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ABSTRAK
Sukma, Darul, 2021. Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/
DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Rif’ah Roihanah,
S.H., M,Kn
Kata Kunci: Efektivitas, Faktor Penghambat Efektivitas
Dengan adanya pandemi covid-19 untuk memberikan rasa aman dan tetap
mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new
normal), maka Kementrian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Agama Republik
Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Dalam setiap ditetapkannya
sebuah peraturan pasti tidak luput dari efektivitas peraturan itu sendiri. Bagaimana
peraturan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan itu
ataupun tidak. Untuk itu maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan
dikeluaranya Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 mengenai penerapanya dan sejauh mana
keefektivitasan dari surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek
pelaksanaan penikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/
DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari
efektvitas hukum, 2) Bagaimana faktor-faktor penghambat pelaksanaan Surat
Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari efektivitas hukum.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ini
menggunakan penelitian lapangan (field Research) pendekatan kualitatif.
Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan
Observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan
berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di
KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak berjalan efektif karena
prakteknya dilapangan masih ditemukan hal-hal yang belum bisa diterapkan
diantaranya; 1) jumlah peserta akad nikah melebihi ketentuan, 2) Perlimpahan
wewenang yang seharusnya dilakukan pihak KUA pada modin, 3) kurangnya
koordinasi dan sosialisasis para penegak hukum, 4) pemantauan oleh Kantor
Kementrian Agama Kabupaten/ Kota tidak bisa dilaksanakan secara langsung,
sehingga dewakilkan kepada setiap Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan faktorfaktor penghambat pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006
/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di Kecamatan Geger adalah faktor penegak hukum,
faktor masyarakat, dan faktor budaya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk ciptaan Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
berkembang biak. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu نكاح, adapula
yang mengatakan perkawinan menurut fikih dipakai pekataan nikah dan
perkataan zawaj, sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.1
Menurut bahasa, kata “nikah” berarti adh-dhammuwatadaakhul
(betindak dan memasukkan). Pernikahan atau pekawinan ialah akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki
dan perempuan bukan mahram.2Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam
adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqangholiidhan untuk mentaati
perintah

Allah

dan

melaksanakannya

merupakan

ibadah.3Pernikahan

merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga di dalam Al-Qur’an
terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan salah satunya
adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinnah, mawaddahwarohmah yang
tertuang dalam QS. Al-Rum : 21:

ِ و ِم نْ آَي ِتِِأ َْْن لَقَ لَ ُك م ِم نْ أَنْ فُ ِس ُك م أ َْزو
ِ
او َج عَ لَبَ يْ نَ ُك ْم َم َودَّ ةً َوََر
َ َ َ
ْ
ً َ ْ
َ اج ال تَ ْس ُك نُوا إ لَيْ َه
َْْحَةًَ إِنَّفِ ي َذَلِ َك ََل ََي تٍلِقَ ْو ٍم يَ تَ فَ َّك ُرون
1
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Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.4
Diantara tujuan disyariatkannya pernikahan bagi umat Islam adalah
melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Saw, memperbanyak keturunan,
menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangan dari yang haram, serta
memperoleh kebahagiaan dan ketentraman jiwa.5
Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat
penting dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pentingnya pernikahan,
maka tidak mengherankan jika agama, tradisi atau adat masyarakat serta
negara juga mengatur masalah pernikahan yang berlaku di masyarakatnya
mulai dari pelaksanaanya dan juga sesuatu yang ditimbulkan akibat
pernikahan6.

Di negara Indonesia segala kegiatan pelayanan pernikahan

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dibawah naungan Kementrian Agama
RI, mulai dari pra nikah, pelaksanaan dan pasca nikah sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun pada saat ini wabah Covid-19
yang

melanda

dunia

terutama

di

indonesia

menimbulkan

banyak

permasalahan dan berdampak pula terhadap pernikahan, prosesi pernikahan
jauh berbeda dari pernikahan pada biasanya, bahkan tak jarang pasangan yang

4

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.
5
Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam,191.
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Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan
Adat, Jurnal Yudisia, Vol.7, No 2, Desember 2016, 414.

akan melangsungkan pernikahan terpaksa ditunda.7Dengan adanya pandemi
covid-19 untuk memberikan rasa aman dan tetap mendukung pelaksanaan
pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal),

maka

Kementrian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor:
P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Aturan pemerintah tersebut bertujuan untuk
mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 dan
melindungi pegawai serta KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat
pelaksanaan tatanan norml baru pelayanan nikah dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan yang ketat.8
Dalam setiap ditetapkannya sebuah peraturan pasti tidak luput dari
efektivitas peraturan itu sendiri. Bagaimana peraturan dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan itu ataupun tidak. Efektifitas
hukum yaitu ketika orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma
hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarbenar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan
tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi
atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara
pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum

menurut pengertian di atas

mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau

7

Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan
pernikahan Di Masa Pandemi), Jurnal Islam Nusantara, Vol.04, No.01, 2020, 15.
8
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Masyarakat Produktif Aman Covid, pdf diakses pada tanggal 8 Desember 2020, jam 08.30.

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran
dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan9
Beberapa ketentuan dalam

Surat Edaran Kementrian Agama

Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

diantaranya

adalah peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau rumah
diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang, peserta prosesi nikah yang
dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya
20% dari kapasitas ruangan dan tidakboleh lebih dari 30 (tiga puluh)
orang.10Dari beberapa ketentuan Surat Edaran Kementrian Agama Republik
Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 banyak masyarakat yang
menerapkan dan banyak pula masyarakat yang tidak menghiraukan dengan
tetap melaksanakan pesta pernikahan yang dihadiri banyak orang dan masih
kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan menaati peraturan
pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Adanya Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor:
P-006/ DJ.III/Hk.00. 7/06/2020 diharapkan mampu diterapkan oleh seluruh
elemen masyarakat khususnya bagi pegawai KUA dan calon pengantin yang
mendaftar. Di dalam hal ini diperlukan sekali kesadaran hukum dari
masyarakat agar tercapai tujuan dari peraturan itu sendiri. Kesadaran artinya
keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani yang dalam mengakui dan
mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya.
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Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi;Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
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Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani
dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individuatau masyarakat untuk
melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.11
Setelah mengkaji dari hal diatas selanjutnya, peneliti melakukan
survey awal lapangan di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terkait
dengan dikeluaranya Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia
Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 mengenai penerapanya dan sejauh
mana keefektivitasan dari surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun. Hasil dari wawancara awal yang peneliti lakukan kepada
Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, peneliti memperoleh
data bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah, di Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun sudah menerapkan Surat Edaran Kementrian Agama
Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, namun masih
ditemukan beberapa kendala dari penerapan surat edaran tersebut,
diantaaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Peneliti berpendapat bahwa hal tersebut menarik untukdikaji, apakah Surat
Edaran

Kemenag

RI

Nomor:

P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

Tentang

Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid sudah efektif
terhadap pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
Dan juga bagaimana saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan

Surat

Edaran

Kemenag

RI

Nomor:

006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

11

Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197.

P-

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas
Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Terhadap
Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”.
B. Rumusan Masalah
Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal maka
peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana praktek pelaksanaan penikahan berdasarkan Surat Edaran
Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari efektvitas hukum?

2.

Bagaimana

faktor-faktor

penghambat

pelaksanaan

Surat

Edaran

Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari efektivitas hukum?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian
ini adalah:
1.

Menjelaskan bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap praktek
pelaksanaan penikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor:
P-006/ DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun.

2.

Menjelaskan bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktorfaktor penghambat pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-

006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di

KUA Kecamatan Geger Kabupaten

Madiun.
D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis
mengenai

efektivitas

Surat

Edaran

Kemenag

RI

Nomor:

P-

006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 terhadap pelaksanaan pernikahan di masa
Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan
diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian
selanjutnya tentang efektivitas Surat Edaran Kemenag RI. Dan juga
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi
masyarakat tentang efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun.
2. Praktis
Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah;
a. Diharapkan penelitian ini, pihak pemerintah dapat memberikan
sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, tentang pentingnya
mematuhi

Surat

Edaran

Kemenag

RI

Nomor:

P-

006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 terhadap pelaksanaan pernikahan di
masa Pandemi Covid-19.

