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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nikah atau perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan

mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, dan

sejahtera, serta terpeliharanya keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan

harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai laki-laki

maupun perempuan.

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon)

dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah

dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk

hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk

hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan,

menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan

betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan

kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia

harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu

Perkawinan. Islam memandang pernikahan adalah salah satu syariat yang harus

dilakukan oleh umat Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan

“bukanlah golonganku” bagi umatnya yang tidak menyenangi “pernikahan”.

Di Indonesia, dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 negara sejak

awal kemerdekaan telah memberikan perhatian cukup terhadap pernikahan ini.

Artinya bahwa negara telah mengambil peran aktif dan berkepentingan untuk
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menertibkan pelaksanaan perkawinan. Sejak terbentuknya Undang-undang No. 22

Tahun 1946 dan peraturan perundang-undangan dan sesudahnya sampai saat ini

bahwa PPN mempunyai kedudukan yang jelas dan tegas sebagai satu-satunya

pejabat yang berwenang mencatat dan mengawasi perkawinan yang

dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya masing-masing (Depag

RI, 1991/1992:1).

PPN itu sendiri dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan, maka keberadaan

Kantor Urusan Agama (KUA) dengan peran dan fungsinya menjadi sangat

penting bagi umat Islam. Artinya ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan

birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan

kewajiban yang berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan (Imam

Syaukani, 2007).

Sahnya sebuah perkawinan sebagaimana juga tercantum dalam pasal 2

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, memiliki dua sisi mata uang yang tidak boleh

terpisahkan, yaitu pertama sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Kedua,

sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya

sebuah perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan

agama dan juga secara administrasi layak dan memenuhi ketentuan untuk dicatat.

Guna melindungi dan menjamin keabsahan pernikahan yang dilakukan

oleh masyarakat, maka kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan hendaknya

disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan diproses melalui pencatatan

yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib

proses.
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pernikahan di KUA (Kantor Urusan

Agama) sebagai berikut :

A. Perkawinan Sesama WNI

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten

(caten) masing-masing 1 (satu) lembar.

2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas

segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui

RT, RW dan Lurah setempat.

3. Foto copy piagam masuk Islam (jika mualaf).

4. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1,

N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.

5. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar ukuran

4×6 masing-masing 1 lembar, bagi anggota ABRI/TNI/POLRI

berpakaian dinas.

6. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta

Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat

kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.

7. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :

a) Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;

b) Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;

c) Laki-laki yang mau berpoligami.

8. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21

tahun baik caten laki-laki/perempuan.
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9. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin

dari Pejabat Atasan/Komandan.

10. Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah

Kecamatan tempat tinggalnya (berdasarkan KTP) harus ada Surat

Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.

11. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA yang mewilayahi tempat

dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari

kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10

(sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari

Camat setempat.

12. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10

harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status

kewarganegaraannya (K1).

13. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka

yang tidak mampu.

B. Syarat-Syarat Perkawinan Campuran (Menikah Dengan WNA/Beda

Kewarganagaraan) :

Bagi WNA (warga negara asing) yang akan melangsungkan

pernikahan di Indonesia harus membawa persyaratan administrasi sebagai

berikut :

1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas

segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang
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saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/

surat keterangan cerai yang asli dan salinan putusannya.

a. Akte Kelahiran/Kenal Lahir

b. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian

c. Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan (bagi yang

menetap lebih dari satu tahun)

2. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang menetap lebih dari satu

tahun)

a. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi

b. Foto Copy Pas Port

c. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan

Diplomatik yang bersangkutan.

d. Foto copy piagam masuk Islam (jika mualaf).

e. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi.

Keterangan: Jika wali nikah tidak setuju calon pengantin bisa mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama karena wali nikah tidak bersedia menjadi wali,

jika dikabulkan nantinya akan menggunakan wali hakim adhol, dalam hal ini

walinya pihak KUA (Kepala KUA), tapi sebelum ke Pengadilan Agama alangkah

baiknya jika ditempuh jalan musayawarah.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No 298 Tahun 2003, ada 16

formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu

Formulir Pokok, Formulir Pelengkap dan Formulir Mutasi. Sedangkan tata cara
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atau proses pencatatan nikah meliputi; pemberitahuan kehendak nikah,

pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan

penandatanganan akte nikah serta pembuatan buku nikah dan pengarsipan.

Salah satu persiapan penting dalam proses pernikahan adalah mengurus

surat nikah. Surat nikah merupakan tanda bukti resmi kalau pernikahan telah sah

dan dicatat oleh negara. Memang banyak calon pengantin yang enggan mengurus

sendiri surat nikah karena kesibukan atau malas membayangkan prosesnya yang

rumit.

Buku Kutipan Akta Nikah atau yang sering disebut dengan buku nikah

merupakan salah satu dokumen penting bagi seseorang yang telah melangsungkan

suatu perkawinan, untuk itulah maka suatu perkawinan tersebut harus dicatat agar

mendapatkan kepastian hukum.  Pasangan nikah yang tidak memiliki buku nikah

ini nantinya akan terkendala dalam hal pengurusan surat-surat penting lainnya

seperti pembuatan kartu keluarga (KK), akte kelahiran, salah satu syarat

pendaftaran haji dan lain sebagainya. Salah satu persiapan yang tentunya tidak

boleh terlewat adalah persiapan segala keperluan administrasi.

Berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dalam menyongsong era

globalisasi, pemerintah harus mempersiapkan seluruh aparatnya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan sopan santun dalam melayani masyarakat.

Kemampuan aparat pelayanan dalam menghayati sopan santun ini merupakan

syarat mutlak untuk menjaga citra instansinya. Oleh karena itu perlu dijaga agar

jangan sampai terjadi  hal-hal yang bisa menyinggung perasaan masyarakat yang

dilayaninya. Setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang
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dirasakan sesuai dengan harapannya. Secara umum masyarakat menginginkan

pelayanan yang sama dari apartur pemerintah, sebab warga negara yang

mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum berhak mendapatkan

pelayanan yang sama. Pelayanan yang bersahabat dan profesional sudah menjadi

suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pekerjaan administrasi

negara (Waworuntu, 1997:18).

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 pasal 3 bahwa: “ pegawai

negeri adalah aparatur negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetian

dan ketaatan kepada pancasila dan uud 1945.” Konsekuensi dari Undang-Undang

tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus membuktikan bahwa pegawai

negeri sebagai unsur aparat negara, abdi negara,abdi masyarakat, yang

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting diharapkan dapat

memusatkan perhatian dan pemikiran serta mengerahkan segala daya dan upaya

maupun tenanganya untuk menyelanggarakan tugas-tugas pemerintah, baik dalam

pembangunan dan kemasyrakatan secara efesien dan efektif.

Kementerian Agama sebagai unsur pemerintah yang bertanggung jawab

membina kehidupan umat beragama sudah selayaknya memberikan pelayanan dan

perlindungan hukum  kepada warganya dalam soal nikah. Sehingga bagi

masyarakat yang telah melakukan pernikahan dapat memiliki kepastian hukum

dan dapat terlindungi hak-haknya dalam  perkawinan, sebagaimana diamanatkan

dalam UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama

mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor
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Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan

membantu pembangunan pemerintah secara umum di bidang keagamaan pada

tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi admisnistratif,

fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta KUA juga

berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan

Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di

wilayah kecamatannya. (sesuai KMA No. 517/2001) Sesuai dengan tuntutan

reformasi dalam era keterbukaan profesionalisme kualitas pelayanan tertutama

pejabat pelaksana kebijakan yaitu Kepala KUA harus ditingkatkan, hal tersebut

sangat erat hubungannya dengan SDM  yang ada di KUA secara keseluruhan.

Semua ketentuan dan proses pencatatan pernikahan tersebut harus diikuti

dan dipenuh baik oleh calon pengantin maupun oleh PPN. Pemenuhan tersebut

diperlukan untuk mendapatkan keabsahan sebuah peristiwa pernikahan. Namun

sampai saat ini problematika pernikahan masih saja terjadi, diantaranya kawin di

bawah tangan atau sirri masih akrab berkembang di kalangan masyarakat, yang

menandakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat (tidak sah) masih marak terjadi,

manipulasi umur catin sehingga masuk katagori yang dibolehkan, dan lain-lain.

Padahal negara telah 65 tahun mengatur pernikahan atau sudah 37 tahun sejak

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku dan diundangkan. persoalan seputar

perkawinan belum juga tuntas. Persoalan tersebut baik dari administratif, sosial

maupun sampai pada konsepsi teologis masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan

masih banyaknya masyarakat mengambil langkah pernikahan di bawah tangan

(nikah sirri) atau masalah-masalah lainnya.
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Apabila sedikit diuraikan secara umum maka persoalan seputar pencatatan

administrasi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman nikah masih belum efektif dilakukan, kurang dijangkau

masyarakat, dan KUA penerbit rekomendasi jarang mendapatkan salinan

pengumuman nikah (Model NC) untuk menjamin ada atau tidaknya

halangan pernikahan.

