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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang

dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan

kesepakatan kedua belah pihak1.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan

hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi

kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang

bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah2.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

mencapai kesejahteraan spiritual dan material3.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam agam Islam adalah untuk

menunaikan sunnah Rasulullah SAW dan sebagai rukun dari perkawinan ialah

sebagai berikut:

1Muhammad Zain dan Mukhtar Alishodiq, Membangun Keluarga Humanis, (Jakarta,
Graha Cipta, 2005), Cet.I, h.23.

2Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penytisunan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia,(Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), h.76.

3Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 1995), h.
56.
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1. Adanya calon mempelai laki-laki

2. Adanya calon mempelai Perempuan

3. Wali dari mempelai perempuan yang mengakadkan perkawinan

4. Dua orang saksi

5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh

suami.

Sahnya suatu perkawinan itu apabila sah menurut agama. Di

Indonesia pada saat ini telah memiliki hukum perkawinan nasional yang telah

berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan

dan dibuktikannya dengan akta nikah. Dalam hukum Islam menggunakan

metode maslahahmursalah. Hal ini karena meski secara formal tidak ada

ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, namun

kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dapat ditegaskan bahwa pencatatan

perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh

semua pihak4.Dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku5.

4Ibid.

5Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2002), h. 2
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Atas dasar inilah, apabila seseorang ingin melakukan perkawinan,

maka dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengantujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk

melindungi martabat dan kesucian (misaq al-ghalid) perkawinan, dan lebih

khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan

perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami

istri mendapat salinannya.

Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau

salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya

hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing,

karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan

hukum yang mereka lakukan.

Akta nikah (catatan perkawinan) juga berguna untuk membuktikan

keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak

dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut.

Oleh karena itu, pasal 7 kompilasi hukum Islam menegaskan pada ayat (1)

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

pegawai pencatat nikah.

Yang dimaksud dalam pencatatan perkawinan adalah sesuai dengan

pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu harus dicatatkan

kepada pegawai pencatat nikah di KUA bagi yang beragama Islam,sedangkan
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yang beragama Non Islam di kantor Catatan sipil menurut ketentuan Undang-

undang yang berlaku.

Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah diberlakukan

dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, namun di dalam

prakteknya masalah pencatatan perkawinan ini menjadi suatu problem di

masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu tepatnya di

desa Menaming kecamatan Rambah seorang warga yang bernama Togos

Perdamaian yang menikah dengan Ratna secara sirri pada tahun 2007 dan

melahirkan dua orang anak, kemudian ketika hendak mengurus akta kelahiran

anaknya, dimana salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran itu adalah

surat nikah dan berbagai persyaratan lainnya, maka mereka melapor ke KUA

dan KUA mengeluarkan suatu kebijakan dengan mengeluarkan Surat

Keterangan Nikah6.

Kemudian terjadi lagi kejadian dimana  salah seorang warga Desa

Kampung Bukit yang bernama Muhammad Ridwan menikah dengan Asni

pada tahun 2005 dengan melaksakan pernikahan dibawah tangan dan mereka

mempunyai 3 orang anak mereka ingin membuat akta kelahiran anak

dikarnakan pada tahun 2013 ini dibuka secara gratis dalam pembuatan akta

kelahiran anak tanpa disidang di pengadilan dan salah satu syarat dalam

pembuatan akta kelahiran tersebut harus ada akta nikah (buku nikah) dan

6 Togos perdamaian, wawancara, warga Desa Menaming, 5 juni 2013.
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beliau mendatangi KUA dan KUA mengeluarkan surat keterangan nikah

(SKN) dan pihak pegawai pencatatan sipil masih menerima surat tersebut7.

Sebagaimana yang kita ketahui, prosedur yang harus dilalui bagi

suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta

nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan

permohonan untuk melaksanakan Nikah Ulang di Pengadilan Agama bagi yang

memenuhi syarat8.

Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam

melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek fiqh saja, tetapi

aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan

adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya

ketertiban dan keadilan. Namun, dengan dalih untuk lebih mempermudah

masyarakat, KUA langsung membuat suatu kebijakan untuk mengeluarkan

Surat Keterangan Nikah (SKN) tanpa melalui sidang isbath di Pengadilan

Agama terlebih dahulu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka bisa

mengurus surat akta kelahiran anak dengan SKN yang di keluarkan oleh KUA

tersebut.

