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PENDAHULUAN 

Ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh pihak KUA dalam 

melayani peristiwa perkawinan dan perceraian masyarakat islam, dimana salah 

satu yang sering terjadi adalah kasus pemalsuan identitas. KUA kecolongan dalam 

proses pemeriksaan nikah lalu tanpa sengaja mencatatkan pernikahan dan 

akhirnya pernikahan yang terdapat pemalsun identitas di dalamnya harus 

dibatalkan. Di antara contoh-contoh kasusnya adalah kasus pernikahan sejenis 

yang dilakukan dengan memalsukan identitas yang terjadi di KUA Sekupang 

Batam.
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Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini dengan lebih lanjut 

mengenai kewenangan KUA untuk memeriksa calon pengantin dan wali nikah. 

Terlebih penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan nikah, peneliti fokuskan 

di KUA Kecamatan Tempurejo dimana pernah terjadi kasus pernikahan poliandri 

yang kedua pernikahan dilaksanakan di KUA yang sama dan dalam satu tahun 

yang sama. Peneliti akan melihat dimana letak permasalahan yang dihadapi PPN 

sehingga tujuan pemeriksaan nikah tidak tercapai. Apalagi dengan kondisi 

masyarakat yang sudah mulai bercampur baur tingkat pendidikannya, ada yang 

sudah melek hukum dan ada juga yang masih buta hukum memberikan kesulitan 

berbeda pada PPN. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Interpretasi Hukum 

Beberapa metode interpretasi yang digunakan di Indonesia adalah sebagai 

berikut : 
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a. Interpretasi Substantif, dimana penerapan suatu teks undang-undang terhadap 

kasus in konkreto dengan sekadar penerapan silogisme, bukan penalaran yang 

lebih rumit. 

                                                           
1
http://haluankepri.com/batam/5910-pernikahan-ayah-dan-anak-tiri-dibatalkan.html, diakses pada 

27 November 2014, 09.30 WIB. 
2
Manan, Penerapan Hukum, h, 279-281. 

http://haluankepri.com/batam/5910-pernikahan-ayah-dan-anak-tiri-dibatalkan.html
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b. Interpretasi Gramatikal, yaitu mengetahui makna ketentuan undang-undang 

yang belum jelas menurut bahasa umum sehari-hari. 

c. Interpretasi Sosiologis, yaitu menerapkan makna undang-undang berdasarkan 

tujuan kemasyarakatan.Peraturan perundang-undang yang telah usang atau 

tidak relevan lagi, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan 

kondisi dan situasi sosial yang baru. 

d. Interpretasi Sistematis, yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan 

dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan 

keseluruhan sistem hukum. 

Teori Efektivitas Hukum 

Ada tiga fokus pembahasan dalam kajian teori efektivitas hukum, yang 

meliputi : 
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a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum 

b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya 

c. Faktor-faktor yang memengaruhinya , yang mana Soerjono Soekanto 

membagi menjadi lima yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri,  

2) Faktor penegak hukum,
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3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
5
 

4) Faktor masyarakat  

5) Faktor kebudayaan, 

Pencatatan Nikah  

a. Calon pengantin atau wakilnya memberitahukan kehendak nikahnya secara 

tertulis kepada Kantor Urusan Agama paling lambat sepuluh hari kerja 

sebelum melakukan perkawinan dan membawa serta semua persyaratan 

administratif.  

                                                           
3
Salim & Erlies, Penerapan Teori, h, 303. 

4
Soekanto,  Faktor-faktor, h, 19- 36. 

5
Soekanto,  Faktor-faktor, h, 37. 
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b. PPN wajib mengadakan pemeriksaan nikah untuk meneliti apakah syarat-

syarat perkawinan (termasuk administratif) telah terpenuhi dan tidak terdapat 

halangan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-

undangan yang berlaku. 

c. PPN mengumumkan kehendak nikah tersebut dengan tujuan agar diketahui 

masyarakat umum siapa yang akan menikah sehingga jika ada pihak yang 

keberatan terhadap pernikahan tersebut  maka dapat mengajukan keberatan 

tersebut kepada kantor urusan agama selaku PPN.  

d. Sepuluh hari kerja setelah pengumuman, jika tidak ada pihak yang mencegah 

pelaksanaan perkawinan maka kedua calon pengantin sudah boleh 

melangsungkan perkawinan dengan pengawasan PPN dan dicatat dalam Akta 

Nikah (model N) rangkap dua.  

e. Setelah melaksanakan akad nikah, maka akta nikah ditandatangani oleh 

suami, istri, wali, saksi-saksi serta PPN lalu dibuatkan buku nikah (model 

NA) rangkap dua. 