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah lebih tegas
dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar
peraturan.
c. Diharapkan penelitian ini masyarakat lebih memperhatikan tentang
pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan
pernikahan dan kegiatan masyarakat lainnya, di masa Pandemi
Covid-19.
d. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar strata satu.
E. Telaah Pustaka
Penelitian ini dilakukan tidah terlepas dari hasil penelitian-penelitian
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.
Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan
antara lain:
Pertama, skripsi yang ditulis olehRikiSanjaya Alam, dengan judul
“Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan
Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan
Metro Timur)”. Dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana Efektifitas
Pernikahan di KUA Metro Timur sesuai Peraturan Pemerintah No.19 Tahun
2015 tentang Nikah Gratis?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis,
sedangkan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Efektivistas pernikahan di KUA Metro Timur sesuai dengan
Peraturan Pemeritah No.19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis. Dengan tujuan

untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2015 yang
dilaksanakan di KUA Metro Timur. Penelitian ini menunjukan bahwa
meskipun tidak signifikan jumlah perkawinan yang dilaksanakan di dalam
kantor KUA Metro Timur sebagai Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015
bahwa peristiwa pernikahan pada bulan Januari – Desember tahun 2017 dari
total 254 peristiwa nikah dan sekitar 34 peristiwa pernikahan yang menikah di
kantor KUA Metro Timur jika dipresentase ada sebayak 13 persen walaupun
latar belakang masyarakat menikah di dalam kantor KUA Metro Timur
seperti legalisasi pernikahan sirri ataupun hamil duluan atau di luar nikah. Ini
membuktikan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 memiliki peran dalam
peristiwa pernikahan di masyarakat Kecamatan Metro Timur.12
Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan
peneliti lakukan terdapat pada objek yang akan diteliti, yaitu efektivitas Surat
Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 sedangkan objek
yang penelitian diatas adalah Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015, selain
itu juga terdapat perbedaan tempat penelitian yaitu di Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun. Sedangkan persamaannya terdapat pada teori yang
digunakan untuk menganalisis yaitu efektivitas hukum.
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Badroni yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat (2) Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah(Studi
kasus di KUA Surabaya)”. Skripsi ini bertujuan untuk mencari jawaban
12

Riki Sanjaya Alam,” Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan
Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur”, Skripsi
(Metro Timur: Institut Islam Negeri Metro, tahun 2018)

mengenai, 1).Bagaimana efektivitas Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri
Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah di KUA Surabaya?.
2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah?.
Data penelitian di himpun melalui teknik interview secara langsung dengan
Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo, dan Kecamatan
Simokerto. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan
teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis untuk
menggambarkan secara jelas permasalahan tentang Tinjaun Hukum Islam
Terhadap Efektivitas Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Studi di KUA Surabaya). Dengan
menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan segala teori
yang bersifat umum tentang taklik talak dalam Hukum Islam Pasal 24 ayat (2)
PMA No.11 tahun 2007 yang mengatakan bahwa isteri bisa mengajukan ke
pengadilan jika suami menolak untuk membaca sighat taklik talak, untuk saat
ini kurang efektif. Dalam prakteknya membaca sighat taklik talak saat
pernikahan tidak di lakukan oleh sebagian suami, karena dapat mengganggu
kesakralan pernikahan.Menurut pendapat kepala KUA di Surabaya juga
membaca taklik talak bukan merupakan kewajiban, yang terpenting adalah
suami isteri tersebut sudah sepakat.Kurang efektifnya Pasal 24 ayat (2)
tersebut, menurut hukum Islam yang penulis kemukakan ternyata tidak
menjadi suatu permasalahan.Karena masalah pembacaan sighat taklik talak
tidak ada dalil dalam al-Quran maupun hadist yang mengaturnya secara

rinci.Bahkan dalam ulama Madhhab pun tidak ada yang membahas, karena
memang taklik talak bukan merupakan kewajiban dalam pernikahan. Yang
terpenting di dalam talak adalah niat atau maksud dari yang melakukan,
bukan dari ucapannya. Begitu pula dengan masalah taklik talak yang
konteksnya sama.13
Perbedaan antara penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti yaitu pada objek penelitian yaitu antara efektivitas Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan Efektivitas Surat
Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Dan dalam
penelitian diatas selain menggunakan teori efektivitas juga menggunakan
teori maslahah dalam menganalisis data. Selain itu berbeda dalam lokasi
penelitian, dalam penelitian ini di KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun.
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fina Aulia Rahmah Syah,
denganskripsi yang berjudul “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi
Teknologi (IT) oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas
Perkawinan( Studi di KUA Kec. Banyubiru)”. Pada penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui: 1) Efektivitas layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)
oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kecamatan
Banyubiru. 2) Untuk mengetahui Implementasi layanan berbasis Informasi
Teknologi (IT) oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA
Kecamatan Banyubiru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis
13

Muhammad Badroni,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Studi Kasus di KUA
Surabaya”, Skripsi (Surabaya: Univrsitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2018)

penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar
belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial,
individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Data diperoleh dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan
metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, proses
pencatatan nikah berbasis Informasi Teknologi (IT) sistem pencatatan nikah
dengan mekanisme mencatat buku nikah yang keluar dari Kantor Urusan
Agama setempat, dari proses database, dan aplikasi penunjang di depan, serta
integrasi antar jaringan atau network system maka semakin kecil
kemungkinan untuk masyarakat yang tidak taat pada aturan hukum berlaku,
layanan pencatatan berbasis IT sudah efektif, karena dari sistem sudah dijaga
untuk keamanan baik dari pihak perusak jaringan maupun yang ingin
merusak sistem aturan pernikahan bisa dicegah. Kedua, pencatatan dan
aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’
dan ketentuan hukum yang berlaku agar terjamin ketertiban bagi masyarakat.
Sehingga perkawinan hanya boleh dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat
oleh KUA melalui PPN, dengan begitu layanan pencatatan berbasis IT
dengan rangkaian sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat
terlaksana.14
Perbedaan antara penelitian diatas dan penelitan yang dilakukan oleh
peneliti terdapat pada objek penelitan yaitu antara efektivitas layanan berbasis
14

Fina Aulia RohmahSyah,”EfektivitasLayananan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh
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Islam Negeri Walisongo, Tahun 2017)

Informasi Teknologi (IT) oleh Kantor Urusan Agama dengan efektivitas Surat
Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Dan berbeda
lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
Sedangkan persamaannya yaitu menggunakan teori efektivitas hukum.
Keempat, penelitian selanjutnya tertuang dalam naskah publikasi yang
ditulis oleh Harlina, dengan skripsi berjudul “Efektifitas Pengawasan KUA
Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten
Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”. Pokok masalah penelitian ini
adalah: 1) Bagaimanakah efektifitas pengawasan Kua terhadap pernikahan di
Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto?. 2) Bagaimana sistem pengelolaan
administrasi pernikahan di KUA Tamalatea?. Jenis penelitian adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis dan sosiologis. Data diperoleh dari para informasi, yaitu: kepala KUA
Tamalatea, pegawai pencatat nikah dan bagian tata usaha KUA dan tokotoko masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau
referensi terkait.

penelitan ini menujukkan bahwa, efektifitas merupakan

ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangakan
efesinsi menggambar sejauh mana sasaran dikelolah secara tapat dan benar.
Efektifitas yang tinggi dalam mencapai sasaran akan mengahilkan produktif
yang tinggi dan salah urus dalam mengelolah usaha atau organisasi dapat
mengakibatkan rendahnya tingkat efektifitas dan efiseinsi. Efektifitas dengan
efinseinsi rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sebaliknya

efiseinsi tinggi tetapi tidak efektif berarti tidak tercapainya sasaran atau
terjadinya penyimpangan. Jadi efektifitas yang di maksud dalam penelitan ini
adalah pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah di lakukan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA Kecamatan Taamalatea.
Dalam pencatat Perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan
aturan-aturan yang telah ada. Sedangkan Sistem Pengelolaan Administrasi
KUA Tamalatea di kelolah oleh staf administrasi penghulu di kordinir
langsung kepala KUA Tamalatea pendaftaran tentang pernikahan di KUA
Tamalatea.Kantor Urusan Agama dalam hal pernikahan agar sesuai dengan
prosedurnya berdasarkan aturan yang berlaku agar tidak merugikan berbagai
pihak.15
Perbedaan terdapat pada objek yang diteliti

pada penelitian diatas

adalah efektifitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan pernikahan
sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas
Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Dan
berbeda lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun.
F. Metode Penelitian
1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research)
yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa

15

Harlina,”Efektivitas Pengawasan KU Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kecamatan
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Makassar,Tahun 2016)

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini bisa disebut
dengan penelitian kasus

atau study kasus

dengan pendekatan

kualitatif.16Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Sependapat dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya.17
Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang
terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam
kehidupan

sehari-hari

secara

menyeluruh.Pendekatan

kualitatif

diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian tentang ucapan, tulisan
atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial
dari perspektif partisipan.18
Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek penelitian sebagai
data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu efektivitas hukum.
Pendekatan deskriptif tersebut mempunyai makna sebuah metode dalam
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rinka
Cipta,2013), 121.
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meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, dan suatu sistem
pemikiran.
2.

Kehadiran Peneliti
Kehadiran

peneliti merupakan hal mutlak diperlukan, karena

dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan alat pengumpul data
utama. Selain itu hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan
dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu
memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh Karena itu
ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta
mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan
penelitian.19Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh,
artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih
dalam dengan obyek yang diteliti.Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi
sebagai obsever, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke
lapangan tempat dilaksanakan penelitian.
3.

Lokasi Penelitian
Peneliti mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun.Pemilihan lokasi ini dikarenakan berdasarkan
pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa
ditemukan kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran KEMENAG RI
Nomor:

P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

diantaranya

masih

banyak

masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat

19

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,
2011), 9.

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

dalam pelaksanaan pernikahan serta kurangnya pengetahuan masyarakat
Kecamatan

Geger

Kabupaten

Madiun

terhadap

Surat

Edaran

KEMENAG RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.
4.

Data dan Sumber Data
a.

Data
Data adalah unsur penting dalam penlitian.

