturan perundang-undangan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian

pergerakan wanita pada waktu itu adalah soal-soal (1) perkawinan paksa, (2)

poligami, dan (3) talak yang sewenang-wenang. Karena itu pula arah tuntutan

perbaikan ditujukan kepada ketiga pokok persoalan tersebut.44

Dengan demikian, sejarah pencatatan perkawinan tidak bisa dilepaskan dari

sejarah pembentukan Undang-undang perkawinan itu sendiri, karena pencatatan

perkawinan itu sendiri tercakup dalam Undang-undang perkawinan. Pelaksanaan

pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya suatu

43 Ibid, hal. 28.
44 Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2003), hal. 22-23.
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perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan

terjadi, hal ini hanya semata-mata bersifat administratif. Sedangkan mengenai

sahnya suatu perkawinan, sebagaimana dengan tegas dinyatakan oleh Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2, bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu.45

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah dalam Hukum Posisitif Indonesia

Adapun dasar hukum pencatatan pernikahan di Indonesia adalah: pertama,

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Junto Undang-undang RI Nomor 32

Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR. Sebagaimana yang telah dipaparkan di

atas, sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 di bahas di DPR-RI, telah

dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam. Dalam bagian ini hanya akan dibahas

mengenai “pencatatan nikah” dan “hukuman” terhadap pelaku pelanggaran

ketentuan “pencatatan nikah” yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menetukan dalam ayat 1 bahwa

“nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi

oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh

pegawai yang ditunjuk.” Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan

pengawasan atau nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk,

hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawi yang

ditunjuk olehnya”. Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 1 ayat

45 Joko Prakoso, dan Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta:
Bina Aksara, 1999), hal 16.
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(1), yaitu: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1

membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya

dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksud

pada Pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja

diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri

Agama.”46

Selain itu untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah

yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia ditentukan dalam pasal 3 ayat (1)

“Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di

bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau

wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).”

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat

diketahui bahwa pelaksaaan nikah memang harus dilakukan dihadapan Pegawai

Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah

dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawi maka ia dapat

dikenakan hukuman denda paling banyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah) dalam

ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah

suami.47

Kedua, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto

PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, sahnya

pernikahan dan pencatatan nikah dapat dilihat dari Penjelasan Umum Angka 4

46 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 209.

47 Ibid, hal. 211.
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huruf b. Pencatatan nikah menurut Penjelasan Umum Angka 4 huruf b adalah

sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas

bahwa pencatatan nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

sebagai pencatatan “peristiwa penting”, buka peristiwa hukum. Hal itu dapat

dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.48

Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan

hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah

sehubungan dengan dilakukananya pernikahan yang sah antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan yang menunjukkan bahwa pasangan suami isteri

tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya. Misalnya

terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan pernikahan,

dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat

pernikahan tersebut.49

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan pernikahan dan

pencatatan nikah. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan,

yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang

menentukan pencatatan nikah bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat

48 Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
49 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat, Op. Cit, hal.

216.
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Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 menetukan hukuman terhadap orang yang melangar: pertama

melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan

melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai

Pencatat Nikah. Kedua melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara pernikahan

menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. ketiga,

melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin Pengadilan. Pelaku

Pelanggaran dihukum denda paling banyak Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus

Rupiah).50

Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa yang melakukan pernikahan

adalah kedua calon mempelai, jadi hukumannya dijatuhi kepada keduanya.

Namun dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang

hanya menetukan suami saja yang dikenakan denda sebanyak Rp.50,00 (Lima

Puluh Rupiah).

Ketiga, Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma’ para ulama

Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakaryanya yang

diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, para ulama-

ulama Indonesia siap menerima tiga rancangan buku Kompilasi hukum Islam,

yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan

50 Ibid, hal. 217-218.
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Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan

dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan

masalah-masalah hukum Islam yang diharapkan.51 Pada dasarnya apa yang

termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan

semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih

terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin asebagai

aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.52

Mengenai sahnya pernikahan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Sebagimana telah diuraikan bahwa pernikahan yang sah menurut pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan menurut

hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama merupakan

suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan nikah.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas

bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut hukum Islam.53

Dalam buku I KHI tentang Perkawinan, pencatatan nikah terdapat dalam

pasal 5 yang menerangkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

51 Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), hal. 26.