Pemeriksaan Nikah 

Dalam Surat Edaran Dirjen BPIH No. DJ.1/1/PW.01/1478/2005 tertanggal 

April 2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir (Bab III tentang Tekhnik 

Pemeriksaan Wali dan Calon Mempelai) diuraikan bahwa: Pemeriksaan kehendak 

nikah dilakukan melalui wawancara dengan mereka yang bersangkutan, meneliti 

surat-surat keterangan yang ada dan di mana perlu juga melakukan pengecekan 

ulang. Bahkan kalau data yang diperoleh masih diragukan kebenarannya, PPN 

boleh saja menyuruh agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah 

sumpah. Pemeriksaan terhadap calon pengantin pria, calon pengantin wanita dan 

wali nikah ini dapat dilakukan secara bersama-sama dan dapat pula dilakukan 

secara satu persatu sesuai dengan keperluan, sehingga PPN dapat  memperoleh 

data yang benar dan meyakinkan. 

Pelaksana Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatn Nikah  

a. Tugas dan Kewajiban PPN 
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b. Sanksi Pelanggaran PPN 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum 

sosiologis, dengan pendekatan kualitatif.
6
Dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu : 1) Data Primer 2) Data 

Sekunder 

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tempurejo, Kabupaten Jember.Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan 

adalah wawancara dengan informan yaitu Kepala KUA Tempurejo sebagai 

informan utama serta dokumentasi. 

Dalam penelitian hukum empiris analisis sumber data dapat menggunakan 

metode analisis deskriptif,
7
 dengan langkah-langkah sebagai berikut : a) Editing 

b) Classifyingc) Verifying d) Analizinge) Concluding. Untuk menyajikan data, 

peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu 

metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 

data.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kronologi Kasus 

 

Pada 21 Nopember 2011, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai SS dan 

Termohon yang selanjutnya disebut sebagai MM telah melangsungkan pernikahan 

di hadapan PPN KUA Kecamatan Tempurejo dan dicatatkan dengan Kutipan 

Akta Nikah Nomor : 709/117/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011. SS dan MM 

selanjutnya tinggal bersama sebagai suami istri selama 9 bulan sampai AN tiba-

                                                           
6
Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 

2010),  h. 133-135. 
7
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 

h. 126. 
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tiba muncul dan melaporkan bahwa SS adalah istri sahnya. ANmenuduh PPNlalai 

menjalankan tugasnya karena telah menikahkan seorang perempuan yang masih 

berstatus istri sah dari seorang pria.  

MS sebagai Kepala KUA dimana pernikahan SS dan MM dicatat meminta 

AN memberikan bukti bahwa AN dan SS memang benar pasangan suami istri 

yang sah di mata undang-undang. Setelah AN membuktikan peristiwa 

pernikahannya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/12/II/2011 tanggal 7 

Februari 2011 kepada MS, MS memanggil SS untuk meminta keterangan. SS 

yang pada awalnya tidak mau mengaku, akhirnya mengaku ketika ditunjukkan 

buktinya tetapi tidak mau bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Sehingga 

MS terpaksa memberikan dua pilihan kepada SS untuk bertanggungjawab 

terhadap kesalahannya agar mengajukan permohonan pembatalan pernikahannya 

dengan MM jika tidak mau dilaporkan ke polisi dan diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun.  

Pada hari Selasa, 13 November 2012, bertepatan dengan tanggal 28 

Zulhijjah 1433 H, Majlis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Sumasno, SH, M.Hum 

sebagai Hakim Ketua, Drs. Khoirul Muhtarom, SH. Dan Drs. H. Sholhan sebagai 

Hakim Anggota menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka dan 

dihadiri oleh SS, MM dan MS. Dengan jatuhnya putusan tersebut, maka 

Perkawinan antara SS dan MM dinyatakan batal dan Kutipan Akta Nikah nomor : 

709/117/XI/2011 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap. SS sebagai 

Pemohon dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 426.000,-.  

Setelah permohonan pembatalan perkawinan antara SS dan MM dikabulkan 

oleh Pengadilan Agama Jember, AN yang masih berstatus sebagai suami sah dari 

SS menceraikan SS. Perceraian antara AN dan SS dibuktikan dengan keluarnya 

Akta Cerai Nomor : 3788/AC/13/PA.Jr pada tanggal 09 Agustus 2013. 

