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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.1 

Berdasarkan ketentuan, pria dan wanita yang sudah matang dalam menjalin 

hubungan dan mampu untuk berumah tangga diwajibkan untuk menjalin suatu 

ikatan, yaitu pernikahan. Pernikahan sudah menjadi pakem bagi pemeluk agama 

Islam dalam menjalin hubungan yang sah. Pernikahan ini menjadi simbol yang 

sakral dengan akadnya ijab qabul.2 

Ijab yang berarti sebagai penawaran yang sah dari pihak wali, dilanjutkan 

dengan qabul yang berarti penerimaan yang sah dari pihak laki-laki. Wali nikah 

adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad 

nikah antara laki-laki dan perempuan.3 Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak 

pengantin perempuan. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui 

bahwa yang berhak menjadi wali nikah atas seorang wanita adalah hak bagi wali 

nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu 

perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA. 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementrian 

Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, di 

                                                 

1
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Posisitif, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), hal 20 
2
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 Nurul Irfan, Nasab & Status Anak,(Jakarta: Amanah, 2012), hal 12 
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wilayah kecamatan (PMA No. 11/2007) dikatakan sebagai unit kerja terdepan, 

karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. karena itu wajar 

bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Kementrian Agama. 

Peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang 

Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi peran itu, secara otomatis aparat KUA 

harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan 

manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi 

yang mandiri. selain itu, KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas 

di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik dan apik. 

Suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan dinyatakan sah apabila 

perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada KUA atau Kantor Catatan 

Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.4 Selama perkawinan ini belum 

terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum 

negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut 

ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan 

keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi 

perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.5  

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang 

perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi 

                                                 

4
 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI 

Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama 

muslim maupun muslim/ dengan non muslim. 
5
 Syaharani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, tth), hal 10 
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Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”6 Pengertian pencatatan nikah 

adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa 

yang terjadi.  

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedi Indonesia adalah akad 

yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang 

keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab Kabul.
7
 Pencatatan nikah 

sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang 

mereka peroleh merupakan bukti autentik 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.  

Selain mengikatkan dari sisi hukum Islam tidak terlepas juga dari ketentuan 

negara, hal ini diatur Undang-Undang Perkawinan dengan segala ketentuannya 

yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan. Salah satu yang diatur dalam 

Undang-Undang 1974 pasal 2 (dua) ayat 2 (dua), 4 yaitu: “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.  

Ketentuan ini dipertegas dengan adanya PP No 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 2 yaitu: “pencatatan perkawinan 

dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, 

dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana UU No 32 Tahun 1954 tentang 

                                                 

6
 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 

Departemen Agama, 2001), hal 15 
7
 Hassan Sadily, et al., Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hal 2388 
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pencatatan nikah, talak dan rujuk”. Pelaksanaan pencatatan juga diatur khusus 

bagi pemeluk agama temuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi 

dasar dari pemeluk agama Islam di Indonesia, yaitu agar tejaminnya ketertiban 

bagi masyarakat Islam dalam setiap perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 

KHI ayat satu (1). Secara berkelanjutan dalam ayat dua (2) pemenuhan pencatatan 

perkawinan tersebut haruslah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yaitu disebutkan proses 

pelaksanaan pencatatan bagi calon mempelai, terkait bagaimana mempelai itu 

dapat dikatakan sah dan diakui oleh hukum negara, juga diatur dalam Pasal 6 

mengenai kriteria pencatatan, yakni setiap perkawinan harus dilangsungkan di 

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Disebutkan pula 

dalam ayat dua (2) bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.  

Pencatatan nikah penting dalam setiap pelaksanaan perkawinan yang telah 

disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 dan juga 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, membuat petugas pencatat nikah harus bekerja 

lebih dalam membantu calon mempelai melengkapi persyaratan-persyaratan 

perkawinan agar dapat dicatatkan. KUA sebagai instansi pelaksana dalam keadaan 

tertentu karena luasnya daerah dan penertiban administrative yang perlu dibantu 

dalam pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan 

nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya 

maka perlu dibentuklah pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N). 
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Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting 

sekali dalam rangkat pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan 

pernikahan dalam masyarakat. Dalam suatu kecamatan kadang terdapat kelurahan 

yang banyak sekali jumlah penduduknya serta jauh dari KUA, sehingga sulit 

sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan 

pernikahan. Oleh karena itu perlu sekali diangkat seorang pegawai pembantu. 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan kepanjangtanganan 

dari tugas penghulu dalam menghantarkan calon mempelai melaksanakan 

perkawinan, meskipun pelaksanaan perkawinan semua dipegang oleh petugas 

KUA sendiri. Tugas utama dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ini adalah 

membantu pelayanan nikah dan rujuk dan melakukan pembinaan kehidupan 

beragama Islam di desa/kelurahan. Tugas tersebut tentang dalam Keputusan 

Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, yaitu:  

1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Luar Jawa, atas nama Pegawai 

Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang 

dilakukan menurut Agama Islam di wilayahnya. 