52 Ibid, hal. 27.
53 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat, Op. Cit, hal.

218-219.
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masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan

tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954.” Kemudian dalam pasal

6 menerangkan bahwa “Untuk memenuhi keterangan dalam pasal 5, setiap

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah dan Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Jelas pencatatan nikah di pasal tersebut memberi penekanan pada

masyarakat terutama yang beragama Islam untuk mencatatakan pernikahannya di

Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayahnya, dan jelas pula bagi nikah

yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan

hukum tetap atau tidak memiliki legalitas akta otentik dari pernikahan jika saja

akan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan akta otentik sebagai bukti telah

terjadinya sebuah pernikahan.

Keempat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 junto Peraturan Menteri

Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Secara keseluruhan

substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah. dimana

telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Secara keseluruhan substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur

pencatatan nikah, dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA

Nomor 11 Tahun 2007. Sebelumnya kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA)

Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup
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mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana Undang-

undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan di antaranya; pertama PMA Nomor 11

Tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477

Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA

Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar

yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk

mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai

cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai

aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat

dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR). Akan tetapi,

tampaknya para pembuat kebijakan dalam merumuskan PMA Nomor 11 Tahun

2007 ini mempunyai pertimbangan dan planning lain yang dianggap lebih cerdas

dan progressif demi kebaikan dan kemajuan KUA itu sendiri sebagai lini terdepan

Departemen Agama.54

Namun adanya pembaruan aturan pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11

Tahun 2007 tentu saja yang menjadi pedoman aturan pencatatan nikah di KUA

Kecamatan seluruh Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dari aturan sebelumnya.

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 aturan pencatatan nikah terdiri dari 21 BAB

dan 43 Pasal yang berisi tentang BAB I Wewenang KUA BAB II Pegawai

Pencatat Nikah (PPN), BAB III Pemberitahuan Kehendak Nikah, BAB IV

Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah, BAB V Pemeriksaan Nikah, BAB VI

Penolakan Kehendak Nikah, BAB VII Pengumuman Kehendak Nikah, BAB VIII

54 Ibid, hal. 220-221.
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Pencegahan Perkawinan, BAB IX Aad Nikah, BAB X Pencatatan Nikah, BAB XI

Pencatatan Nikah Warga Negara di Luar Negeri, BAB XII Pencatatan Rujuk,

BAB XIII Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat, BAB XIV Sarana, BAB XV

Tata Cara Penulisan, BAB XVI Penerbitan Duplikat, BAB XVII Pencatatan

Perubahan Status, BAB XVIII Pengamanan Dokumen, BAB XIX Pengawasan,

BAB XX Sanksi, BAB XXI Ketentuan Penutup.55

Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan

perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan

dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. Secara tegas dalam pasal 6 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan pencatatan perkawinan, telah diatur di dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peratuan perundang-undangan yang berlaku”, yang dalam

penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan

peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang

dinyatakan dalam surat keterangan akta resmi.

Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 35 huruf (a) yang

menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Adapun

penjelasan Pasal 35 huruf (a): Yang dimaksud dengan “perkawinan yang

55 Lihat PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
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ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang

berbeda agama. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) dan (2): (1) Perkawinan yang sah

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Secara yuridis formal, eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan

adanyan pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dianggap sah

apabila telah memenuhi dua syarat yaitu: (1) Telah memenuhi ketentuan hukum

materiil, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun yang

ada dalam hukum agama. (2) Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu

telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Dalam peristiwa perkawinan juga tidak lepas dari tiga unsur hukum yang

memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama. Ketiga unsur ini

adalah: (1) Hukum materiil (hukum yang merupakan substansi ketentuan hukum

itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. (2) Hukum formal (hukum

formil, yaitu merupakan aturan dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan

harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang berwenang dan

mengawasi serta membantu pernikahan. (3) Hukum administratif (yaitu

merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai alat

bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatat
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perkawinan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikah bagi

yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 dan juga dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 35 huruf (a)

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 bahwa perkawinan harus dicatatkan.56

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1);

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pasal 2 ayat (2), Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai

pencatatan perkawinan. Lembaga perkawinan non Islam atau lembaga perkawinan

di luar Kantor Urusan Agama, secara yuridis masih dianggap belum sah, karena

itu perkawinan di Luar Kantor Urusan Agama masih harus mencatatkan

perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan. Lembaga perkawinan di luar

Kantor Urusan Agama, dianggap sebagai lembaga yang memberkati atau lembaga

yang memberi ijin perkawinan yang tidak mempunyai kedudukan atau tidak

mempunyai kapasitas sebagai lembaga yang melaksanakan perkawinan atau

mencatat perkawinan yang telah diselenggarakan.

56 A. Sukris Sarmadi, Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hal. 49.
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3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum,

ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan

demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya

perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah

perkawinan. Apalagi dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan diterangkan bahwa pencatatan ini hanya sebagai syarat

administratif saja.57

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan,

untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalizhan) pernikahan, dan

lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan

rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan Akta Nikah,

yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan

atau percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka

yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akte tersebut, suami isteri

memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.58 Kompilasi

Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

pernikahan harus dicatat.

57 Ibid, hal. 55.
58 Ibid, hal. 56.
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b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah

dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya

perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam arti menjaga jangan sampai

perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah diberi

wewenang: Pertama, memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh

Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2)

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai

dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut

dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan

kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Pasal 8:

“Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu

halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan

surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan

Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh

umum.” Pasal 9: “Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan

memuat: (a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari

calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau
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keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;

(b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.59

Kedua, mencegah terjadinya perkawinan jika syarat-syarat perkawinan

belum terpenuhi. Ketika Pegawai Pencatat Nikah mengetahui bahwa calon suami

masih terikat perkawinan dengan wanita lain, maka Pegawai Pencatat Nikah harus

mencegah dan memberitahukan kepada calon suami untuk mengurus izin

poligami terlebih dahulu ke Pengadilan, atau dalam hal wali nikah calon isteri

keberatan (adhal), maka kepada si wanita diperintahkan untuk terlebih dahulu

mengurus masalah wali adhal tersebut ke Pengadilan Agama. Selama persoalan

ini belum tuntas, maka perkawinan belum dapat dilangsungkan. Ketiga, menolak

dilangsungkannya perkawinan apabila perkawinan tersebut melanggar ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diketahui

ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat

perkawinan dengan laki-laki/ wanita lain, beda agama atau adanya halangan

perkawinan dan sebagainya, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolak

menikahkan mereka. Keempat, membatalkan perkawinan (melalui proses

pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya

perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya

perkawinan. Misalnya, isteri masih terikat perkawinan dengan suaminya yang

pertama, atau masih dalam masa ‘iddah, dan sebagainya.60

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan peringatan kepada Pegawai

Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak

59 Ibid, hal. 58-59.
60 Ibid, hal. 61-62.
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memenuhi persyaratan. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 20 menyatakan: “Pegawai

pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu

melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan

dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini

meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

Pelanggaran yang dimaksud yakni: Pasal 7: “Perkawinan hanya diizinkan

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pasal 8: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) berhubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b) berhubungan

darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang

dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c)

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri; (d)

berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan

bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f)

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin.

Pasal 9: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan

Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10: “Apabila suami dan isteri yang telah cerai

kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka

diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum
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masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain.” Pasal 12: “Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersendiri.

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain

substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ia mempunyai

cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu

pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah, yakni manfaat

preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi

agar tidak terjadi kekuarangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat

pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun

menurut perundang-undangan. Adapun manfaat pencatatan perkawinan yang

bersifat represif adalah sebagai bukti hukum, di mana suatu perkawinan dianggap

ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau

akta nikah sebagai tanda bukti autentik. Penalaran a contrario dari pernyataan di

atas, jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga karenanya tidak terbit akta nikah,

maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada (never excisted).61

Kemudian ada beberapa manfaat lain pencatatan pernikahan, yaitu: pertama,

mendapat perlindungan hukum. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya

sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan.

Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta

pernikahan yang resmi. Kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang

61 Yayan Sopyan, Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum
Nasional, (Jakarta: RM Books, 2012), hal. 134-135.
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terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri untuk

melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak

menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung,

pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Ketiga, legalitas formal

pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum

adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang

ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang

tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum. Keempat,

terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan

terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan

lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka

yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka,

keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut

yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.62

Adapun akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, yaitu: pertama,

perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan

kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika

belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Kedua, anak

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak

yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain

dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu

atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang

62 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2013), hal. 94.
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hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ketiga, anak dan ibunya tidak

berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak

tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.63

4. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah dan rujuk menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun

2014 bisa dilakukan baik di Kantor Urusan Agama kecamatan dan di luar Kantor

Urusan Agama. Pencatatan nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan di

luar Kantor Urusan Agama kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah

dan rujuk.64 Tapi pernikahan dan rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan

Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai

penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan.65 Pernikahan yang akan

dilakukan calon pengantin di luar Kantor Urusan Agama kecamatan wajib

menyetorkan uang Rp. 600.000,-. Biaya uang yang wajib disetorkan ke rekening

bendahara penerima tersebut disetorkan ke bank.66 Apabila tidak terdapat bank

pada wilayah kecematan di mana calon pengantin hendak melakukan perkawinan,

ataupun karena kondisi geografis ataupun jarak tempuh, maka biaya disetorkan

melalui PPS pada KUA kecamatan.67 Dari penyetoran biaya nikah tersebut calon

pengantin akan mendapat bukti setoran68 yang bukti tersebut akan diserahkan

kepada Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai kelengkapan administrasi

63 Ibid, hal. 95-96.
64 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014.
65 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014.
66 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014.
67 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014.
68 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014.
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nikah.69 Bukti setoran tersebut dibuat dalam tiga rangkap, lembar pertama untuk

bank, lembar kedua untuk calon pengantin, dan lembar ketiga untuk kantor urusan

kecamatan.70

Penerimaan negara bukan pajak dari pernikahan dan rujuk digunakan untuk

membiayai transport dan jasa profesi penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah, pengelola PNBP Biaya NR, kursus pra nikah, dan supervisi administrasi

nikah dan rujuk. Transport dan jasa profesi penghulu diberikan sesuai dengan

tipologi Kantor Urusan Agama kecamatan, untuk Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah diberikan biaya pelayanan setiap bulan, untuk pengelola PNBP biaya nikah

dan rujuk diberikan setiap bulan, untuk kursus pra nikah dan supervisi

administrasi nikah dan rujuk diberikan biaya setiap kegiatan.71

Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan ditentukan menurut jumlah

peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA

Kecamatan.72 Tipologi KUA kecamatan tersebut meliputi, tipologi pertama, yaitu

jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa perbulan. Tipologi kedua, tipologi B

yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan.

Tipologi ketiga, tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa

perbulan. Tipologi ketiga, tipologi D1 yaitu KUA kecamatan yang secara

geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan.

69 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014.
70 Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014.
71 Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014.
72 Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014.
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Tipologi ketiga, tipologi D2 yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada

di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.73

Mengenai syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol Rupiah)

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun

2014 junto pasal 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 sebagai

berikut: (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi darr/ atau korban bencana

dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp. 0,00 (11.01 Rupiah). (2) Kriteria

tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat

keterangan tidak mampu dari lurah kepala desa yang diketahui oleh camat. (3)

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang

menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar. (4) Catin

korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Surat

Keterangan dari lurah/Kepala Desa.

Selain itu juga Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 sebagai

berikut: (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan

ayat (4) disampaikan kepada kepala KUA kecamatan sebagai syarat untuk

dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol Rupiah).

Mengenai pelaksanaan pencatatan nikah ini diatur lebih lanjut dalam Bab II

PP. Nomor 9/1975 yaitu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9. Menurut pasal 2

PP. Nomor 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

a. Instansi yang melaksanakan pernikahan adalah:

73 Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014.
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1. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di KUA

Kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

2. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat

yang membantunya.

b. Tata cara pencatatan pernikahan harus dilakukan berdasarkan:

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9

PP. Nomor 9/1975.

2. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang

merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini yaitu: (a) Undang-

Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk (L.N.1954 Nomor 98) dan beberapa peraturan menteri agama yang

berhubungan dengan hal tersebut. (b) Reglement Catatan Sipil bagi orang

Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan

sebagainya (Stb.1917 Nomor 75 yo. 1936 Nomor 607 dengan segala

perubahannya). (c) Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina (Stb.

1917 Nomor 130 yo. 1919 Nomor 81 dengan segala perubahannya). (d)

Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropah yang disamakan (Stb.