Data pada

dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui merupakan fakta yang
isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut
Irawan data adalah segala sesuatu yang dicatat, segala sesuatu itu
dokumen, benda-benda, maupun manusia.20Data-data yang peneliti
butuhkan dalam menganalisi masalah menjadi pokok pembahasan
dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama yang
peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi praktek pelaksanaan
penikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
pelaksanaan

Surat

Edaran

dan

faktor-faktor

Kemenag

RI

penghambat

Nomor:

P-006/

DJ.III/Hk.00.7/06/2020.
b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana
sebuah data dihasilkan.21Peneliti memperoleh data langsung

20

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 132.
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(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.
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dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan
catatatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan
Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beberapa
modin atau P3N di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pelaku
pernikahan dan tamu undangan pada saat Pandemi Covid-19 di
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah
sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini
adalah data sekunder.22Sumber data sekunder yang mendukung
penelitian ini adalah informan lain seperti, buku-buku pendukung,
hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya
yang berkaitan dengan permaslahan yang diangkat serta dapat
membantu mengembangkan penelitian ini.
5.

Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi

atau

pengamatan

dapat

didefinisikan

sebagai

“perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”.
Adapun observasi ilmiah adalah “perhatain terfokus gejala, kejadian
atau sesuatu dengan maksud menafsirkanya, mengungkapkan faktor-

22

Ibid.

faktor

penyebabnya

dan

menemukan

kaidah-kaidah

yang

mengaturnya.23
Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di
lapangan yaitu di Kua Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dalam
observasi ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data
yang diperoleh dilapangan yang meliputi praktek pelaksanaan
penikahan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Nomor:
P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

dan

pelaksanaan

Kemenag

Surat

Edaran

faktor-faktor
RI

penghambat

Nomor:

P-006/

DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun.
b. Wawancara
Tehnik pengumpulan data selain dengan observasi juga dengan
menggunakan wawancara, wawancara dapat didefinisikan sebagai
“interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi
saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara
meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang
berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.24
Penelitiakan

menggunakan

wawancara

sebagai

teknik

pengumpulan data, dengan menfokuskan narasumber utama pada
Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beberapa modin
atau P3N di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pelaku pernikahan
23
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2011), 63.
24
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dan tamu undangan pada saat Pandemi Covid-19 di Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun. Tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti akan
melakukan wawancara dengan informan lain, dirasa dapat diambil
keterangannya untuk mendukung penelitian.
c. Dokumentasi
Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode
dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
berupa catatan,

transkip,

buku,

surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.25Secara ringkas,
dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar,

atau karya-karya

momental dari seseorang.
Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa
Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
Tentang Pelayanan

Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman

Covid, serta dokumen lain yang dibutuhkan peneliti dalam
mendukung penelitian ini.
6.

Analisis Data
Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan analis, data tersebut dapat diberi arti dan makna
yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Bodgan
analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

25

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rinka
Cipta,2013), 274.

yang dipeoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga mudah dipahami dan semuanya diiformasikan kepada oranglain.26 Sedangkan menurut Patton analisis data adalah proses mengatur
urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola kategori dan
satuan uraian data. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan
data, menjabarkanya

kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang dapat dicertakan kepada orang lain.27
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan datayang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis.Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data
tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga
selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak
berdasarkan data yang terkumpul.28 Analisis data bertujuan unuk
menjawab

masalah penelitian dan

membuktikan

asumsi dasar

penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang
diperoleh menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat
dipahami, lebih memudahkan

pembaca

dalam memahami hasil

penlitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan
menjelaskan argumentasi hasil penelitian.29
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Ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa data
penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penakrikan
kesimpulan.30
a.

Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhaaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.Reduksi data
meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat
gugus-gugus.31

b.

Penyajian data
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informai disusun,
sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarika kesimpulan
dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat
berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik,
jaringan dan bagan, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang
sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya
melakukan analisis kembali.32

c.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa
data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-

30

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, JunalAlhadharah, Vol. 17 No. 33, Januari 2018,

85.
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32

data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari
hubungan, persamaan atau perbedaan.33
7.

Pengecekan Keabsahan Data
Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah
terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan
keabsahan

data

didasarkan

pada

kriteria

derajat

kepercayaan

(kredibilitas) dengan teknik trigulasi, ketekunan, pengamatan, pegecekan
teman sejawat.34
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tringulasi, adalah
teknik pemeriksaan kebsahan data yang memenfaatkan sesuatu yang lain.
Di luar itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu.35
G. Sistematika Pembahasan
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang
hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang
yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti di Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun tentang efektivitas Surat Edaran
Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 terhadap
pelaksanaan pernikahan di masa Pandemi Covid-19. Rumusan
masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari
latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan

33
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35
Ibid, 330
34

manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari
penelitian secara teoritis dan praktis.Telaah pustaka, dalam
bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian
terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian
sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada
bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang
akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika
pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan
dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk
mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.
BAB II

: EFEKTIVITAS HUKUM
Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan
konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian
dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan digunakan
dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam
penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian
yaitu konsep efektivitas hukum.

BAB III :PELAKSANAAN
PENGHAMBAT
NOMOR:

DAN
SURAT

EDARAN

FAKTOR-FAKTOR
KEMENAG

P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020

DI

RI
KUA

KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh
berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab

ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di
lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian.
Diantara data tersebut yaitu gambaran umum atau profil KUA
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Selain gambaran umum
lokasi penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil
penelitian dari objek penelitian yaitu praktek pelaksanaan
penikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/

DJ.III/Hk.00.7/06/2020

di

KUA

Kecamatan

Geger

Kabupaten Madiun dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan
Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
BAB IV :ANALISA EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG RI
NOMOR:

P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020

TERHADAP

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KUA KECAMATAN GEGER KABUPATEN
MADIUN
Bab ini merupakan bagian inti dalam penelitian, karena pada bab
ini peneliti akan menganalisis data-data yang diperoleh baik data
primer maupun sekunder. Adapun pembahasan dan berbagai hasil
pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa
tentang

efektivitas pelaksanaan penikahan berdasarkan Surat

Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 dan
analisa tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan Surat Edaran

Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 ditinjau dari
efektivitas hukum.
BAB V

: PENUTUP
Bab

ini

merupakanbab

terakhir

dalam

suatu

peneitian.

Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas
rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Serta
memuat saran untuk kemajuan para pihak yang terkait.

BAB II
EFEKTIVITAS HUKUM DAN SURAT EDARAN KEMENAG RI
NOMOR: P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020
A. Efektivitas Hukum
1. Pengertian Efektivitas Hukum
Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengaruh
atau akibat yang membawa hasil, dapat membawa hasil, berhasil guna dan
juga diartikan suatu keberhasilan”.1
Efektivitas menurut Komarudin merupakan suatu keaadaan yang
menunjukan tingkat keberhasilan manejemen dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan terlebih dahulu, tercapainya tujuan manajemen yang efektif
tidak selamanya disertai dengan efesiensi yang maksimum.2
Mengutip dari Nur Fitri Siregar, menurut Hans Kelsen, Jika
Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas
hukum.Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat,
bahwa orang harus berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang diharuskan
oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan
norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar
berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus
berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.3
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Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990, 21.
Komarudin, Eksklopedia Manejemen Dasar Pengertian dan Masalah, Jakarta: Gunung
Agung, 1994, 17.
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Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2018, 2.
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Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada
suatu organisasi atau sejenisnya yang

tidak adanya tekanan atau

ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum

menurut

pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.4
Mengutip dari Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, efektivitas
hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah sebagai berikut;
Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat
mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan
kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang
dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan
terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk
melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda,
hukum akan sanggup menyelesaikan.5

4
5

Ibid, 3.
Ibid, 3-4.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum
Terdapat

empat

faktor

yang

mempengaruhi

efektifitas

dan

berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:
a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
Kaidah atau norma merupakan suatu patokan, agar manusia
berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Suatu kaidah, dari sudut
hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai, dengan demikian,
dengan adanya kaidah atau “sesuatu

harus

terjadi” atau “suatu

perilaku yang harus terjadi”. Kaidah tersebut berisi suruhan larangan,
dan membolehkan; akan tetapi suruhan, larangan atau tadi kebolehan
merupakan suatu keharusan yang harus terjadi di dalam perilaku
manusia. Perlu dibedakan antara kaidah dengan perilaku atas dasar
kehendak yaitu kaidah merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi,
sedangkan perilaku merupakan suatu kenyataan.6
Kaidah

yang sah berarti bahwa kaidah tersebut

dalam; artinya seseorang harus berperilaku
ditentukan oleh kaidah tersebut.

mengikat

sebagaimana telah

Dalam teori ilmu hukum, dapat

dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah,
yakni sebagai berikut:7
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau
terbentuk atas`dasar yang telah ditetapkan.
6

Soejono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 17.
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2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut
efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan
masyarakat.
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi.
Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus
memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. S ebab apabila kaidah hukum
itu hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan

kaidah itu merupakan

kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori
kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya
berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (iusconstituendum). Dengan demikian salah
satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan
atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga
hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum
secara ilmiah.8
b. Penegak Hukum
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup
baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang
8
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penegakan hukum. Namun pada tulisan ini yang dimaksud sebagai
penegak hukum dibatasi hanya pada mereka yang secara langsung
berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya
mencakup “law enfocement”, akan tetapi juga “peace maintenance”,
kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang
Kehakiman,

Kejaksaan,

Kepengacaraan,

dan

Lembaga

Pemasyarakatan.9
Sedangkan proses penegakan hukum harus dimulai pada saat
peraturan itu dibuat. Mengutip dari Zulfatun Ni’mah menurut Satjipto
Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum
adalah

pikiran-pikiran

badan

pembuat

undang-undang

yang

dirumuskan dalam peraturan hukum.10
c. Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas

sangat penting untuk

mengefektifkan

suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik
yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Karena pada kenyataannya
sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya
belum tersedia lengkap. Akibatnya peraturan yang semula bertujuan
untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya
kemacetan.11

9

Ibid, 152.
ZulfatunNi’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012),
107-108.
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Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan dapat berlangsung dengan dengan lancar.
sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencangkup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak
terpenuhi,

maka

mustahil

penegakan

hukum

akan

mencapai

tujuannya.12
d. Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat
berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya
kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu
indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.13
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,
ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk
para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf
kepatuhan yang tinggi adalah

indikator suatu berfungsinya suatu

sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum
tersebut

mencapai

tujuan

hukum

yaitu

berusaha

untuk

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.
Akan tetapi kenyataanya efektivitas tergantung pada tujuan atau
12

Soejono Soekanto,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Raja
Wali Press, 1983), 377
13
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maksud suatu kaidah hukum. Apabila sesorang mengatakan bahwa
suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal
itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap
tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu
atau tidak.14
Mayarakat juga harus mempunyai kesadaran terhadap hukum,
kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani yang
dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang
terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan
yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia
sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan
yang terdapat dalam hukum.15
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam
masyarakat. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung
dari kondisi masyarakat, yaitu:16
1). Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun
peraturan yang baik.
2). Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

14

Ibid., 154.
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3). Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas
atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.
e. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat
namun

sengaja

dibedakan,

karena

di

dalam

pembahasannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan (sistem) hukum
pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang
berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi-konsepi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk
(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan
nilai-nilai yang mencerminan dua keadaan berbeda yang harus
diserasikan.17
3. Usaha-usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum
Menurut Soejono Soekanto, dalam upaya dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat

terhadap hukum ada 4 indikator

yang

mempengaruhinya, diantaranya yaitu:18
a. Pengetahuan hukum
Merupakan Pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku
tertentu yang diatur oleh hukum tetulis, yakni tentang apa yang
dilarang dan apa yang diperbolehkan.

17

Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 59.
Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”,
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b. Pemahaman hukum
Sejumlah informasi ang dimilki oleh seseorang mengenai isi
dari aturan (tertulis), yaitu mengenai isi, tujuan dan manfaat dari
peraturan tersebut.
c. Sikap hukum
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak
hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum
tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini susah ada
elemen apresiasi terhadap aturan hukum
d. Pola perilaku hukum
Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum daam
masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya
itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
4. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Mematuhi Hukum
Adapun

faktor-faktor

yang menjadi penyebab masyarakat

mematuhi hukum diantaranya yaitu;19
a. Compliance
Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan
usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin

19
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dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya
pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
b. Indetification
Terjadi apabila kepatuhan tehadap hukum ada bukan karena nilai
intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta
ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk
menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
c. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum
yang ada.
5. Berlakunya Hukum
Berlakunya hukum dalam masyarakat, dapat dilhat dari empat
aspek, diantaranya yaitu;
a. Secara filosofis Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa
hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif
yang tertinggi.
b. Secara yuridis Berlakunya hukum secara secara yuridis, menurut Hans
kelsen menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis,
apabila

penetuannya

berdasarkan

kaidah

yang

lebih

tinggi

tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.20
c. Secara sosiologis Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila
kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga

20
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masyarakt (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima
dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah
hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah
hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut
teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut
dipaksakan oleh penguasa.21
B. Deskripsi Surat Edaran Kemenag RI Surat Edaran Kemenag RI Nomor:
P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020
Dalam usahanya melindungi dan menjaga masyarakat akan mewabahnya
virus Covid-19 yang sedang melanda dunia terkhusus di Indonesia dan untuk
tetap

memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan

pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal), maka Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat
Produktif Aman Covid yang ditujukan kepada seluruh Kepala KUA diseluruh
Republik Indonesia.22
Dalam surat edaran ini memuat sebelas ketentuan tentang tata cara dan
aturan mengenai pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah

selama

mewabahnya virus Covid-19. Tujuan dari syarat edaran ini adalah untuk
mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi
pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan
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normal baru pelayanan

nikah dengan tetap memperhatikan

protokol

kesehatan yang ketat, dan agar tetap terlaksana peelayanan dan pelaksanaan
pernikahan di saat mewabahnya virus Covid-19 yang masih terus berlangsung
hingga saatini. Ruang Lingkup dari surat edaran direktur jenderal ini meliputi
panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi
Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, syarat edaran ini ditujukan kepada
seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi, Kepala Kantor
Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA). 23
Ketentuan, dalam surat edaran ini ada sebelas ketentuan yang termuat di
dalamnya mengenai tata cara perndaftaran sampai pelaksaan pernikahan di
masa pandemi covid-19, dianataranya yaitu: pertama; Layanan pencacatan
nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari
kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telahditerapkan,
kedua; Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui
website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke
KUAKecamatan, ketiga; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan
pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas
KUAkecamatan, keempat; Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di
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KUA atau diluar KUA, kelimat; Peserta prosesi akad nikah yang dilaksankan
di KUA atau dirumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)orang,
keenam; Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung
pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak
boleh lebih dari 30 (tiga puluh)orang, ketujuh; KUA Kecamatan wajib
mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan
tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan
dengansebaik-baiknya, kedelapan; dalam hal pelaksanaan akad nikah diluar
KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan
pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan
pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang
ketat. Kesembilan; dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada
angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi,

Penghulu wajib menolak

pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui
oleh aparat keamanan sebagaimana formterlampir. Kesepuluh; Kepala KUA
Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal
baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus TugasKecamatan. Kesebelas;
Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan
dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal barupelayanan nikah di
wilayahnya masing-masing.24
Diterbitkanya surat edaran ini diharapkan oleh para penegak hukum di
wilayah hukum KUA agardapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan
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penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya pada setiap ketentuanselama
mewabahnya virus Covid-19 ini. Baik oleh para penegak hukum dan juga
seluruh elemen masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT SURAT
EDARAN KEMENAG RI NOMOR: P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020
DI KUA KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
A. Profil KUA Kecamatan Geger
1.

Letak Wilayah
Letak Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger berkantor di
Jl. Raya Ponorogo, Dusun 1, Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten
Madiun, Jawa Timur. Kecamatan Geger merupakan Kecamatan yang
terletak di Kabupaten Madiun, Luas wilayah Kecamatan Geger adalah
3.661,00 Ha. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Geger adalah 19 kelurahan
diantaranya yaitu, Kelurahan Banaran, Kelurahan Klorogan, Kelurahan
Slambur, Kelurahan Geger, Kelurahan Sareng, Kelurahan Purworejo,
Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Jatisari, Kelurahan Uteran, Kelurahan
Pagotan,

Kelurahan

Jogodayuh,

Kelurahan

Nglandung,

Kelurahan

Samberejo, Kelurahan Putat, Kelurahan Sangen, Kelurahan Kertobanyon,
Kelurahan Kaibon, Kelurahan Kranggan. Jumlah Rukun Warga pada
Kecamatan Geger adalah 83, sedangkan jumlah rukun tetangga adalah
361.1

1

https://www.google.com/search?q=kua%20kecamatan%20geger%20kabup,
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2. Visi, Misi, Tugas Pokok dan fungsi
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Geger yang taat beragama,
maju, sejahtera, cerdas dan toleran

dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara”.
b. Misi
1) Mengoptimalkan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk
halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syariah.
2) Peningkatan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat,
kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah
Islamiyah.
3) Mengefektifkan penyuluhan, kesadaran berzakat dan pemberdayaan
lembaga zakat dan ibadah sosial.
4) Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
serta perlindungan aset wakaf. Mengoptimalkan sistem informasi,
SDM, keuangan dan pelayanan umum. 2
c. Tugas pokok
Berdasarkan ketentuan dalam KMA No. 18 tahun 1975 jo KMA
No. 517 tahun 2001 jo. PP No. 6 tahun 1988, maka tugas Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam
dalam wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
2

Dokumentasi kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

lintas sektoral di wilayah kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatankegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan.
d.

Fungsi
Fungsi KUA Kecamatan Geger didasarkan pada KMA No. 373
tahun 2002 pasal 88 adalah sebagai berikut :
1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujuk
serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan
keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen
di bidang produk halal.
4) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang
pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
5) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang
Ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah
umat.
6) Melakukan pelayan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq
dan shodaqoh.
7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
8) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.3
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3. Struktur Pegawai KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Drs. Maskuri,
M.S.I (Kepala
KUA)

Drs. H. Nur Cholis,
M.Pd.I (Penghulu)

M. Hasanudin, S.E
(Staf)

B. Pelaksanaan

Surat

Kartika Wahyu F,
S.Pd (Staf)

Edaran

Kemenag

Nany Munawaroh,
S.Pd.I (Staf)

RI

Nomor:

P-006/

DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
Semenjak dikeluarkannya surat edaran Surat Edaran Kemenag RI
Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju
Masyarakat Produktif Aman Covid, sampai sekarang khususnya diwilayah
Kecamatan Geger dibawah naungan KUA Kecamatan Geger sudah
menerapkan surat edaran tersebut. Dalam pelaksanaanya juga dipadukan
dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Madiun, sebagai salah satu uapaya pemerintah dan pihak berwajib dalam
melindungi segenap masyarakat dan pegawai KUA dari mewabahnya Pandemi
Covid-19.

Karena keterbatasan waktu dan juga kondisi wabah virus corona yang
masih melanda,

maka peneliti hanya mengambil data dari beberapa

narasumber saja dari beberapa desa di Kecamatan Geger, tidak secara
menyeluruh memuat data dari setiap desa di Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun. Disini penulis akan memaparkan setiap ketentuan beserta data yang
diperoleh dari wawancara kepada berbagai pihak diantaranya Kepala KUA
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beberapa Modin yang mengurusi
pelayanan nikah di Kecamatan Geger, dan beberapa pelaku pernikahan di
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terkhusus yang menikah pada saat
pandemi Covid-19, tentang bagaimana penerapan dari setiap ketentuan surat
edaran tersebut.
Untuk ketentuan yang pertama yaitu; layanan pencacatan nikah di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja
dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah diterapkan.
Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Maskuri
Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun:
“Untuk pencatatan nikah selama pandemi dan juga sebelum ada
pandemi itu semua dilakukan di dalam jam kerja mbak di KUA, kalau
pelaksanaan nikah ada yang diluar jam kerja misalnya hari sabtu dan
minggu.”4
Ketentuan yang kedua yaitu; Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara
online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau
secara langsung ke KUA Kecamatan.
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Berikut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun Maskuri, Beliau menuturkan bahwa;
“Untuk pendaftaran nikah selama Covid dilakukan secara online juga
ofline langsung dating ke KUA, daftar melalui online dengan website
kemudian modin yang bersangkutan mewakili catin datang ke KUA
menghantarkan data yang diperlukan sebagai ganti dari rapak, karena
rapak selama pandemi ditiadakan.”5
Rohmad menuturkan sebagai berikut;
“Untuk proses pendaftaran catin itu online dan offline atinya kalau
sudah ada bukti pendaftaran online baru ditunjukkan ketika offline yaitu
ketida datang ke KUA. Perbedaan pendaftaran dan pelaksanaan
pernikahan sebelum dan sesudah adanya Covid itu, kalau sebelum ada
Covid-19 itu pendaftaran nikah bebas dalam artian persyaratanya tidak
serumit ini, misalnya harus ada tes antigen swaab dan juga rapak atau
rapat sebelum nikah selama Covid-19 ditiadakan.”6
Mengenai tata cara pendaftaran pernikahan pada masa Pandemi Covid19, Mahfud Afandi, selaku modin Dusun Sumberejo, menerangkan bahwa;
“Pendaftaran nikah itu secara online dulu, melengkapi persyaratan
setelah itu baru modin ke KUA menyerahkan berkas sebagai ganti dari
rapak.”7
Ubaidillah menuturkan, sebagai berikut:
“Untuk pendaftaran dilakukan pertama secara online setalah itu baru
secara offline datang ke KUA perwakilan oleh modin datang ke KUA.”
Sedangkan hasil wawancara dari pengantin yang melaksanakan akad
nikah di masa Pandemi Covi-19, yaitu anisa fitriani menjelaskan bahwa;
“Pendaftaran nikah secara offline atau datang langsung ke KUA, tidak
online dibantu oleh modin semua perlengkapannya.”8
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Selaras dengan hal tersebut Sugeng selaku wali atau ayah dari Anisa
Fitriani menuturkan bahwa;
“pendaftaran nikah ya datang ke KUA, bersama bapak modin juga
yang mengurusi surat-suratnya.”9
Kemudian Elisa Amaroyana sebagai pelaku pernikahan di masa
Pandemi Covid-19, dari Desa Jatisari, menuturkan bahwa;
“Proses pendaftaran lewat pak modin, semua berkas diserahkan ke pak
modin, daftranya secara online kemudian setelah itu baru daftar
langsung ke KUA diwakili oleh pak modin,untuk pemeriksaan atau
rapat itu ditiadakan, ada tes kesehatan juga sebagai persyaratan akad
nikah juga menunjukkan surat kesehatan atau swab.”10
Selanjutnya ayah dari Elisa Amaroyana yaitu Muntholib menuturkan
bahwa;
“pendafaran nikah dengan online itu mbak, saya kurang paham, tapi
rapak tidak ada diwakilkan ke pak modinnya, karena ada covid ini
mbak.”11

Kemudian ketentuan yang ketiga adalah; Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah,
pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi
kontak fisik dengan petugas KUA kecamatan.
Berikut hasil wawancara yang dengan Kepala KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun,

9

Sugeng, Hasil Wawancara, Madiun 29 Juni 2021
Elisaa maroyana, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2021.
11
Muntholib, Hasil Wawanacara, Madiun 28 Juni 2021
10

“Saya terapkan apa yang tercantum dalam surat edaran tersebut dengan
semaksimal mungkin mereka yang datang ke KUA harus
memperhatikan protokol kesehatan secara ketat diantaranya pakai
masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu semua kembalinya kepada
kita semua demi kebaikan.”12
Rohmad menjelaskan bahwa;
“Juga sudah memperhatikan protokol kesehatan secara ketat,
diantaranya calon pengantin harus swab terlebih dahulu 3 hari sebelum
akad nikah. Kalau semisal calon pengantinya ada positif atau reaktif
virus Covid-19, jika yang poitif adalah calon pengantin perempuan,
maka akad nikah tetap dilaksanakan jika yang positive Covid-19 calon
pengantin laki-laki maka akad nikah bisa dibatalkan.”13
Anisa Fitriani menerangkan bahwa;
“Ketika pendaftaran, pemeriksan dan pelaksaaan akad nikah sudah
memerhatikan kesehatan seperti memakai masker dan lain-lain.
Sekarang itu sudah otomatis ya mbak kalau hal seperti itu”.14
Sugeng, selaku wali atau ayah dari Anisa Fitriani menjelaskan bahwa;
“Waktu pendaftaran juga memakai masker, yang wajib kan itu, kemanamana pakai masker. Ketika pelaksaaan akad nikah juga memakai
masker, sarung tangan.”15
Kemudian, Agung Pancaselaku tetangga atau tamu undangan Anissa
Fitriani menuturkan bahwa;
“Protokol kesehatan sudah mbak seperti memakai masker, cek suhu
tubuh juga mbak sebelum masuk tempat akad dan resepsi”16
Senada dengan hal tersebut, Gita Kumala selaku tamu undangan
Anissa Fitriani menjelaskan bahwa;
“Kalau disini mbak mengenai protokol kesehatan, seperti pakai
masker, cuci tangan seperti itu. Kalau pas akad itu mempelai juga pakai
masker dan pas ijab qobul itu saya lihat juga pakai sarung tangan
12
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mempelai pria. Tapi memang pas akad dan resepsi karena yang datang
banyak jaga jarak kurang diperhatikan, dan pas acara dimualai juga
banyak yang biasa saja maskernya dilepas.”17
Elisa Amaroyana juga memberikan penjelasan sebagai berikut;
“Waktu
pendaftaran, pelaksanaan akad iu sudah melaksanakan
protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, sarung
tangan, pakai handsanitizer.”18

Muntholib selaku ayah Elisa Amaroyana, menuturkan bahwa;
“Ketika pendaftaran kan gak ada, maksudnya diwakilkan oleh pak
modin, tapi pas pelaksaan akad nikah memakai masker, manten dan
pak naib memakai sarung tangan juga.”19
Hal senada juga diungkapkan oleh Nur Muhammad Iskandarselaku
tamu undangan Elisa Amaroyana yakni:
“Iya mbak, ya lumayan maksudnya juga pakai masker, cuci tangan,
cek suhu tubuh.”20
Modin Pagotan yaitu Ubaidillah juga menjelaskan mengenai penerapan
protokol kesehatan ketika pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah bahwa;
“Potokol kesehatan seperti pakai masker itu juga wajib dilaksanakan
ketika akad, terus yang bersangkutan harus di swab dulu untuk
menangulangi Covid-19, semua peraturan terkait penerapan protokol
kesehatan sudah diterapkan karena jika tidak dilaksanakan, maka pak
naib tidak mau melangsungkan pelaksanaan akad nikah.”21
Hal serupa juga diungkapkan oleh modin dusun Sumberejo, yaitu
Mahfud Afandi, Beliau menuturkan bahwa;
“Untuk pelaksanaan pendaftaran dan akad nikah itu sudah menerapkan
protokol kesehatan secara ketat, 3 hari sebelum pelaksaaan akad itu
17