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk,

mengkaji skripsi ini dengan judul: “Wewenang Kepala Kantor Urusan

Agama dalam mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN) Studi Kasus

7 Muhammad Ridwan, wawancara, warga Desa warga Desa Kampung Bukit, 22 juni
2013.

8Ahmad Rofiq, op.cit., h.117.
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan

Hulu”.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan kupasan yang valid serta pembahasan yang dalam

terhadap masalah yang diteliti, maka dalam tulisan ini permasalahan yang

dibahasan difokuskan kepada: Wewenang Kepala Kantor Urusan Agama

(KUA) Kec. Rambah dalam mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN).

C. RumusanMasalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang

akan diteliti dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Nikah (SKN) yang

dikeluarkan Kantor Urusan Agama KUA Kec. Rambah.

2. Apa Alasan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Rambah dalam

mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN).

3. Bagaimana Analisa Hukum terhadap pembuatan Surat Keterangan

Nikah (SKN) oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.

Rambah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas maka tujuan penelitian tersebut

adalah :

a. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pencatatan nikah yang

dilakukan KUA Kec. Rambah untuk pernikahan dibawah tangan.
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b. Untuk mengetahui Bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan

Nikah (SKN) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambah Kabupaten

Rokan Hulu .

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak Surat Keterangan Nikah yang

dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Fakultas

Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum, lebih

khususnya masyarakat kec. Rambah Kab. Rokan hulu.

c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Universitas di mana penulis

menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kec. Rambah, Kab. Rohul.

Dengan alasan di daerah ini banyak masyarakat yang mengurus akta

kelahiran anak mereka dengan menggunakan SKN dari KUA setempat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah Masyarakat yang menggunakan Surat

Keterangan Nikah dalam membuat akta kelahiran anak di KUA kec.

Rambah. Sedangkan Objeknya adalah Legalitas Surat Keterangan Nikah

(SKN) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rambah.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan

SKN dalam membuat akta kelahiran anak yang berjumlah 35 pasang. Dari

jumlah populasi ini penulis mengambil sampel 10 pasang dengan

menggunakan metode random sampling.

4. Sumber Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan kedalam

data Primer dan data Skunder.Data Primer adalah data yang diperolehdari

KUA kec. Rambah. Sedangkan data Skunder adalah data yang diperoleh

melalui literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis

teliti yaitu yang terdiri dari UU. No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam

dan buku-buku yang berkaitan dengan administrasi pencatatan perkawinan

di Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Obsevasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kelokasi

penelitian guna melihat langsung tentang masalah yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

responden mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan ialah deskrifitif kualitatif yaitu

bila data telah tekumpul, kemudian digambarkan sedemikian rupa serta

dikelompokkan menurut kategori-kategori sehingga diperoleh kesimpulan.

7. Metode Penulisan



9

a. Deduktif yaitu, mengambarkan kaedah yang umum yang ada kaitannya

dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu mengambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya

dengan masalah yang dieliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan

secara umum.

c. Deskriftif yaitu, dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menjelaskan

kemudian menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulisan skriksi ini dilakukan

secara sistematis, dengan membagi semua tulisan menjadi lima bab dan tiap

bab memuat sub bab sesuai dengan kebutuhan, dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Deskripsi lokasi penelitan yang meliputi sejarah

kecamatan Rambah, letak geografis Kecamatan Rambah,

jumlah penduduk Kecamatan Rambah, mata pencaharian

penduduk Kecamatan Rambah, serta agama yang dianut

oleh penduduk Kecamatan Rambah .
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BAB III : Pada bab ketiga ini dibahas mengenai pencatatan

perkawinan yang di dalamnya dijelaskan pencatatan

perkawian yang diperjelas lagi dalam sub-bab yang terdiri

dari pengertian  perkawinan dan Dasar hukumnya,

pengertian pencatatan, Tujuan Pencatatan, pencatatan dalam

agama islam, pencatatan menurut undang-undang, akibat

hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan.

BAB IV : Membahas  tentang Wewenang dan dasar hukum

kepala kantor urusan agama (KUA) Kec. Rambah

dalam mengeluarkan Surat Kterangan Nikah (SKN) dan

Legalitas surat keterangan nikah (SKN) yang dikeluarkan

oleh Kepala kantor urusan Agama (KUA) Kec. Rambah

Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka


