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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2

Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.1 Maka setiap calon pengantin wajib

mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam

adiministrasi kependudukan. Pentingnya calon pengantin mencatatkan

pernikahannya dikarenakan akan banyak memberikan manfaat yang membawa

akibat hukum bagi seseorang. misalnya untuk kepentingan waris, menentukan

dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke

pengadilan dimana seseorang akan bercerai dan lain sebagainya.

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari

instansi  pemerintah yang berada di daerah yang bertugas memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum

pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama, Kantor Urusan Agama

(KUA) telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas

yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya

untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

harus selalu diupayakan.

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2
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Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang

belum memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya

tidak heran, ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

hanya sebatas tukang baca doa dan menikahkan saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian

Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di

wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor

Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat

urgen seiring keberadaan Kementerian Agama. Fakta sejarah juga menunjukan

kelahiran Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berselang sepuluh bulan dari

kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946.2

Ini sekali lagi menunjukkan peran Kantor Urusan Agama sangat strategis

bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,

terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan Agama Islam.

Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis Kantor Urusan Agama (KUA)

harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan

manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta

dokumentasi yang mandiri.

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga dituntut benar-benar

mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik.

2 Lihat : Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998) hlm. 39
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Pelayanan ini merupakan tugas pokok 3 Kantor Urusan Agama (KUA) karena

pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama,

disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

Dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Agama Islam ini, Kantor

Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pencatatan nikah/rujuk saja,

tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina

tempat ibadah umat Islam seperti, masjid dan langgar/mushalla, membina

pengamalan agama islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pangan

halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga

sakinah sesuai kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sama halnya seperti instansi pemerintah yang lain, Kantor Urusan

Agama sebagai pemberi layanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan

yang memuaskan kepada masyarakat. Sejak digulirkan Reformasi birokrasi di

Indonesia, seluruh instansi pemerintah berbenah diri dalam rangka

mewujudkan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Pembenahan

meliputi  seluruh aspek dan sistem birokrasi aparatur, manajemen kepegawaian

3 Meski memiliki banyak peran di bidang pembangunan keagamaan, namun fungsi paling
menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan
amanat UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991
mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6 dan 7.
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dan meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian juga dengan yang berlaku di

lingkungan pelayanan publik.4

Di era keterbukaan dan transfaransi sekarang  ini, aparatur birokrasi

publik dituntut untuk dapat  memberikan  pelayanan maksimal yang

berorientasi  dan berpihak kepada masyarakat dengan biaya murah, cepat, pasti

dan transfaran. Dengan demikian seluruh instansi pemerintah di Negara kita

Indonesia termasuk Kementerian Agama harus memberikan pelayanan prima

kepada warga negara tanpa pandang bulu.

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur KUA kepada masyarakat selama

ini pada dasarnya telah memenuhi standar pelayanan publik. Hal ini dapat

dilihat dan dirasakan oleh masyarakat yang berurusan di KUA khususnya

dalam pelayanan pernikahan dan wakaf.

Dalam melayani masyarakat dibidang pernikahan penghulu senantiasa

memberikan pelayanan terbaik, bahkan terkadang sampai larut malam dalam

penyelenggaraan pernikahan. Disisi lain, Penghulu  merupakan petugas yang

mendapat  penghormatan layaknya pemuka masyarakat dan pemuka Agama

karena memang hampir seluruh  penghulu  adalah orang  yang mengerti agama

4 Bila kita mendengar istilah pelayanan publik, mungkin yang terbayang di benak kita
adalah kumpulan petugas berseragam yang menggarap layanan surat-surat penting seperti KTP,
akte kelahiran, KK, paspor SIM; layanan pendidikan seperti guru; layanan kesehatan seperti
dokter, dan layanan nikah atau rujuk di KUA. Keseluruhan layanan dijalankan oleh aparatur
negara sebagaimana amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 11
bahwa aparatur negara bertugas; a)melaksanakan kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, b).memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, c).
mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat : UU No. 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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atau memiliki pemahaman agama yang baik dan tempat masyarakat bertanya

tentang masalah keagamaan.

Adapun kekurang dan kelemahan pelayanan yang dikeluhkan oleh

masyarakat merupakan konsekwensi dari kurang maksimalnya pelayanan.

Hal ini dapat disebabkan rendahnya kualitas SDM, prasarana dan pengawasan

yang ada di KUA.