Gita Kumala, Hasil Wawancara, Madiun 29 Juni 2021
Elisa amaroyana, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2021.
19
Muntholib, Hasil Wawanacara, Madiun 28 Juni 2021
20
Nur Muhammad Iskandar, Hasil Wawancara, Madiun 28 Juni 2021
21
Ubaidillah, Hasil Wawancara, Madiun 3 Maret 2021.
18

harus swab atau rapid tes terlebih dahulu sebagai bukti bebas dari
terjangkit virus covid.”22
Ketentuanyang keempat adalah; Pelaksanaan akad nikah dapat
diselenggarakan di KUA atau diluar KUA.
Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun yaitu:
“Untuk pelaksanaan nikah bisa dilakukan di KUA dan juga diluar
KUA selama daerah tersebut tidak termasuk kedalam zona merah
Covid-19”.23
Anisa Fitriani menuturkan bahwa;
“Untuk pelaksanaan nikah dilakukan di rumah. Karena bisa dihadiri
atau disaksikan oleh keluarga walaupun tidak banyak.”24
Kemudian, Sugeng selaku wali atau ayah dari Anisa Fitriani menuturkan
bahwa;
“Akad nikah kemarin dilakukan di rumah, kalau di KUA keluarga
lainnya gak bisa ikut melihat mbak, orangnya terbatas kalau di KUA.”
Elisa Amaroyana menuturkan bahwa;
“Pelaksanaan akad nikah dilakukan dirumah karena memang sudah
direncanakan sudah lama kalau akad nikah dirumah saja.”25
Muntholib ayah dari Elisa Amaroyana menuturkan bahwa;
“Pelaksanaan akad nikah dilakukan dirumah.”26
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Ketentuan yang kelima yaitu; Peserta prosesi akad nikah yang
dilaksankan di KUA atau dirumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)
orang.
Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun yaitu Maskuri menuturkan bahwa;
“Untuk jumlah peserta akad nikah, disini peserta prosesi akad nikah
harus 10 orang, maka untuk di KUA Geger saya beri inovasi cukup 7
orang yang menghadiri akad nikah, yaitu kedua mempelai, penghulu, 2
saksi, dan juga wali. Yaitu mereka yang merupakan rukun nikah.”27
Kemudian Pak Rohmad juga memberikan penjelasan yang kurang lebih
sama dengan Maskuri, yaitu:
“Untuk pelaksanaan akad nikah itu peserta prosesinya harus 7 orang
yaitu yang termasuk dalam rukun nikah baik untuk nikah yang
dilaksanakan di KUA maupun yang dirumah.”28
Anisa Fitriani juga menjelasakan hal yang kurang lebih sama dengan
jawaban Maskuri maupun Rohmad, yaitu;
“Untuk pelaksanaan akad nikah itu 10 peseta karena emnag sudah
diberi tahu oleh modin dan ketika ke Kantor Desa itu diberi tahu caracaranya dan peraturanya gak boleh lebih dari 10 orang.”29

Sugeng atau ayah dari Anisa Fitriani menuturkan bahwa;
“Ya jumlahnya banyak, ketika akad itu sama kepala KUA dan pak
modin disarankan cuma 7 orang yang berada ditempat ijab qabul, tapi
mau gimana dirumah tempat ijab qabul itu juga ada dari keluarga saja
sudah banyak belum yang rewang tetangga juga, sebagian undangan
pesta juga sudah datang. Untuk resepsi yang datang kemarin lebih mbak
dari 30 orang. awalnya sudah mempersiapkan undangan banyak, tapi
ada peraturan itu jadinya kami terpaksa sebagian undangan tidak

27

Maskuri, Hasil Wawancara, Madiun 19 Februari 2021
Rohmad, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2021
29
Anisa Fitriani, Hasil Wawancara, Madiun 23 Maret 2021.
28

disebar, tapi kenyataanya yang datang juga masih banyak mbak,
kemarin sekitar 70 lebih dari keluarga dan undangan yang datang.”30
Kemudian Agung Panca selaku tetangga atau tamu undangan Anissa
Fitriani, menjelaskan bahwa;
“Kurang tau mbak banyaknya berapa ketika akad nikah kan agak pagi
jadi belum banyak kalau 30 orang lebih mbak sekaligus yang rewang,
tapi pas resepsi ya lumayan banyak. Ketika akad nikah pagi itu lumayan
juga keluarga mempelai laki-laki sebagian juga sudah datang sama yang
rewang dan anak-anak karangtaruna.”31
Senada dengan hal tersebut, Gita Kumala selaku tamu undangan
Pernikahan Anissa Fitriani menuturkan bahwa;
“Saya dengar itu pas akad hanya boleh 7 orang mbak , tapi kemarin
diberi tahu yang dibelakang sebagian tamu undangan disuruh
menghindar atau agak menjauh dari tempat resepsi itu mbak.”32

Kemudian Elisa Amaroyana, menjelaskan mengenai jumlah peserta
prosesi akad nikah yang diselenggarakan di rumah mbak Elisa yaitu;
“Jumlah pesera prosesi akad nikah itu 7 orang yaitu wali, penghulu,
calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan dua orang
saksi.”33
Senada dengan hal tersebut Muntholib ayah dari Elisa Amaroyana
menuturkan bahwa;
“Jumlah pesera akad nikah itu 7 orang yaitu wali, penghulu, calon
pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan dua orang saksi.
Tapi yang melihat dibelakangnya juga ada mbak walaupun tidak
banyak-banyak”.34
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Selanjutnya Nur Muhammad Iskandar selaku tamu undangan Elisa
Amaroyana, menjelaskan bahwa:
“Kurang tau mbak, yang saya tahu katanya gak boleh banyak-banyak
orang gitu.”35

KemudianUbaidillah menyampaikan bahwa;
“Pelaksanaan itu maksimal 10 orang memang seperti itu disini sebisa
mungkin diterapkan dengan sebaik-baiknya.”36
Mahfud Afandi menjelaskan bahwa;
“Kalau peserta akad nikah ya dari KUA itu mengizinkan 7 orang
mbak, 7 orang itu yang termasuk rukun nikah itu. Catin laki-laki dan
perempuan, wali, 2 saksi dan penghulu ditambah satu modin.”
Selanjutnya ketentuan yang keenam adalah; Peserta prosesi akad nikah
yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyakbanyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga
puluh) orang.
Berikut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun Maskuri:
“Untuk masalah ketentuan ini pada pelaksanaan akad nikah cukup
tujuh orang tadi tapi untuk selebihnya setelah akad itu bukan tanggung
jawab saya jika terjadi kerumunan itu sudah tanggung jawab pihak
keamanan desa setempat.”37
Ketentuan yang ketujuh adalah KUA Kecamatan wajib mengatur halhal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar
pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaikbaiknya.
35
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Menurut penuturan yang disampaikan oleh Maskuri selaku Kepala
KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai berikut;
“Untuk hal ini saya pasrahkan pada modin selaku pegawai yang
menangani langsung terjun ke masyarakat, bagiamana nanti supaya
catin paham akan protokol kesehatan termasuk terkait tempat dan lainlain”.38
Kemudian Rohmad, selaku Modin Dusun Nglandung menyampaikan
bahwa;
“Terkait dengan penerapan protokol kesehatan sebelum pelaksanaan
akad nikah juga sudah terlebih dahulu ke Kantor Desa, disana juga
sudah diberi tahu bagaiamana penerapan protokol kesehatan yang ketat
dalam pelaksanaan akad nikah.”39
Adapun ketentuan yang ke delapan adalah; Dalam hal pelaksanaan
akad nikah diluar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan
bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk
pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan
protokol kesehatan yang ketat.
Maskuri menuturkan mengenai koordinasi dengan pihak terkait
pengendalian pelayanan nikah bahwa;
“Setiap pelaksanaan selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait
keamanan akad nikah petugas dari desa juga babinsa juga menunggu,
terkait dengan protokol kesehatan dan tempat mereka juga andil saling
mengawasi”.40
Hal serupa juga diungkapkan oleh Rohmad;
“Koordinasi dengan bagian keamaan terkait pengendalian wabah
Covid-19 itu sudah berjalan artinya sekarang itu izinnya ketat mulai
dari ke Desa, Kecamatan dan Koramil jadi tiga pilar itu harus terpenuhi
38
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dan di dalam izin itu ada pilar-pilar apa yang harus dilakukan dan apa
saja yang tidak boleh dilakukan, kalau kewajibanya tidak dilakukan,
misalnya tidak memakai masker, pesrta akad nikah melebihi batas
yang diperaturan maka akad nikah maka penghulu bisa membubarkan
atau menunda tidak mau menikahkan.”41
Sementara itu, Ubaidillah menuturkan;
“Koordinasi itu dengan pihak desa mbak, dengan babinsa juga. Untuk
mencegah penyebaran wabah ini mbak.”42
Mahfud Afandi menuturkan, bahwa;
“Kalau koordinasi itu sudah pasti ada, dengan pegawai desa, babinsa
dan petugas yang dijadwalkan jaga selama pelaksanaan akad nikah.”43
Ketentuan yang ke Sembilan adalah Dalam hal protokol kesehatan
dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu
wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis
yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir.
Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun, Maskuri Beliau menjelaskan bahwa;
“Untuk kasus menolak pernikahan itu belum pernah, apabila ditemukan
calon mempelai yang positif Covid maka ditunda menunggu sampai
sembuh, jika ditemukan belum memenuhi persyaratan protokol
kesehatan yang benar, seperti pengantin yang tidak mempunyai atau
belum memakai sarung tangan dan masker maka saya tegur dan
ingatkan terlebih dahulu samapi mereka melaksanakan kemudian baru
akad nikah bias dilaksanakan ”44
Rohmad menuturkan sebagai berikut;
“Sejauh ini tidak ada kasus penghulu menolak menikahkan, tapi
misalnya ada yang melanggar atau ada yang kurang menerapkan
protokol keshatan maka penghulu dan aparat yang terkait mengingatkan
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kembali dan menunggu beberapa saat hingga semua protokol kesehatan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.”45