2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di jawa, membantu mengantarkan 

anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang 

wilayahnya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. 

3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di samping melaksanakan 

kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas 

membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan 

melaksanakan pembinaan kehidupanberagama untuk masyarakat Islam di 
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wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), 

pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan 

Tilawatil Qur’an (LPTQ) dan Badan Penasehat, pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4). 

Pada Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN 

adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pencatatan nikah/ rujuk, 

pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan/ PPN 

secara langsung dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang 

mana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh Penghulu atau 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).8 

Setelah surat edaran dari kementerian agama Nomor 

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) turun maka pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

dibatasi dengan wilayah dan menyerahkan tugas urusan pernikahan menjadi 

tanggung jawab penuh KUA yang dijelaskan pada poin 2 dalam instruksi tersebut 

bahwa “Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencataat Nikah dari 

Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan: 1) 

Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di 

pedalaman dan atau wilaya pegunungan) dan D2 (darerah terluar/ perbatasan 

Negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat 
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Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) disbanding dengan luas 

wilayah; 2) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud; 3) 

Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang 

hukum dan administrasi pernikahan.
9
  

KUA Kecamatan Ciparay termasuk dalam tipologi A karena dalam setiap 

bulannya ada 100 lebih peristiwa nikah dan rujuk. Dalam data pada tahun 2017 

hingga bulan November saja di KUA Kecamatan Ciparay menangani 1486 

peristiwa nikah dan rujuk sehingga KUA Kecamatan Ciparay tidak termasuk 

dalam tipologi D1 dan D2 yang dijelaskan pada Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor Dj.II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah.  

Namun di wilayah KUA Kecamatan Ciparay masih banyak Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas meskipun mereka tidak mempunyai 

kedudukan/ legalitas di mata hukum. 

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan 

Ciparay belum mengetahui mengenai kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) sehingga masih saja mengurus berkas pernikahan melalui Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di desa, hal ini dikarenakan kurangnya 

informasi mengenai kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), di 

samping itu dikarenakan sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk 

pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon 

                                                                                                                                                               
8
 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 

9 Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 
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pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi 

dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan 

dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika 

hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran administrasinya melalui 

P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir 

penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih melakukan 

tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pencatatan Nikah Hubungannya dengan 

Peran P3N di Kec. Ciparay Kab. Bandung Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka setidaknya penulis 

mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yakni 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana latarbelakang keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 

DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan P3N? 

2. Bagaimana kedudukan P3N di Kec. Ciparay dalam pelaksanaan pencatatan 

nikah pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 

tentang pengangkatan P3N? 
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3. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kec. Ciparay meminta 

bantuan P3N dalam administrasi dan pendaftaran pernikahan?   

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai oleh penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latarbelakang penghapusan P3N dalam Instruksi Dirjen 

Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan P3N. 

2. Untuk mengetahui kedudukan P3N di Kec. Ciparay dalam pelaksanaan 

pencatatan nikah pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 

2015 tentang pengangkatan P3N 

3. Untuk mengetahui factor yang melatarbelakangi masyarakat Kec. Ciparay 

meminta bantuan P3N dalam administrasi dan pendaftaran pernikahan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, 

khususnya tentang pencatatan perkawinan. 

Selain hal tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan 

pertimbangan bagi kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi 

masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Secara umum, kajian pustaka ini dilakukan supaya terlihat jelas tidak 

adanya pengulangan dalam penelitian masalah ini. Berikut akan dipaparkan 
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beberapa skripsi yang membahas tentang pegawai pencatat nikah, diantaranya 

adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Asep Rudi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung 2018 yang berjudul “Implementasi Instruksi 

Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec. Rancaekek 

Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung”.
10

 Skripsi ini 

membahas tentang penerapan instruksi dirjen bimas Islam tentang 

penghapusan pembantu pegawai pencatat nikah serta mengklarifikasi 

keberadaannya pembantu pegawai pencatat nikah kepada kepala KUA, 

penelitian yang akan diteliti sekarang mempunyai sedikit persamaan yaitu 

masih adanya P3N setelah turunnya instruksi dirjen bimas yang meniadakan 

P3N di daerah daerah tententu, untuk perbedaannya penelitian terdahulu 

menyangkut terdahap objek. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Endang Haris NH Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2000 yang berjudul “Peranan 

Pembantu PPN Dalam Perceraian di Desa Burujul Wetan Kecamatan 

Jatiwanggi Kabupaten Majalengka”.
11

 Skripsi ini membahas tentang 

peranan P3N dalam membantu masyarakat untuk mengurusi perceraian 

masyarakat setempat, persamaan dengan penelitian yang akan diteliti 

sekarang yaitu P3N tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan 

                                                 

10
 Asep Rudi, Implmntasi Instruksi Dirjn Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahuin 2015 di KUA Kec. 

Rancaekk Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyilkan Kota Bandung, (Bandung: UIN Sunan 

Gunung Djati, 2018) 
11

 Ade Endang Haris, Peranan Pembantu PPN Dalam Perceraian di Desa Burujul Wetan 

Kecamatan Jatiwanggi Kabupaten Majalengka, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2000) 
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tugasnya tersebut, dikarenakan tidak adanya hukum yang melegalisasi 

terhadapat tugas P3N. Untuk perbedaannya penelitian terdahulu 

menyangkut terhadap peranan P3N dalam menyelesaikan perceraian di 

masyarakat, sedangkan yang akan diteliti sekarang menyangkut 

dihapuskannya P3N di daerah yang bisa di jangkau oleh PPN dalam 

pencatatan nikah. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Niko Iskandar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung 2016 yang berjudul “Peran Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kec. 

Rancaekek”.
12

 Skripsi ini membahas tentang peran pegawai pencatat nikah 

(PPN) di KUA Rancaekek dalam menyelesaikan pernikahan wali adlal 

dikarenakan walinya enggan untuk menikahkan karena sudah menjodohkan 

anaknya tersebut kepada laki-laki lain. Dan hasil dari penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah 

sekaligus menjadi wali nikah (wali hakim) atas calon mempelai wanita, 

karena wali nasabnya tidak mau menikahkan. 

4. Penelian ini ditulis oleh Muchammad Iqbalul Fauzi pada tahun 2016 dengan 

judul “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Pasca Intruksi 

Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/I Tahun 2015 Prespektif Keputusan 

Menteri Agama No 298 Tahun 2003 Di Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo”.
13

 

                                                 

12
 Niko Iskandar, Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali 

Adlal di KUA Kec. Rancaekek, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016) 
13

 Muchammad Iqbalul Fauzi, Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Pasca Intruksi 

Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/I Tahun 2015 Prespektif Keputusan Menteri Agama No 298 

Tahun 2003 Di Kua Kec. Candi Kab. Sidoarjo, (Sidoarjo: 2016) 
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Adapun yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana implementasi instruksi dirjen bimas islam nomor 

DJ.II/I Tahun 2015 di KUA kec. Candi kab. Sidoarjo, bagaimana eksistensi 

pembantu pegawai pencatat nikah (p3n) pasca instruksi dirjen bimas islam 

nomor DJ.II/I Tahun 2015 di kec. Candi kab. Sidoarjo serta bagaimana 

analisis terhadap eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (p3n) 

prespektif keputusan menteri agama no 298 tahun 2003. 

Penelitian ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mengetahui 

eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah serta implementasi instruksi 

diren bimas islam serta menganalisis eksistensi pembantu pegawai pencatat 

nikah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu 

menggambarkan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisis 

terhadap fakta-fakta tersebut, dengan teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada studi dokumen serta wawancara. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya serta masih 

diperlukannya pembantu pegawai pencatat nikah di masyarakat dalam 

melakukan tupoksinya. 

5. Penelitian ini ditulis oleh Nuurul Kawaakib pada tahun 2010 dengan judul 

“Pemahaman Masyarakat Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) (Studi di KUA Pasar Rebo)”.
14

 

                                                 

14
 Nuurul Kawaakib, Pemahaman Masyarakat Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) (Studi di KUA Pasar Rebo), (Jakarta: 2010) 
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Adapun yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peranan pembantu pegawai pencatat nikah serta 

bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembantu pegawai pencatat 

nikah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang mana 

peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menggali tentang peranan 

pembantu pegawai pencatat nikah serta pemahaman masyarakat mengenai 

pembantu pegawai pencatat nikah. 

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa peran pembantu pegawai 

pencatat nikah sangatlah penting terutama dalam hal membantu administrasi 

perkawinan masyarakat sekitarnya. Pemahaman masyarakat di Pasar Rebo 

terhapat pembantu pegawai pencatat nikah tersebut bahwa (48.6%) 

mengetahui, (48.6%) sangat mengetahui serta (2.8%) tidak mengetahui. 