Citra negatif  lainya adalah adanya tambahan biaya pencatatan nikah

yang berjumlah relatif besar yang  dipungut oleh oknum pegawai  di KUA, dan

ironisnya pungutan liar ini hampir dipraktekkan oleh seluruh aparatur KUA di

negara kita ini.

Di level nasional, pada pertengahan November 2014 Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data hasil survei integritas sektor

publik. Dua layanan publik yang diberi rapor merah adalah layanan pencatatan

nikah di KUA dan layanan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata oleh

Kementerian Perhubungan.

Survey integritas pelayanan tersebut, menempatkan pelayanan pencatatan

nikah atau rujuk di KUA Kecamatan menempati rangking terendah dari

instansi Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pelayanan publik dengan

skor integritas 5,47. Artinya dengan skor integritas tersebut pelayanan

pencatatan nikah atau rujuk di KUA masih di bawah standar 6,00.5

5 Hasil Survei KPK tentang Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014 (dalam format
PDF)Lihat di www.pom.go.id > admin> dat
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Realitas ini perlu menjadi bahan renungan bersama para pemangku

kebijakan dan terutama adalah aparatur di KUA, kenapa label negatif masih

melekat di KUA. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang

integritasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentu tidak

sembarangan mengeluarkan statemen tetapi telah melalui proses survey yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Idealnya dengan atau tanpa survey KPK tersebut, sudah saatnya

membangun sebuah komitmen bersama, menumbuhkan budaya kerja sebagai

abdi negara yang digaji dari APBN bersumber dari uang rakyat dengan tugas

melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Internalisasi nilai-nilai agama dalam

menjalankan tugas sebagai bentuk implementasi dari ke Tauhidan bahwa setiap

tindakan sekecil apapun  akan berbuah sesuai dengan kadar dan kualitasnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Zalzalah ayat 7-8 :





Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.6

6 Lihat : Tim Penterjemah Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Makkah
al-Mukarromah: Khadim al-Haramayn, 1991) hlm. 612
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Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan

pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama tersebut terutama pada

pengurusan pernikahan.

Image negatif 7 terhadap Kantor Urusan Agama menyeruak beberapa

tahun terakhir ini sebagai instansi yang dinilai korup, penuh dengan praktik

gratifikasi dan pungli. Secara resmi, keluarnya “Raport Merah” dari KPK pada

tahun 2004 menjadi penanda bahwa ada yang dinilai salah secara sistemik

maupun prosedural dalam pelayanan KUA.

Saat M Yasin menjadi Komisioner di KPK, beberapa kali ekspose

tentang potensi korupsi dengan maraknya gratifikasi dalam pelayanan di KUA.

Warning dari KPK itu tampaknya tidak segera direspon secara serius dan

komprehensif oleh Kementerian Agama. Hingga akhirnya ada beberapa oknum

KUA yang terjerumus ke dalam kasus hukum akibat tuduhan gratifikasi dan

pungli.

Berbagai cara dilakukan oleh Kementerian Agama agar dapat

memberikan perlindungan hukum pagi para pelaksana teknis di KUA. Sebab,

pada hakekatnya tuduhan negatif itu terjadi karena kesalahan dalam level

peraturan dan kebijakan yang diberlakukan di KUA.

7 Image negatif KUA tidak dapat ditolak dan disembunyikan lagi, persoalan ini sudah
menjadi rahasia umum. Seluruh pegawai yang bekerja di KUA tahu,  sadar dan melihat tentang
adanya pungli atau gratifikasi yang terjadi di KUA. Namun hampir seluruh pegawai memahami
bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan tercela dan melanggar aturan.
Namun anehnya banyak pegawai KUA yang menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa
karena melihat masyarakat tidak keberatan atau memberikan uang dengan suka rela kepada
petugas di KUA. KUA dianggap tempat praktek pungli atau gratifikasi bukanlah isapan jempol
lagi, dan bukan pula disebabkan karena banyak pelakunya akan tetapi karena banyak orang yang
mendiamkannya. Sehingga KUA dianggap koruptif meskipun dipraktekkan hanya oleh sebagian
kecil oknum pegawai KUA di Indonesia.
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Ketika M. Yasin dipromosikan menjadi Inspektor Jenderal Kementerian