Selanjutnya Ubaidillah mengatakan bahwa;
“Untuk kasus menolak itu belum terjadi mbak, karena ya warga sini
sudah sebisa mungkin menerapkan protokol kesehatan ya walaupun
masih ada yang mengabaikan.”
Sementara itu Mahfud Afandi menuturkan bahwa;
“Kasuspenghulu menolak nikah itu belum pernah terjadi, karena
masyarakat juga sudah banyak yang menerapkan dan mematuhi.”
Ketentuan yang ke sepuluh adalah Kepala KUA

Kecamatan

melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru
pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan.
Maskuri selaku Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
menuturkan bahwa;
“Koordinasi sudah dilakukan walaupun tidak bisa langsung mereka
mengawasi intinya juga sudah berjalan, artinya tetap ada pengawasan
atau pengawalan dari Kecamatan”46
Ketentaun yang terakhir adalah Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.
Maskuri pelaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun, menjelaskan bahwa;
“Terkait pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementrian
Agama itu tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi juga tetap
dipercayakan kepada Kepala KUA Kecamatan masing-masing untuk
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tetap menerapkan, mematuhi dan melaksanakan apa yang tercantum
dalam surat edaran tersebut.”47
Dari hasil penelitian dan wawancara pada Kepala KUA Kecamatan
Geger, beberapa modin di Kecamatan Geger dan beberapa pelaku pernikahan
di masa Pandemi Covid-19 di wilayah hukum KUA Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun, diperoleh pokok-pokok temuan sebagai berikut:
1.

Pelayanan pencatatan nikah dilakukan pada jam kerja KUA.

2.

Pendaftaran nikah selama Covid dilakukan secara online juga ofline
langsung datang ke KUA, daftar melalui online dengan website sebagai
ganti dari rapak dari modin akan menyerahkan berkas ke KUA, ditemukan
bahwa dari pihak berwajib dan masyarakat merasa terbebani kesulitan
terkait pendaftaran secara online.

3.

Juga ada implikasi atau dampak lain dari ditiadakanya rapak yaitu bisa
saja kelengkapan atau rukun dan syarat nikah ada yang kurang atau tidak
sempurna sehingga mengkhawatirkan ke-sahan dari pernikahan itu.

4.

Ketika pendaftran dan pelaksanaan akad nikah sudah memperhatikan
protokol kesehatan secara ketat diantaranya pakai masker,

mencuci

tangan, menjaga jarak, 3 hari sebelum pelaksaaan akad itu harus swab
atau rapid tes, ditemukan beberapa masyarakat yang masih abai terkait
protokol kesehatan seperti tidak memakai masker.
5.

Peserta prosesi akad nikah harus 10 orang, di KUA Geger ada inovasi
cukup 7 orang yang menghadiri akad nikah, yaitu kedua mempelai,
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penghulu, 2 saksi, dan wali. Namun pada prakteknya terkadang lebih dari
7 orang yang hadir dalam majlis akad nikah.
6.

koordinasi dengan pihak-pihak terkait keamanan akad nikah petugas dari
desa juga babinsa.

Modin selaku pegawai yang menangani langsung

terjun ke masyarakat, dan petugas keamanan dan pengendalian Covid dari
desa, yang memberikan arahan dan bimbingan langsung ke masyarakat.
Artinya adanya pelimpahan wewenang KUA kepada modin atau P3N
untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
7.

Penghulu menolak pernikahan itu belum pernah, apabila ditemukan calon
mempelai yang positif Covid maka ditunda menungu sampai sembuh, jika
ditemukan belum memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang benar,
maka diingatkan dan ditegur.

8.

Koordinasi dan pemantauan sudah yang dilakukan oleh Kepala Kantor
Kementrian

dipercayakan

atau

diwakilkan

kepada

Kepala

KUA

Kecamatan.
9.

Jika ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka
untuk sanksi adalah menegur dan mengingatkan artinya tidak ada sanksi
yang berarti.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI
Nomor:

P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 DI KUA

Kecamatan

Geger

Kabupaten Madiun

Dalam pelaksanaan setiap peraturan pasti tidak luput dari adanya faktor
penghambat atau faktor-faktor yang menjadikan hukum tersebut tidak dapat
secara seluruh berfungsi dan diterapkan sebagaimana tujuan diciptakanya
hukum oleh para pembuat hukum. Faktor tersebut bisa berasal dari berbagai
elemen yaitu masyarakat, penegak hukum dan peraturan itu sendiri.
Menurut Maskuri selaku Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan surat edaran ini adalah;
“Diantara kendala dari pelaksanaan surat edaran ini adalah, dan dari
sumber daya manusia atau masyarakat masih rendah terhadap
pemahamanya mengenai protokol kesehatan untuk melindungi diri
mereka sendiri dan orang lain, padahal juga sudah diberi pengumuman
oleh pemerintah tapi masih banyak yang meremehkan dan tidak
menghiaraukan misalnya peraturan memakai masker dan mecuci tangan
sesuai dengan protokol kesehatan yang tepat, itu masyarakat kalau tidak
ditegur itu jarang yang menaati dan melaksanakan jadi kami selaku
petugas harus selalu meningatkan. Untuk kasus menunda pernikahan itu
apabila ditemukan calon mempelai yang positif Covid maka ditunda
menungu sampai sembuh. Selain itu, faktor penghambatnya adalah
terjadi miss komunikasi antara masyarakat, pejabat baik dari lurah,
camat, terkait dengan sosialisasi masyarakat akan surat edaran dan juga
ketika koordinasi ketika akad nikah. setiap pelaksanaan selalu ada
koordinasi dengan pihak-pihak terkait keamanan akad nikah petugas
dari desa juga babinsa juga menunggu. Yang belum jalan itu dari
petugas kesehatannya secara administrasi harus ada swab yang mana itu
dikeluarkan oleh puskesmas, seharusnya itu dikelola oleh desa
kemudian diberikan ke pihak kesehatan.”48
Jika dari sebelas ketentuan diatas, ada pelanggaran dari masyarakat,
berikut keterangan dari Maskuri;

48

Maskuri, Hasil Wawancara, Madiun 19 Februari 2021

“Kalau untuk pelanggaran mengenai surat edaran ini, Cuma dari
masyarakat terkadang ditemukan ada yang mau akad nikah belum
menyediakan sarung tangan, belum memakai masker, ada peserta akad
nikah yang lebih dari 7 orang, ya gitu-gitu aja mbak. Kami ya hanya
menegur dan mengingatkan artinya tidak ada sanksi yang berarti, kalau
misalnya kesalahanya fatal sebetulnya bisa saja penghulu menolak
menikahkan, tapi selama ini kami hanya menegur dan mengingatkan
saja.”49
Sedangkan menurut Rohmad selaku modin di Dusun Nglandung, beliau
menuturkan faktor-faktor penghambat Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 diantaranya adalah;
“Untuk kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang peraturan ini kadang mesti ada penjelasan kembali
mengenai peraturan ini, bagaimana pentingnya menjaga diri dan
masyarakat dari menyebarnya virus ini. Jadi kami selaku pihak yang
melayani masyarakat tidak boleh bosan-bosan mengingatkan
masyarakat agar tetap mematuhi apa yang tercantum dalam peraturan,
begitu pula dengan kami harus bias memberi contoh yang baik kepada
masyarakat, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dan
menjaga jarak.”50
Kemudian Mahfud Afandi menuturkan bahwa;
“Kendalanya dari masyarakat terkadang untuk pendaftran secara online
itu kurang terbiasa dan websitenya terkadang juga eror, selain itu untuk
kendala saya rasa cukup aman artinya masyarakat juga mulai sadar
terhadap hukum. Kita ya bisanya mengingatkan saja, bagaimana agar
masyarakat tetap mematuhi segala yang ada dalam peraturan
tersebut.”51
Ubaidillah juga menjelaskan bahwa;
“Kendalanya ya sebetulnya tidak begitu ada, cuma terkadang dari
masyarakatnya tidak begitu paham terhadap keharusan mematuhi
peraturan ini, terkait bagaimana protokol kesehatan yang ketat”52

49

Maskuri, Hasil Wawancara, Madiun 19 Februari 2021
Rohmad, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2021
51
Mahfud Afandi, Hasil Wawancara, Madiun 2 Maret 2021
52
Ubaidillah, Hasil Wawancara, Madiun 3 Maret 2021.
50