1849 Nomor25). (e) Daftar Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran

(Stb. 1904 Nomor 279).

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi

pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak

nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan akta nikah.
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a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

PPN Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan

bimbngan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan

pernikahannya agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:74

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang

apakah mereka saling mencintai/setuju dan apakah kedua orang tua

manyetujui/merestuinya.

2. Masing-masing berusaha apakah ada halangan pernikahan, baik menurut

hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan

nikah.

3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah

tangga, dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan,

calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon

mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang

yang hendak menikah memberitahukan kepadanya kepada PPN/Pembantu PPN

yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-

kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.75

74 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 19.
75 Ibid, hal. 20.
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Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai

atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan:76

1. Surat persetujuan calon mempelai

2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul

3. Surat keterangan tentang orang tua

4. Surat keterangan unutk nikah

5. Surat izin kawin bagi calon mempelai ABRI

6. Akte cerai talak atau cerai gugatan kutipan buku pendaftaran talak/cerai

jika calon seorang janda/duda

7. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa

yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri

menurut contoh model N 6, jika calon mempelai seorang janda/duda

karena kematian suami/isteri

8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai

umur menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2)

sampai dengan pasal 7 ayat (2)

9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 tahun

dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

10. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak

mampu.

Pembantu PPN (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri

mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut

76 Ibid, hal. 21-22.
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contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut

yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan

membawa surat-surat yang diperlukan.77

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah sebaiknya

dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan

itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-

tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami isteri

dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali

pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa

ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

PPN/ Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model

NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman

dilakukan:78

1. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangungkan dan

di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

2. Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah

diketahui umum.

3. Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau

sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali yang diatur dalam pasal 3

77 Ibid, hal. 22.
78 Ibid, hal. 23-24.
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ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang

sangat penting.

d. Akad dan Pencatatan Nikah

Adapun ketentuan akad dan pencatatan nikah sebagai berikut:79

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ di hadapan PPN

setelah akad dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap

dua (model N).

2. Kalau nikah dilangsunkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat oleh

halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah

dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat

dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau

wakil PPN.

3. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang

dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian

ditandatangani oleh suami, isteri wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau

wakil PPN.

4. PPN membuat kutipan akta nikah (model N) rangkap dua, dengan kode

dan nomor yang sama yang menunjukan nomor unit dalam tahun, nomor

unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.

5. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan isteri.

6. Nomor di tengah pada nomor NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi

nomor yang sama dengan nomor akta nikah.

79 Ibid, hal. 24-25.
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7. Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN.

Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad

nikah di luar Balai Nikah, wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di

luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan

nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.

8. PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai

dikerjakan.

9. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak/gugat, PPN

memberitahuakan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta

cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan

formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut

diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN

setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya

PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah.

e. Prosedur Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan,PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama

Nomor 24 Tahun 2014, yaitu:80

1. Syarat Pokok

80 Ibid, hal. 26-27.
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a. Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2,

dan N4) dari kepala desa/kelurahan

b. Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N7) dan surat

persetujuan mempelai (N3)

c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum

mencapai usia 21 tahun (N5)

d. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai

umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16

tahun

e. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota

TNI/POLRI

f. Janda /duda akibat perceraian melampirkan akte cerai asli

g. Janda /duda karena meninggal dunia melampirkan surat keterangan

kematian dari kepala desa/lurah (N 6)

h. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi

warga negara asing dengan terjemah resmi kedalam bahasa Indonesia

dan dilampiri foto copy pasport

i. Membayar biaya pencatatan Rp. 600.000,- ke rekening yang telah

ditunjuk

j. Pas foto terbaru ukuran 2x3 = 3 lembar berwarna backround biru.

2. Syarat Pelengkap

a. Fotocopy KTP/ KSK/ Ijazah terakhir/ Akte kelahiran/ kenal lahir

b. Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita
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c. Pemeriksaan Nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon

mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya

d. Mengikuti penataran/kursus calon pengantin

e. Pelaksanaan Akad Nikah. Pelaksanaan akad nikah juga ada beberapa

macam antara lain: (1) Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja

sejak pendaftaran. (2) Apabila pelaksaan nikah kurang dari 10 hari

kerja harus ada rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

(3) Akad nikah dilaksanakan di KUA. (4) dilaksanakan pada hari

efektif dan jam kerja. (5) Akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya.