Agama, maka langkah nyata untuk membenahi secara sistemik dan

komprehensif mulai dilakukan, meskipun harus membawa korban beberapa

aparat KUA yang terseret kasus hukum.8

Ontran-ontran sepanjang tahun 2013 merupakan puncak kehebohan

munculnya ujian berat bagi KUA. Kemudian disepakati bahwa PP Nomor 47

tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Departemen Agama, yang di nilai sebagai biang kerok

permasalahan ini, harus direvisi.9

PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang disinyalir sebagai peraturan yang tidak akomodatif dalam

pelayanan pernikahan terlebih ketika pelaksanaan pernikahan dilakukan diluar

balai nikah yang membutuhkan biaya perjalanan dan biaya profesi bagi petugas

atau penghulu/ Ka. KUA. Dalam menyikapi persoalan teknis seperti ini maka

masyarakat berinisiatif untuk memberikan uang jalan atau uang terima kasih

kepada para pengulu yang melaksanakan pencatatan di rumah pengantin.

8 Salah satunya adalah Romli, Kepala KUA Kota Kediri Jawa Timur, yang terbelit
kasus hukum atas tuduhan pungli pada pelayanan nikah yang dilakukan. Kasus ini menimbulkan
kesadaran dan solidaritas nasional di kalangan KUA se Indonesia untuk menuntut regulasi yang
rasional atas pelayanan KUA. Sehingga secara kelembagaan solidaritas itu semakin nyata dengan
lahirnya APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) sebagai organisasi profesi dan advokasi
yang memperjuangkan nasib para penghulu di Indonesia.

9 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 disebutkan bahwa biaya
pencatatan nikah di KUA ditentukan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa.
Besaran biaya itu dinilai sangat tidak logis, sebab tidak bisa menopang seluruh biaya pelayanan
nikah di KUA tidak semata-mata hanya pencatatan. Tetapi dilakukan melalui tahapan yang
panjang meliputi pendaftaran atau pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, kursus
calon pengantin, pengumuman, pelaksanaan akad nikah yang dihadiri penghulu, pencatatan akta
nikah baru diterbitkan dokumen Kutipan Akta nikah yang dikenal dengan Buku Nikah.
Transportasi bedolan, penyelenggaraan Kursus Calon pengantin, tunjangan luar dinas dan
sebagainya tidak ter-cover dalam pembiayaan resmi, kemudian menimbulkan potensi munculnya
praktik yang dituduhkan sebagai pungli atau gratifikasi.
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Fenomena pemberian uang jalan kepada penghulu atau pelaksana pencatatan

pernikahan ini bukanlah sesuatu yang baru dikalangan Kementerian Agama

atau Departemen Agama sehingga persoalan seperti ini tentunya telah didengar

dan dilihat oleh  para petinggi di Kemenag, namun sayangnya seolah mereka

tutup mata dan tidak cepat mencarikan solusinya. Sehingga saat persoalan ini

ternyata kemudian oleh KPK dikategorikan gratifikasi yang termasuk praktik

KKN dan telah memakan korban barulah mereka buru-buru mencarikan dan

membuat aturannya. Sehingga kesan yang timbul adalah setiap aturan dibuat

setelah adanya “korban” oknum pelaksana teknis dilapangan. Padahal kita tahu

bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Dalam konteks Pekanbaru terkait pemberian uang terimakasih oleh para

pengantin atau keluarga pengantin merupakan fenomena sosial yang hampir

menjadi kewajiban atau sebentuk kesepakantan tidak tertulis bahwa jika

pelayanan pernikahan dilakukan di tempat atau dirumah pengantin maka orang

tua atau tuan rumah mesti menyediakan uang jalan atau uang terimaksih

kepada penghulu yang besarannya tergantung kemampuan dan keikhlasan

mereka tanpa adanya tariff yang ditentukan oleh pihak KUA atau penghulu.

Penghulu sebagai aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan

publik di bidang pelayanan nikah juga menginginkan kepastian hukum dalam

menjalankan tugas terlebih lagi tentang biaya perjalanan dan honor frofesi yang

logis dalam pelayanan pernikahan. Jaminan keamanan dan biaya pelaksanaan

kepada para penghulu dalam melaksanakan pernikahan diluar Balai nikah

merupakan bagian dari terciptanya pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
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Sehingga harapan para petinggi Kemenag dan pemerintah agar penghulu

terhindar dari pungli dan gratifikasi yang terus diserukan dapat benar-benar

terealisasikan di seluruh NKRI.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang

Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 yang telah resmi diberlakukan pada