E. Kerangka Pemikiran 

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berkewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya sesuai dengan cita-cita dari 

konstitusi negara Indonesia itu sendiri. Kapastian hukum tersebut tercermin dari 

banyaknya Undang-Undang yang dibuat dalam rangka membentuk masyarakat 

yang tertib akan hukum sehingga tercapai cita-cita bersama yang dituangkan 

dalam konstitusi negara. Kondisi masyarakat yang tertib hukum tersebut dapat 

menerminkan sebuah keadilan dan persamaan antar warga negara. 
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Sebagai salah satu negara hukum, tentunya Indonesia memilki kewajiban 

untuk memberikan kepastian hukum bagi warganya yang membutuhkan. Khusus 

dalam hal pernikahan bagi umat Islam telah memiliki pengaturan hukum positif 

yang dapat dilaksanakan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan 

menurut hukum Islam sendiri dikatakan telah sah apabila memenuhi rukun dan 

syarat pernikahan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan dalam KHI 

tidak sebatas terpenuhinya rukun dan syarat dari hukum Islam saja namun, juga 

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 yaitu dengan adanya pencatatan dari petugas yang berhak dalam hal ini 

Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari KUA di masing-masing kecamatan.  

Terlepas dari tertib administrasi yang harus dilakukan, dalam Hadis 

Rasulullah SAW. mengatakan ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yakni 

shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila 

telah ada calon suami yang sekufu. Oleh karena itu, terlepas dari segala regulasi 

yang ada sebuah pernikahan merupakan salah satu hal yang tidak boleh dipersulit 

karena merupakan sebuah perbuatan kebaikan yang disyariatkan agar dapat 

menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. 

Untuk membantu kinerja dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari KUA di 

masing-masing kecamatan dalam rangka membantu masyarakat dalam memenuhi 

tertib administrasi yang harus dipenuhi dalam pencatatan nikah, maka diangkatlah 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai orang yang membantu PPN 

sebagai penghulu. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 

tugas P3N yaitu atas nama PPN mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan 
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rujuk dan lain-lain yang bersifat mempermudah masyarakat dalam memenuhi 

syarat dan rukun nikah baik yang bersifat agama dan negara (administrasi).  

Pada pelaksanaannya seorang P3N diangkat melalui rekomendasi langsung 

dari kepala KUA kepada Kementerian Agama kabupaten/kota. Pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3) 

PMA Nomor 11 Tahun 2007 jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 

Tahun 2009. 

Setelah surat edaran dari Kementerian Agama Nomor 

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) turun bahwasanya diangkatnya P3N tersebut jika Kantor Urusan 

Agama termasuk di wilayah terpencil /tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau 

wilayah pegunungan) atau D2 (daerah terluar / perbatasan Negara, dan atau 

kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena 

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.  

Keberadaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut maka 

pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dibatasi dengan wilayah 

dan menyerahkan tugas urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. 

Namun pada kenyataannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 

2015 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciparay tidak 

terlaksanakan dikarenakan kurangnya informasi penghapusannya Pembantu 
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Pegawai Pencatat Nikah (P3N) disebagian masyarakat terutama calon pengantin, 

disamping itu sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi pendaftaran 

menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga calon pengantin memilih 

cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran 

kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, alasan 

peneliti memilih lokasi ini adalah sebagai berikut: karena adanya keterbukaan 

para pihak serta adanya data yang dibutuhkan selain itu penelitian dilakukan di 

Kecamatan Ciparay karena ingin mengetahui peran P3N serta faktor masyarakat 

Kecamatan Ciparay meminta bantuan kepada P3N. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

menggambarkan fenomena sosial terhadap masalah yang sedang diteliti yaitu 

pelaksanaan pencatatan nikah hubungannya dengan peran P3N pasca Instruksi 

Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 tahun 2015. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yang 

datanya diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden 

melalui wawancara yaitu tentang pendaftaran pencatatan nikah melalui Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta kepercayaan masyarakat terhadap peranan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 
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Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan 

ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

“Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data”.
15

 Sumber data primer dalam penelitian ini 

yaitu daftar pencatatan nikah masyarakat yang melalui Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) serta langsung mendaftar ke Kantor Urusan Agama 

(KUA). 

b. Data Sekunder 

“Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literature, jurnal ilmiah, koran, buku-buku, serta dokumen 

perusahaan”.
16

 

Sumber data sekunder, yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian 

ini adalah berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan objek 

bahasan, yaitu tentang peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

 

 

 

                                                 

15
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 

137 

16
 Ibid, hal. 139 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan atau dokumentasi dan wawancara. Begitu juga penelitian ini 

melakukan ketiga cara di atas: 

a. Teknik wawancara (interview), yaitu melalui permintaan keterangan 

kepada para pihak yang terkait, bisa dengan tanya jawab. Dalam hal ini, 

wawancara dilakukan dengan para responden yang menjadi sumber data 

primer sebagaimana tersebut di atas. 

b. Teknik Studi Pustaka, yaitu data yang diperoleh berupa catatan-catatan, 

baik dari buku maupun dari lainnya 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan 

kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data 

yang secara spesifik tentang masih adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) di Kecamatan Ciparay meskipun sudah tidak ada pengangkatan lagi melalui 

instruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/1 Tahun 2015. Penulisan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. menafsirkan data yang sudah diklasifikasi berdasarkan kerangka 

pemikiran. 

c. menarik kesimpulan.