2. Data-data dalam persyaratan permohonan nikah kurang akurat, baik dari

segi penulisan maupun kebenarannya.

3. Nama wali sebenarnya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga catin

4. Identitas tempat tinggal catin hanya berupa surat keterangan domisili.

5. Surat Keterangan Pemberitahuan Nikah (Model N7) sering tidak

digunakan.

6. Wali tidak berada ditempat dan atau tidak diketahui keberadaannya.

7. Surat edaran yang menekankan untuk menyerahkan Buku Nikah sesaat

setelah akad nikah, bertentangan dengan aturan lain tentang pengisian

Model N.

8. Catin sudah melakukan nikah sirri melalui tokoh masyarakat, kemudian

pada saat berikutnya baru mengajukan permohonan kehendak nikah di

KUA.

9. Kurangnya penggunaan surat keterangan imunisasi TT bagi catin

perempuan

10. Catin mempercayakan pengurusan syarat-syarat administrasi kepada pihak

lain.
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11. Banyak pihak masih menganggap sepele proses pemeriksaan nikah.

Terkesan ada anggapan urusan akad nikah adalah masalah gampang,

dibandingkan dengan persiapan resepsi atau selamatan, atau walimahnya.

Berbagai persoalan tersebut ada yang memang terjadi tanpa kesengajaan,

misalnya perbedaan dan kesalahan penulisan identitas KTP atau KK, namun ada

pula yang memang terjadi dengan kesengajaan, misal akad nikah kurang dari 10

hari berikut sebab-sebabnya, catin hanya bermodal surat domisili, ketidakhadiran

wali, sampai pada bagaimana perlakuan sebagian catin terhadap proses akad nikah

itu sendiri. Dan parahnya diantara persoalan yang kemudian berubah menjadi

penyimpangan tersebut ‘harus dibijaksanai’ oleh PPN yang  mewilayahi.

Selain itu persoalan tarif yang digunakan juga tidak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dimana seharusnya tarif yang dikenakan sebesar

Rp. 30.000 akan tetapi pada kenyataannya masyarakat yang akan mengurus surat

nikah dikenakan biaya lebih dari yang ditentukan perundang-undangan.

Polemik tentang biaya nikah yang melibatkan petugas KUA/penghulu

terutama yang dilaksanakan di luar KUA belum juga selesai. Hal ini sebenarnya

sudah lama menjadi polemik/perbincangan di masyarakat, hanya saja tidak

terekspose seperti sekarang. Sangat banyak masyarakat yang keberatan dengan

mahalnya biaya nikah yang harus dibayarkan melebihi biaya yang semestinya

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Dari sekian banyak ketidakpuasan masyarakat, besar kemungkinan ada

yang melaporkan hal tersebut kepada KPK. KPK pun menindaklanjutinya dengan

mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya
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KPK mengeluarkan pernyataan bahwa amplop yang diberikan masyarakat untuk

penghulu adalah gratifikasi. Hal ini membuat banyak KUA/penghulu menjadi

resah hingga akhirnya ada yang mengambil sikap, hanya akan melayani

permintaan menikah yang dilangsungkan di KUA.

Kementerian Agama pun berupaya mencari penyelesaian masalah biaya

nikah tersebut. Kemenag saat ini sedang menggodog Peraturan Pemerintah (PP)

yang akan mengatur tarif biaya nikah. Tarif yang diusulkan adalah Rp 0,- bagi

orang miskin, Rp 50 ribu bila nikah di kantor, dan di luar kantor Rp600 ribu, serta

ada usulan tambahan Rp 1 juta bagi yang acara pesta nikahnya di gedung. Tarif

akad nikah ini akan dirapatkan/dibahas dengan Kementerian Hukum dan HAM

serta instansi terkait.

Disamping itu pada sumber daya di Kantor Urusan Agama (KUA) baik

sumber daya manusia maupun sarana prasarana juga terdapat problem yang turut

mempengaruhi kinerja Kantor Urusan Agama. Diantara problem-problem tersebut

adalah; Kurangnya pegawai, dimana dengan banyaknya bidang tugas atau

program kerja diluar pelayanan nikah yang juga harus ditangani Kantor Urusan

Agama (KUA) tidak memadai dengan jumlah pegawai dengan adanya struktur

tugas yang tidak diisi misalkan : masalah zakat, wakaf, haji, kemasjidan,

tamaddun, keluarga sakinah.