Juli 2014, dan selanjutnya direvisi kembali menjadi PP Nomor 19 tahun 2015

tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,10 merupakan sebuah

titik kulminasi dari hiruk-pikuk permasalahan yang mendera KUA se-

Indonesia. Diharapkan, dengan pemberlakuan regulasi baru tentang biaya

pelayanan nikah ini, akan menjawab seluruh persoalan yang membelit KUA,

khususnya terkait dengan “tuduhan” gratifikasi dan pungli. Akibat tuduhan ini,

telah menjerumuskan KUA sebagai lembaga di Kementerian Agama yang

memiliki raport merah dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan

korupsi.11

Dalam PP itu disebutkan yang pada pokoknya bahwa biaya pelayanan

nikah di KUA pada hari dan jam dinas diberlakukan tarif Rp 0,- alias gratis dan

di luar KUA atau di luar hari dan jam dinas dikenakan biaya transportasi dan

jasa profesi sebesar Rp 600.000,- dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara

Bukan Pajak).

Dengan Pemberlakuan PP terbaru ini diharapkan dapat dilakukan

diseluruh daerah dalam bingkai NKRI, dengan seluruh KUA dapat

10 Lihat : PP No. 48 Tahun tahun 2004 yang telah direvisi kembali menjadi PP Nomor 19
tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

11 Sebagaimana dilansir dalam ekspose yang disampaikan KPK pada tahun 2004 dan
diulangi pada tahun 2014.
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memantapkan citranya agar terhindar dari image jelek yang melekat beberapa

tahun terakhir.

Dalam upaya Kementerian Agama sebagai lembaga Negara yang komit

menjalankan amanat Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah dengan

membangun kepercayaan masyarakat dengan menata kembali  aturan-aturan

yang baik jelas dan transfaran. KUA sebagai ujung tombak kementerian agama

merupakan tolak ukur untuk menentukan baik atau tidaknya citra ataupun

image kementerian agama di mata masyarakat. Karena pelayanan di KUA

langsung bersentuhan dengan masyarakat luas.

Suasana hiruk-pikuk dan polemik tentang biaya nikah yang terus menjadi

pokok pembahasan dan pemberitaan media  tingkat nasional, juga menjadi

buah bibir masyarakat dari level masyarakat biasa hingga pejabat negara.

Kondisi serupa juga dapat dirasakan di Kota pekanbaru yang merupakan kota

yang berpenduduk mayoritas beragama islam.

Ketika sebahagian besar KUA di jawa mengkampanyekan untuk mogok

menikahkan calon pengantin di rumah, maka sebahagian masyarakat

pekanbaru juga sering mempertanyakan tentang bolehnya melaksanakan

pernikahan di rumah mereka. Mengingat menikah dirumah merupakan pilihan

dan kebiasaan mayoritas masyarakat di Pekanbaru. Bahkan oleh sebahagian

masyarakat tertentu menikahkan anaknya di kediaman atau rumah merupakan

suatu kehormatan dan kebahagian bagi keluarga besarnya. Karena kebahagian

ini bersifat pribadi dan relatif, maka kebahagian menikah dirumah bagi
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kelompok masyarakat tertentu juga bersifat relatif-pribadi yang tidak dapat

diukur dengan acuan standar atupun digeneralisasikan.

Pekanbaru yang identik dengan islam yang masyarakatnya bertaqwa

ditandai dengan taat menjalankan perintah agama serta berperadaban, sejatinya

tidak mudah terusik ketentraman keberagamaannya dikarenakan persoalan

yang sama. Visi dan misi kota pekanbaru menjadi Kota Metropolitan yang

Madani merupakan cita-cita yang harus didukung penuh seluruh masyarakat

pekanbaru termasuk instansi/lembaga negara yang berada di dalam

kawasannya. Maka sepatutnya persoalan sosial dan urusan keagamaan

termasuk urusan pernikahan yang diberikan oleh pegawai KUA mesti lebih

baik dan transfaran sebagai refleksi masyarakat yang agamis dan berperadaban.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang merupakan perpanjangan

tangan dari Kementerian Agama di daerah terus berupaya melaksanakan

komitmen lembaga ini untuk terbebas dari praktek KKN dan Gratifikasi.

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala seksi Bimas Islam Kemenag

Kota Pekanbaru, bahwa Upaya riil yang mudah dirasakan dan dilihat oleh

masyarakat bahwa seluruh KUA di kota Pekanbaru telah menjalankan PP

nomor 19 tahun 2015 tentang biaya pencatatan nikah serta menghindari pungli.