Paparan dan Analisis Data 

Pemahaman PPN Terhadap Pasal  9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang 

Pencatatan Nikah 



6 
 

Dari seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam PMA No. 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah, ada satu pasal yaitu pasal 9 yang merupakan prosedur 

penting yang berfungsi sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam 

pernikahan yang mengakibatkan pernikahan terlarang baik di mata hukum 

nasional maupun hukum islam. Prosedur tersebut adalah pemeriksaan nikah 

terhadap calon pengantin dan wali nikah. 

PPN memahami bahwa pemeriksaan yang diwajibkan di dalam PMA No. 

11 Tahun 2007 adalah pemeriksaan kelengkapan syarat dan validitas data tertulis 

di berkas persyaratan administrasi. Selain itu, pemeriksaan fisik yang 

dilaksanakan ketika proses rafa’ juga wajib dilakukan karena banyaknya kasus-

kasus penipuan yang terjadi.  

Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 

Secara teknis di KUA Kecamatan Tempurejo, pencatatan pernikahan 

dimulai dengan prosedur pemberitahuan kehendak nikah baik oleh calon 

pengantin, wali nikah ataupun P3N di desa yang bersangkutan.Selanjutnya, 

sebagian besar persyaratan diurus oleh PPN demi memudahkan calon 

pengantin.
8
Yang dimaksud diurus oleh P3N disini adalah dalam hal meminta 

tanda tangan dari beberapa pejabat terkait seperti Kepala Desa, Lurah dan lain-

lain.Sedangkan keluarga calon pengantin tinggal menyerahkan data-data 

pendukung yang dibutuhkan seperti KTP, KK, Ijazah, Akte Lahir dan lain 

sebagainya. Setelah berkas persyaratan lengkap maka oleh P3N akan diserahkan 

ke KUA untuk dicocokkan dalam proses rafa’. Sewaktu menyerahkan, P3N 

mengantar calon pengantin dan wali nikah untuk dirafa’ oleh Kepala KUA. 

Sikap sebagian masyarakat yang licik dijelaskan oleh Bpk. Mursyid sebagai 

suatu hal yang sering terjadi.  Oleh karena itu, untuk mensiasati perilaku serupa, 

PPN mewajibkan setiap pasangan yang  akan dicatatkan pernikahannya agar 

membuat surat pernyataan status baik jejaka, perawan, maupun duda atau janda. 

                                                           
8
Bersumber dari anggapan masyarakat yang menganggap prosedur pencatatan menyulitkan, 

sehingga calon pengantin dan keluarga disuruh untuk mengurusi keperluan acara resepsi dan tidak 

perlu wira-wiri. 
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Surat pernyataan ini ditandatangani dan bermaterai supaya masyarakat akan lebih 

takut. Di dalam surat tersebut juga dituliskan Pasal 242 ayat (1)  KUHP yang 

berbunyi :  

Barang siapa dengan sengaja memberi keterangan palsu baik 

dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang 

khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun.  

Di dalam kasus yang peneliti angkat, PPN  mencocokkan laporan dan 

pengakuan dari pelaku dengan mengancam akan melaporkan perkara tersebut ke 

pihak kepolisian jika si pelaku tidak berkata sesuai dengan kenyataan. PPN 

menggunakan langkah ini karena mayoritas masyarakat hanya akan takut jika 

mengatasnamakan polisi, sehingga mau mengaku. Setelah laporan tersebut 

dipastikan kebenarannya, baru PPN melayangkan permohonan pembatalan 

pernikahan ke pengadilan agama setelah pelaku terlebih dulu mendaftarkan 

permohonan pembatalan pernikahannya ke pengadilan agama. PPN memang 

meminta pelaku untuk memohon sendiri permohonan pembatalan 

pernikahannyadengan tujuan : 

(1) Sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain. 

(2) Sebagai “hukuman” bagi si pelaku sendiri supaya tidak mengulangi 

perbuatannya di lain waktu atau tempat. 

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 dan Upaya 

Penyelesaian 

a. Hambatan Internal  

1) Hambatan regulasi, maksudnya adalah kurangnya regulasi yang 

mengatur eksistensi P3N.  

2) Hambatan SDM, yaitu kurangnya pegawai KUA.  

b. Hambatan Eksternal 

1) Hambatan budaya, berasal dari mayoritas masyarakat di Tempurejo yang 

minimkesadaran hukumnya.Apalagi dengan frekuensi model 
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pengambilan keputusan secara informal lebih tinggi dari formal maka, 

peran PPN tidak lebih menonjol dibanding tokoh agama.  

2) Hambatan SDM, disini SDM yang dimaksud adalah masyarakat 

Tempurejo (tidak termasuk tokoh agama). Masyarakat Tempurejo baik 

yang sudah memahami hukum secara detail atau dasarnya saja sudah 

licik. Terbukti dari banyaknya kasus pemalsuan identitas yang dihadapi 

oleh PPN.  

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan peneliti rangkum dalam penjelasan 

berikut ini : 

1. Kekurangan jumlah pegawai di kantor sebenarnya telah tertutupi dengan 

adanya bantuan dari P3N yang bertugas di masing-masing desa. P3N ini juga 

membantu masyrakat-masyarakat yang kurang pemahaman hukumnya seperti 

melengkapi persyaratan untuk mencatatkan pernikahan yang masih kurang 

serta mengoreksi dan memeriksa kelengkapannya kembali sebelum 

diserahkan kepada PPN untuk diperiksa kevalidan datanya.  

2. Walaupun secara nasional jabatan P3N sudah dihapus tetapi P3N yang berada 

di Tempurejo masih menjalankan tugasnya. Namun, PPN hanya bisa 

mengharapkan hasil yang seadanya dari bantuan sukarelawan P3N dalam 

membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk permaslahan 

ini, PPN belum mampu mengatasinya karena sudah kehabisan daya ikhtiar. 

3. Kesulitan menghadapi masyarakat yang masih buta hukum dan sudah melek 

hukum, ditambah sebagian dari mereka juga licik. Langkah-langkah yang 

diambil PPN adalah antara lain : 

a) Bekerjasama dengan tokoh agama setempat (kyai) untuk terus-menerus 

memberi dukungan dan mengarahkan masyarakat untuk mencatatkan 

pernikahannya sehingga PPN otomatis bisa memeriksa calon pengantin 

dan wali nikah sebagai lagkah antisipasi mencegah terjadinya pernikahan-

pernikahan yang dilarang baik karena sengaja maaupun tidak.   

b) Ada pasangan yang walaupun mau datang ke kantor untuk dicatat 

pernikahannya, tetapi mereka menolak untuk dirafa’. Dalam hal ini, PPN 

(Kepala KUA) menggunakan pengalamannya yaitu masyarakat yang 



9 
 

tingkat pendidikannya rendah lebih mudah ditakuti-takuti atau 

diancam.Oleh karena itu, PPN dengan tetap menggunakan pendekatan 

vernal menjelaskan jika mereka tidak mau dirafa’ maka PPN juga tidak 

mau mencatatkan pernikahannya. Dampak dari tidak dicatatkannnya 

pernikahan ini yang dijelaskan oleh PPN untuk “mengancam” pasangan 

tersebut sehingga akhirnya mau diperiksa.  

c) Selain itu, PPN juga meminta bantuan dari P3N untuk melayani 

masyarakat yang berada di desa untuk melengkapi berkas-berkas 

persyratan administrasi sebelum menikah agar lebih cepat selesai 

dibanding mengharapkan masyarakat bergerak sendiri. 

d) Sebagian masyarakat Tempurejo juga sudah licik dan melakukan 

pemalsuan identitas yang mengakibatkan PPN dipanggil ke pengadilan 

agama maupun pengadilan negeri. Oleh karena itu, PPN mewajibkan 

setiap calon pengantin dan wali nikah untuk melengkapi berkas 

pendaftaran nikah dengan membuat surat pernyataan status bermaterai 

agar jika di kemudian hari terbukti calon pengantin melakukan pemalsuan 

identitas, PPN bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab. 

e) Sebagian masyarakat Tempurejo yang sudah melek hukum terkadang 

ngeyel jika disuruh membuat surat pernyataan status. Ketika menghadapi 

orang-orang yang seperti ini, PPN terpaksa harus mengeluarkan dasar 

hukum yang membolehkan seorang PPN untuk mewajibkan calon 

pengantin membuat surat pernyataan status jika mencurigakan. 

4. Hambatan eksternal juga berasal dari para tokoh agama setempat. Untuk itu, 

PPN memposisikan diri sebagai pihak yang sangat membutuhkan bantuan 

dan dukungan yang tinggi dari mereka demi kebaikan bersama seluruh 

masyarakat. Pendekatan verbal demi membangun komunikasi yang baik 

adalah langkah yang paling tepat agar bisa menarik simpati dari seluruh 

masyrakat terutama tokoh agama. Hal ini dilakukan memandang kebiasaan  

pengambilan keputusan informal lebih tinggi daripada formal di masyarakat 

Tempurejo.   
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