Selain itu Menurut Indeks Pembangunan Manusia, setidaknya ada tiga

kategori yang menunjukan bahwa sumber daya manusia itu berkualitas dan

berkembang, di antaranya : Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
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1. Kompetensi / Sumber Daya Manusia di Bidang pendidikan

Tingkat lulusan : Semua Pegawai Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tualang berpendidikan Strata 1.

Di bidang intelektual agama, hampir semua pernah mengikuti

kegiatan pendidikan agama di Pondok pesantren. Namun dalam hal tingkat

pemahaman hukum agama kami rasa masih perlu peningkatan dan

pendalaman lebih jauh agar dapat lebih mengimbangi perkembangan

zaman. Termasuk dalam hal pemahaman kandungan al-Qur’an dan Hadits

yang masih jauh dari sempurna.

Di bidang administrasi perkantoran seperti halnya keterampilan

pembukuan, penyusunan pelaporan dan pengarsipan masih dirasa banyak

kelemahannya sehingga belum dapat dilaksanakan secara mandiri dan

terpadu. Penyusunan pelaporan yang masih bergantung pada orang-orang

tertentu, pengarsipan yang sering terjadi loss document, pembukuan yang

masih sering terjadi kesalahan, baik secara isi maupun format.

Pengoperasian komputer yang masih belum dapat dikuasai oleh

seluruh karyawan mengakibatkan penumpukan pekerjaan terutama yang

menyangkut pembuatan fast dokumen (seperti pembuatan surat

keterangan) atau surat lain yang memerlukan penanganan lebih cepat.

Kurangnya fasilitas sarana komputer pun menambah sulitnya

solusi bagi pegawai yang ingin meningkatkan kemampuannya di bidang

yang satu ini. Tak pelak lagi menambah tertinggalnya persaingan sumber

daya manusia untuk pelayanan di masyarakat.
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Di bidang lintas sektoral masih dirasa kurang optimal, terbukti jika

terdapat kegiatan-kegiatan di lingkup instansi lain, masih kurang dapat

memberikan kontribusi yang maksimal karena keterbatasan kemampuan

yang dimiliki oleh karyawan kantor, malah kehadiran pegawai KUA tidak

lebih hanyalah sebagai petugas pembaca do’a, tak mampu bersaing di

bidang lainnya.

2. Kompetensi di bidang kesehatan

Dikaitkan dengan kegiatan Pelayanan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Conggeang, kompetensi bidang kesehatan ini masih perlu

ditingkatkan pula. Banyaknya intensitas pegawai yang mengalami

gangguan kesehatan di saat menjalankan tugasnya hal ini menandakan

kurang mampunya menjaga kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya

pengetahuan dalam hal pemeliharaan sanitasi lingkungan dan higienitas

pribadi.

3. Di dalam kompetensi sumber daya manusia bidang ekonomi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak Pegawai Kementerian

Agama yang SK Kepegawaiannya berurbanisasi ke Bank Rakyat

Indonesia, hal ini menjadi indikator utama bahwa ada dua hal

kemungkinan yang menjadi pusat permasalahan, Pertama bisa jadi

memang kebutuhan mereka masih belum dapat dipenuhi dari kucuran

gajinya sekarang, standar upah dan penggajian mungkin saja masih jauh

dari kelaikan. Kedua, ini hal yang relevan dengan penulisan karya ini

adalah, kemampuan pengetahuan ekonomi baik secara financial ataupun

secara mental. Banyak di antaranya pegawai yang berpola hidup konsumtif,
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sikap mental yang masih belum dapat mengendalikan keinginan,

kurangnya kemampuan manajerial secara keluarga atau individu,

lemahnya perencanaan ekonomi keluarga, dan banyak faktor lain yang

menjadikan pegawai mengambil langkah pahit di atas.

Jika disinergikan dengan era globalisasi sekarang sudah saatnya

pegawai mampu menjadi pelopor perkembangan ekonomi masyarakat

dengan menciptakan sebuah terobosan di bidang ekonomi, agar pola hidup

mereka menjadi lebih sehat dan logis. Pembelian barang yang tidak

mendukung akan kinerja bagi pelayanan masyarakat semestinya bisa

dibatasi.