Tidak hanya sebatas upaya itu saja, menurutnya; Kepala Kantor

Kementerian Agama kota Pekanbaru telah mengintruksikan kepada Kepala

KUA se-Pekanbaru untuk memasang sepanduk di depan KUA yang bertuliskan

“ Seluruh Urusan/Pelayanan di KUA Gratis/ Rp 0, jika masyarakat dirugikan

hubungi Ka. Kankemenag Hp. 08127698207, atau Kasi Bimas Islam Hp.
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08127609905. Beliau juga menambahkan bahwa Kemenag kota Pekanbaru

merupakan yang pertama dan satu-satunya Kantor Kemenag di propinsi Riau

yang membuat spanduk tersebut sebagai komitmen untuk terbebas dari KKN,

gratifikasi dan pungli.12

Namun demikian, segala usaha dan upaya yang telah dilakukan dalam

rangka membangun image KUA ke depan yang lebih baik mesti terus menerus

diadakan terobosan-terobosan dan ide-ide yang diiringi evaluasi, termasuk

mengenai efektifitas aturan yang diberlakukan.

Efektifitas pemberlakuan PP nomor 48 tahun 2014 perlu dikaji secara

ilmiah. Mengingat sejarah munculnya PP tersebut, sangat heroik, reaktif dan

dengan ekspektasi tinggi, maka efektifitas pemberlakuan PP harus dinilai

setidaknya dalam dua aspek.

Pertama, aspek clean  gavernment atau lepasnya KUA dari berbagai

praktik yang menjurus pungli dan gratifikasi. Kedua, aspek image building

yakni membangun image positif atas pelayanan di KUA dari  berbagai tuduhan

adanya prilaku koruptif.

Sampai penelitian ini dilakukan, telah dua tahun enam bulan PP Nomor

48 tahun 2014 itu diterapkan, bahkan telah direvisi menjadi PP Nomor 19

tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Agama RI. Dari berbagai pemberitaan dan aduan

12 Wawancara dengan H.M. Nazar, S.Ag (Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Pekanbaru),
Kamis,   14 Januari 2016
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masyarakat,13 ternyata pemberlakuan aturan baru itu tidak serta merta

menyelesaikan seluruh persoalan yang mendera KUA, bahkan memunculkan

persoalan baru sebagai ikutan dan konsekuensi yang ditimbulkan.

Satu sisi, penerapannya dalam hal biaya pelayanan nikah, telah berjalan

efektif hampir di seluruh KUA di Indonesia. Namun, dalam hal menghilangkan

secara total citra buruk KUA belum sepenuhnya berhasil. Karna memang tidak

dapat dipungkiri masih adanya pungutan diluar ketentuan biaya yang

ditetapkan oleh PP baru tersebut yang dilakukan oleh segelintir oknum pegawai

KUA maupun Penghulu14.

Terlebih lagi daerah yang masih menggunakan atau memakai P3N dalam

membantu pelayanan pernikahan. Jika biaya pernikahan yang ditetapkan dalam

PP Nomor 19 tahun 2016 adalah Rp. 600.000,-, maka biaya pernikahan

didaerah yang masih ada P3N-nya akan jauh lebih besar. Meningkatnya biaya

nikah ini merupakan konsekwensi logis dari adanya pelayanan yang berbeda,

biasanya dengan alasan adanya biaya transfortasi P3N dalam pengurusan

administrasi pernikahan.

13 Sebagai contoh aduan masyarakat Kecamatan Tampan beberapa saat lalu, yang
mengatakan bahwa terdapat pungutan diluar ketentuan dalam mengambil buku nikah yang
dilakukan oleh oknum pegawai KUA.

14 Wawancara dengan salah seorang penghulu di Kemenag Kota Pekanbaru, bahwa
menurutnya; sistem pembayaran transportasi dan profesi penghulu  yang melaksanakan peristiwa
pernikahan atau pencatatan nikah luar balai nikah atau dirumah masih perlu diperbaiki, sebab sejak
berlakunya PP 48 Tahun 2014 sampai saat ini, pembayaran transportasi dan profesi itu dibayarkan
beberapa minggu setelah peristiwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan bahkan bisa lebih dari
satu bulan. Kondisi seperti inilah yang masih terasa membebani para KUA dan Penghulu dalam
melaksanakan atau pencatatan pernikahan dirumah calon pengantin. Hal ini dapat difahami bahwa
biaya operasional atau uang minyak motor atau mobil KUA dan Penghulu mesti ditanggulangi
terlebih dahulu. Tentu harapannya kedepan ada aturan ataupun sistem pembayaran yang bisa
dibayarkan dua atau tiga hari setelah pencatatan akad nikah dilaksanakan.
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Demikian pula dalam menormalkan penyelenggaraan kegiatan