5. Pencatatan Nikah dengan menggunakan SIMKAH

a. Pengertian SIMKAH

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajeman Nikah,”

sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk

mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di

Wilayah Republik Indonesia secara online. Data akan tersimpan dengan aman

di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Provinsi dan di Bimas

Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan

sesuai dengan berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena

diharapkan data dapat lebih evektif dan efisien sehingga penangannya lebih

mudah apalagi melalui suatu program yang memadai.81

81 Aries Setiawan, Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH),
(Jakarta: Amzah, 2010), hal. 6.
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Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan

menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam

dan sebagainya. Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang

dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini

juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih

tepat, cepat dan aman selain teknik backup yang konvensional.82

b. Tujuan dan Manfaat SIMKAH

Ada dua tujuan utama dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan,

yakni: (1) Diperlukan sistem penyeragaman data. (2) Diperlukan backup data

yang terintegrasi.83

Kemudian tujuan lain dari SIMKAH adalah sistem pencatatan

pernikahan berbasis IT. Tujuannya adalah agar pelayanan KUA dan bisa

dilayani dengan baik. Komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan

sistem pelayanan berbasis IT terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencatatan

pernikahan dan tugas-tugas KUA lainnya. Pelayanan prima SIMKAH adalah

menifestasi perintah UU untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dengan adanya pelayanan prima di bidang SIMKAH, juga

berdimensi ibadah dan dijanjikan pahala jika ikhlas mengelolalnya. Dengan

adanya SIMKAH ini, seseorang akan tercatat secara online, sehingga tidak bisa

menikah dua kali dengan memanipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga

akan memperoleh data akurat angka pernikahan di Indonesia. Untuk

memperkuat pengeloaan SIMKAH, perlu ada SDM yang mumpuni agar sistem

82 Ibid, hal. 7.
83 Ibid, hal. 7.
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ini bisa maksimal fungsinya. Saat ini memang belum merata ada di setiap

KUA. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus melengkapi SIMKAH

pada tiap-tiap KUA. Saat ini tengah disiapkan IT SIMKAH untuk 157 KUA.

SIMKAH adalah bagian dari optimalisasi teknologi informasi dalam

menunjang pelaksanaan tugas. Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH

banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya

tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun

masyarakat umum (external). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan

oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi

kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.84

Sedangkan manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi

SIMKAH online ini, yaitu: (1) Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik

peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. (2) Aplikasi ini

bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan

Dukcapil. (3) Pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara luas. (4)

Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.85

Adapun manfaat dari SIMKAH online bagi KUA di antaranya: (1)

Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat di KUA-

KUA. (b) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi

yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif. (3)

Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat

84 Diakses tanggal 19 Oktober 2016 dari  http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01
/simkah.html.

85 Diakses tanggal 19 Oktober 2016 dari http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/
simkah-cara-baru-pelayananadmini strasi-nikah-di-era-digital#sthash.etBtpFZc.dpuf.
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daerah sampai kantor pusat. (4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta

mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan. (5) Pelayanan bagi

publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.86

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fitur aplikasi,

yaitu: (1) Data Master (Meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N)

juga ID dan Password). (2) Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan

peristiwa pernikahan pertahun. Di sini juga bisa melihat rekap peristiwa

pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia). (3) Grafik (Meliputi gambaran

grafik pertahun peristiwa pernikahan). (4) Detail (Meliputi daptar penikahan

mulai dari nomor register, nama catin laki-laki, catin perempuan, tanggal

pernikahan dan tempat pelaksanaan). (5) Entry data (Meliputi pengisian

berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari Model N1 sampai dengan N7,

model NB atau Akta Cerai).87

Dengan adanya SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah

pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan tidak ada lagi

manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan

kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal

pembangunan bangsa bisa tejaga dengan baik. Sistem Informasi Manajemen

Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi sistem informasi yang dapat

memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat. Aplikasi ini hadir sebagai

86 Aries Setiawan, Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH), Op.
Cit, hal. 9.

87 Ibid, hal. 10-11.
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imbas arus globalisasi dimana perkembangan teknologi berkembang dengan

sangat pesat.88

88 Diakses tanggal 19 Oktober 2016 dari http://penghoeloemoeda.blogspot.com/ 2011/01/
simkah.html.