Pelayanan pada semua Kantor Urusan Agama seharusnya

berpegang pada asas ketepatan waktu, dan pelayanan prima termasuk

dalam hal penyerahan buku nikah, akan tetapi pada kenyataanya masih

banyak masyarakat yang belum mendapatkan buku nikah, ini dapat dilihat

pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat yang Belum dan Sudah Mendapatkan
Buku Nikah

No Kelurahan/Desa
Banyaknya

Jumlah pernikahan Belum Sudah
1 Kelurahan Perawang 133 25 108
2 Pinang Sebatang 13 5 8
3 Pinang Seb.Barat 23 10 13
4 Pinang Seb.Timur 27 13 14
5 Maredan 15 8 7
6 Maredan Barat 22 19 3
7 Tualang 69 45 24
8 Perawang Barat 80 32 48
9 Tulang Timur 11 4 7

393 161 232
Sumber:Kantor Urusan Agama Tualang
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang berada di

Kecamatan Tualang sebagian besar belum mendapatkan buku nikah yaitu 161

pasangan dari 393 pasangan yang melakukan pernikahan terpaut dari bulan

januari sampai dengan oktober 2013, jumlah pasangan yang belum mendapatkan

buku nikah ini menunjukan bahwa pelayanan administrasi pernikahan dalam hal

pembuatan buku nikah di kecamatan tualang kabupaten siak tidak berjalan efektif.

Karena seharusnya buku nikah itu diserahkan kepada pasangan yang telah

melakukan akad nikah. ini menunjukan bahwa pelayanan administrasi pernikahan

tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

Saat melakukan wawancara dengan beberapa orang yaitu saudara Kurnia

yang menikah pada tahun 1998 dan Alidin yang menikah pada tahun 2005 mereka

datang ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus kembali buku nikah mereka.

Dan ini bukan saja dialami oleh mereka berdua tetapi dialami oleh banyak

pasangan nikah lainnya. “kami datang ke KUA ini untuk mengurus buku nikah

yang belum kami dapatkan semenjak kami nikah,akan tetapi prosesnya sangat

rumit karena data-data pernikahan kami sulit ditemukan.” kata mereka. “saya

akan membuat akte kelahiran anak saya yang akan masuk sekolah,” tutur Kurnia.

Begitu juga dengan saudara Alidin mengatakan “selain untuk membuat akte

kelahiran anak, juga untuk membuat kartu keluarga”.

Dilihat dari hasil wawancara tersebut proses untuk mengurus buku nikah

cukup rumit karena kelalaian pegawai pencatatan pernikahan, kelalaian itu berupa

tidak tersimpannya data pernikahan yang sudah cukup lama. Umumnya mereka

yang tidak memiliki buku nikah ini kebanyakan yang melangsungkan pernikahan

kisaran di bawah tahun 2006-an.



16

Terkait dengan hal ini Ka.KUA Kecamatan Tualang menjelaskan

bahwa ”paling tidak ada 2 penyebab pasangan nikah yang tidak memiliki buku

nikah. Pertama, persyaratan administrasi CATIN ketika itu belum lengkap dengan

janji dan alasan akan dilengkapkan setelah pernikahan selesai, tetapi tak kunjung

lengkap sampai akhirnya yang bersangkutan membutuhkan buku nikah. Kedua,

persyaratan administrasi CATIN sudah lengkap tetapi petugas pencatatnya (PPN)

tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA”. Dan nampaknya penyebab kedua ini

yang paling banyak terjadi pada pasangan nikah di wilayah kerja KUA Kecamatan

Tualang pada saat ini. Padahal pada prinsipnya setiap pasangan nikah harus

memiliki buku nikah”.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis akan melakukan penelitian

terhadap kinerja pegawai di Kantor Urusan Agama dalam hal Pelayanan

Administrasi Pernikahan.

Maka dari itu penulis mengangkat judul “ANALISIS PELAYANAN

ADMINISTRASI PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan

Agama Tualang Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor

Urusan Agama Tualang Kabupaten Siak?
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi penelitian – penelitian lainnya dengan konteks

permasalahan yang sama.

2. Sumbangan pemikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan

masalah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas

enam bab dan sub bab antara lain meliputu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

serta Sistematika Penulisan .

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan di bahas mengenai teori yang dijadikan

pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis

yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam

penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan  tentang waktu dan tempat penelitian, jenis sumber

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data , analisis data .

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang kondisi geografis Kantor Urusan Agama

Tualang struktur organisasi.
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari penulisan dan pembahsan

yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

– saran yang perlu dikemukakan.