administrasi dan pelayanan KUA, justru terasa belum dapat berjalan dengan

baik. Sama halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru,  harus diakui bahwa masih

ada sebagian kecil oknum pegawai yang masih meminta uang kepada

masyarakat yang berurusan di KUA baik langsung maupun dengan kata-kata

sindiran.15 Padahal, dalam berbagai kesempatan secara tegas Kepala Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Edwar S Umar, M. Ag

secara kontinyu menyampaikan kepada seluruh Kepala KUA, Penghulu dan

Pegawai KUA di lingkungan Kemenag Kota Pekanbaru agar seluruh

urusan/pelayanan di KUA gratis/ Rp. 0. Dan seluruh pegawai tidak boleh

meminta uang kepada masyarakat baik secara terus terang ataupun secara halus

dengan cara sindiran dan sebagainya.

Oleh karena itu, upaya untuk melihat sejauh mana PP itu efektif

menyelesaikan berbagai problem di KUA perlu dilakukan kajian secara ilmiah

yang akan dituangkan penulis dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis

15 Bagi pegawai KUA yang biasa menerima atau meminta uang kepada masyarakat yang
berurusan, maka akan terasa berat baginya melakukan pelayanan tanpa adanya uang
“administrasi/atau uang sukarela”. Dan kebiasaan meminta atau menerima uang dari masyarakat
ini merupakan kebiasaan yang oleh KPK disebut dengan gratifikasi. Persoalan yang mesti
dipahami oleh Pegawai Di KUA bukan persoalan meminta uang kepada masyarakat saja yang
dianggap salah dalam pemahaman gratifikasi tersebut, bahkan menerima uang tanpa dipintapun
merupakan kesalahan yang mesti dijauhi. Persoalan berikutnya adalah sering terjadinya
pertentangan antara peraturan dan kebiasaan masyarakat tempatan. Misalnya pada masyarakat
tertentu, dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka memberikan amplop atau uang tanda terima
kasih kepada Penghulu yang telah menikahkan anak atau keluarga mereka. Kondisi seperti ini
sangat dilematis bagi seorang penghulu, jika diterima maka itu  merupakan uang gratifikasi, dan
jika tidak diterima khawatir orang tua atau keluarga pengantin tersinggung karena dianggap tidak
menghargai niat baik mereka. Untuk memahami persoalan-persoalan seperti yang telah
dikemukakan diatas maka Penghulu dituntut cermat dan bijaksana serta memerlukan waktu dan
proses agar tidak menyalahi aturan yang wajib diterapkan oleh aparatus sipil negara. Sehingga
ketika sosialisasi tentang aturan PP baru tentan Pencatatan Nikah ini benar-benar telah sampai dan
dipahami oleh masyarakat maka pada giliranya masyarakat akan berbuat dan bertindak sesuai
dengan aturan yang berlaku.
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dengan judul : EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 19

TAHUN 2015 TENTANG TARIF NIKAH YANG BERLAKU PADA

KEMENTERIAN AGAMA RI (Implementasi Biaya Pelayanan Nikah Dan

Pencitraan Di KUA Kecamatan Tampan).

B. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis

memberikan batasan pengertian istilah yang berhubungan dengan judul tesis,

yakni: EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN

2015 TENTANG TARIF NIKAH YANG BERLAKU PADA

KEMENTERIAN AGAMA RI (Implementasi Biaya Pelayanan Nikah Dan

Pencitraan Di KUA Kecamatan Tampan).

1. Implementasi, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penerapan dan

pemberlakuan biaya pelayanan nikah.

2. Biaya, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sejumlah uang yang mesti

dibayarkan oleh Calon pengantin yang ditetapkan oleh peraturan

pemerintah dalam memberikan pelayanan nikah yang dilakukan oleh

Kepala KUA dan Penghulu.

3. Pelayanan Nikah, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kegiatan

memberikan pelayan nikah di KUA yaitu meliputi keseluruhan rangkaian

dan tahapan pelayanan nikah. Mulai dari pendaftaran kehendak nikah oleh

calon pengantin atau pihak keluarga dari catin, pengumuman kehendak

nikah, penasehatan nikah , pencatatan nikah baik di Balai Nikah ataupun
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di Luar Balai Nikah dan penyerahan buku nikah yang dilakukan

berdasarkan SOP KUA dan aturan yang berlaku.

4. Pencitraan, yang dimaksud Pencitraan dalam tulisan ini adalah upaya

Kementerian Agama dalam mengembalikan nama baik KUA dimata

masyarakat dengan menciptakan suasana pelayanan yang prima,

mengutamakan pelanggan, transfaran, dan masyarakat merasa senang dan

percaya terhadap pegawai dan pelayanan di KUA, sehingga image yang

mendera KUA sebagai tempat praktek pungli dan gratifikasi dapat

dihilangkan dan berganti menjadi kantor yang bersih dari Gratifikasi dan

pungli serta melayani sepenuh hati khususnya bagi KUA Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.

5. Efektifitas, merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana sumber

daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. Jadi efektivitas yang

dimaksud dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa

yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru  dalam melaksanakan Peraturan pemerintah No 19 Tahun

2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku

pada Kementrian Agama.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pencatatan Nikah

2. Urgensi dan Dasar Hukum Pencatatan Nikah

3. Prosedur Pencatatan Nikah

4. Pandangan Ahli Hukum Tentang Pencatatan Nikah

5. Pencatatan Nikah Sebagai Pelayanan Publik Dalam Birokrasi

Indonesia

6. Pelayanan Prima Dalam Pencatatan Nikah

7. Aspek Biaya dalam Pelayanan Publik di Bidang Pernikahan

8. Bentuk-bentuk Implementasi Peraturan tentang Biaya pelayanan

Nikah berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA

9. Pandangan Masyarakat Tentang PP Nomor 19 tahun 2015 dalam

Pelayanan Nikah

10. Fungsi dan Manfaat PP Nomor 19 tahun 2015 dalam layanan

Pencatatan Nikah

11. Problematika Implementasi  PP Nomor 19 tahun 2015

12. Efektifitas PP Nomor 19 tahun 2015 dalam Meningkatkan Kepuasan

Publik dalam Layanan Pernikahan di KUA.



19

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait

sebagaimana dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penulis

membatasi permasalahan penelitian ini tentang efektifitas peraturan

pemerintah no. 19 tahun 2015 tentang Tarif Nikah yang Berlaku Pada

Kementerian Agama RI (Implementasi Biaya Pelayanan Nikah Dan

Pencitraan Di KUA Kecamatan Tampan).

3. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini dirumuskan

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan tentang Biaya pelayanan Nikah berdasarkan PP

Nomor 19 tahun 2015 telah diterapkan di KUA Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru ?

2. Apa saja aspek keunggulan atau manfaat dari penerapan PP baru

tentang biaya pelayanan nikah itu ?

3. Apa saja kendala atau problematika dalam penerapan PP baru biaya

pelayanan nikah tersebut ?

4. Sudah efektifkah penerapan PP Baru tentang Biaya Pelayanan Nikah

tersebut dalam membangun citra positif (image building) di KUA

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang selengkapnya

sebagai berikut.

1. Tujuan :

a. Mengetahui sejauh mana efektifitas implementasi Peraturan baru

Biaya Nikah berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA

Kecamatan Tampan Pekanbaru Kota.

b. Mengetahui aspek-aspek keunggulan atau manfaat dari penerapan

peraturan baru tersebut.

c. Mengetahui aspek-aspek kendala atau problematika yang ditemui

dalam penerapan peraturan baru tersebut.

d. Mengetahui efektifitas dari implementasi PP Nomor 19 tahun 2015

dalam membangun citra positif (image building) di KUA Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat :

a. Sebagai upaya menggali realitas obyektif dari berbagai sisi atas

penerapan PP Nomor 19 tahun 2015.

b. Sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut

tentang biaya pelayanan nikah di KUA di masa depan.

c. Sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada Kementerian

Agama dan Lembaga terkait berkenaan dengan upaya penciptaan

“clean gavernment” di lingkungan Kementarian Agama.
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d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada

Program (S2) Pasca sarjana UIN SUSKA RIAU  pada jurusan

Ahwal asy-syakhsiyyah Prodi Hukum Keluarga.