Dari pelaku pernikahan di masa Pandemi Covid-19, Anisa Fitriani
mengungkapkan bahwa kendala dalam pelaksanaan surat edaran ini adalah
sebagai berikut;
“Kendalanya menurut saya sejak dikeluarkanya surat edaran ini, dan
semenjak adanya covid ini, persyatanya menjadi rumit harus izin ke
Kantor Desa dan lain-lain, selain itu kita juga harus diswab terlebih
dahulu, ketika pendaftran juga sedikit ribet karena harus secara online
terlebih dahulu mengisi di website.”53
Sementara itu Sugeng selaku ayah dari Anisa Fitriani menerangkan
bahwa;
“ya kendalanya itu paling undangan gak boleh banyak, awalnya mau
mengundang orang banyak gak jadi.”54
Senada dengan penjelasan tersebut Agung Panca, selaku tetangga atau
tamu undangan Anissa Fitriani menuturkan bahwa;
“Kendala beberapa itu dari tamu undangan kadang lupa bawa masker,
jadi tuan rumah harus menyiapkan masker juga, selain itu banyak yang
berkerumun tidak menjaga jarak.”55
Gita Kumala, selaku tamu undangan pernikahan

Anissa Fitriani

menjelaskan bahwa;
“Kendalanya ya harus cepat-cepat acaranya tidak seperti biasa, selain
itu harus menjaga protokol secara ketat, undangan juga tidak banyak
seperti biasa. Yang masih banyak itu tamu undangnya mbak kalau
dibatasi nyatanya masih banyak juga, sulit juga kalau ditempat resepsi
untuk menjaga jarak.”56
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Sementara itu Elisa Amaroyana pelaku pernikahan di masa pandemi
Covid-19, juga mengungkapkan pendapatnya mengenai kendala-kendalanya
yaitu;
“Kalau kendala itu pasti ada ya mbak ketika akad nikah, yang awalnya
saya ingin mengundang banyak orang diacara akad nikah saya. Namun
semenjak corona dan dikeluarkanya surat ini terpaksa tamu menjadi
terbatas, pada akad itu sebetulnya hanya diperbolehkan 7 orang, namun
kenyataannya lebih mbak karena mau gimana lagi kalau tamu sudah
terlanjur datang. Selain itu juga sebelum pelaksanaan akad nikah harus
ada swab terlebih dahulu dan tes kesehatan padahal sebelum covid tidak
ada syarat seperti itu”. 57
Selanjutnya Muntholib ayah dari Elisa Amaroyana, menuturkan bahwa;
“Kendalanya pasti ditamu undangan mbak, awalnya mau mengundang
banyak gak jadi, ya itu rasanya berbeda dengan nikahan biasanya, harus
pakai masker, pakai sarung tangan pas ijab qobul, acaranya lebih
singkat. Kendala juga tamu undangan doperintah untuk membatasi 30
orang terpaksa masih banyak yang tetap hadir sampai lebih dari 30
orang.”
Terkait dengan kendala Nur Muhammad Iskandar selaku tamu
undangan Elisa Amaroyana, menuturkan bahwa;
“Kendala itu tamunya nggak terlalu banyak mbak, katanya sebelumnya
mau mengundang banyak tapi karena ada virus Covid ini tidak bisa
banyak-banyak. Kendala lagi ya dari undangan itu masih ngeyel ada
yang gak pakek masker. Acara nikahan sekarang lebih singkat menurut
saya kurang sacral, kesannya menjadi terburu-buru karena ditakutkan
terjadi kerumunan.”58

Selanjutnya mengenai pemahaman masyarakat terkait virus covid-19
Menurut Maskuri, selaku kepala KUA Kecamatan Geger:
“Untuk masyarakat menurut saya sudah paham mengenai adanya
covid-19, mereka juga sering mendengar dan melihat di berita di
televisi, selain itu juga akhir-akhir ini jumlah kasus covid juga
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meningkat terkhusus di Kecamatan Geger pada bulan mei sampai
agustus kemarin.”59
Selanjutnya Rohmad, selaku modin dusun Nglandung, menuturkan:
“Pemahaman tentang covid ya masyarakat sepertinya sudah paham
tentang covid dan mematuhi protokol kesehatan, tapi masih rendah
dalam prakteknya.”60
Kemudian Ubaidillah, juga menuturkan:
“Terkhusus diwilayah saya, di dusun Pagotan pemahaman masyarakat
itu rendah, dalam artian ada yang parno atau melebih-lebihkan sesuatu
misalnya, Ketika mereka berinteraksi dengan seseorang tidak serta
merta virus itu dapat menular, tergantung daya tahan tahan tubuh
seseorang juga. Mungkin itu pemahaman yang ada di masyarakat.61
Modin sumberrejo, Mahfud Afandi mengatakan bahwa:
“Untuk covid sendiri masyarakat tahunya cuma virus yang menyebar
gitu, harus pakai maskek, cuci tangan seperti itu, untuk selebihnya
mereka belum tau kayaknya mbak.”62
Anisa Fitriani, pelaku pernikahan di masa pandemi menuturkan:
“Virus dari cina mirip dengan Sars yang menyerang manusia maupun
hewan. Ya dengan adanya covid ini mbak membatasi semua kegiatan
masyarakat, mengatur masyarakat agar taat protokol sekehatan seperti
itu. Virus dari cina mirip dengan Sars yang menyerang manusia
maupun hewan. Ya dengan adanya covid ini mbak membatasi semua
kegiatan masyarakat,
mengatur masyarakat agar taat protokol
sekehatan seperti itu.”63
Elisa Amaroyana, sebagai pelaku pernikahan di masa pandemi covid19 menuturkan bahwa:
“ Ya seperti sekarang ini mbak, virus covid itu ya penyakit seperti flu
itu, tapi bisa menular dan penularanya sangat cepat mbak, tapi
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sekarang kayaknya masyarakat sudah mulai bosan dengan beritaberita dan aturan-aturan mengenai covid.”64
Sugeng, wali atau ayah Anissa Fitriani menjelaskan bahwa;
“Covid itu virus berbahaya yang berasal dari cina, sampai sekarang
masih menyerang di berbagai negara.”65
Agung Panca, selaku tetangga atau tamu undangan Anissa Fitriani,
menjelaskan bahwa;
“Penyakit yang belum ada sebelumnya, yang memberikan dampak bagi
segala aspek kehidupan”66
Gita Kumala, selaku Tamu undangan Pernikahan Anissa Fitriani,
menuturkan bahwa:
“Covid itu adalah virus yang menyebar dibelahan dunia, yang
menyerang manusia melalui sentuhan fisik.”67
Selanjutnya Muntholibayah Elisa Amaroyana, menjelaskan bahwa;
“Virus yang menyerang berbagai negara di dunia dan saya juga
percaya adanya covid itu, sudah banyak korban yang meninggal di
Indonesia diluar negeri juga.”68
Nur Muhammad Iskandar, selaku tamu undangan Elisa Amaroyana,
menjelaskan bahwa:
“Penyakit yang menular disebabakan oleh virus corona itu, yang
menyebar keseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia, virus yang
sangat

mematikan,

sehingga

perlu

mencegah

penularan

penyebaranya di masyarakat.”69
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dan

Kemudian

mengenai

adanya

berita

hoaks

atau

berita

yang

sesungguhnya tidak benar yang ada di masyarakat:
Menurut kepala KUA Kecamatan Geger, Maskuri menuturkan;
“Saya rasa hal tersebut pasti ada dalam masyarakat tidak menutup
kemungkinan, mungkin satu dua orang bahkan banyak. Kalau berita
hoaks sekarang tentang covid itu banyak sekali bertebaran di hp
misalnya dikirim di grub-grub whatsapp keluarga misalnya, tapi untuk
berita hoaks sendiri sulit untuk dihindari karena kita sendiri tidak tau
apakah itu berita real atau hoaks, ya kita kembalikan ke masing-masing
individu untuk menyaring berita yang ada. Terkadang selain dari
mereka ada yang tidak mempercayai ada juga yang mereka
menyepelekan karena mereka itu sudah bosan dengan segala sesuatu
mengenai covid, misalnya harus dituntut memakai masker mereka itu
sudah bosan jadi peraturan itu diterapkan. tapi utnuk yang hoaks
mengenai pernikahan sendiri jarang malah belum ditemukan kayaknya
mbak.”70
Rohmad, selaku modin dusun Nglandung, menuturkan:
“Untuk berita hoaks Kalau dari masyarakat itu sepertinya tidak ada
mbak, mengenai pernikahan di covid ini di kecamatan Geger biasa
saja.Untuk yang tidak percaya akan adanya covid-19 itu, pasti ada mbak
yang tidak percaya adanya covid-19, buktinya masih banyak yang tidak
menerapkan protokol kesehatan juga.”71
Kemudian, Ubaidillah juga menuturkan:
“ Berita hoaks atau palsu terkait nikah pandemi itu tidak ada mbak, ya
kalau berita itu masyarakat pasti melihatnya di tv.”72
Mahfud Afandi, mengatakan bahwa:
“Berita hoaks banyak macamnya mbak, tapi untuk yang tentang
pernikahan masa pandemi tidak ada mbak, saya belum menemukan,
untuk masyarakat ada yang percaya atau tidak itu juga tidak bisa
dibedakan masing-masing tapi tentunya ada yang beranggapan tidak
mempercayai adanya virus Covid-19."73
Anisa Fitriani juga menjelaskan bahwa;
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“Berita hoaks banyak mbak bertebaran di media sosial tapi nggak tahu
mana yang benar mana yang salah, saya selaku masyarakat biasa
mengikut aja mbak apa yang diperintahkan yang diatur oleh
pemerintah.”74
Selanjutnya Elisa Amaroyana, menjelaskan bahwa:
“Kalau saya nggak pernah mbak, saya orangnya gak terlalu
memperhatikan seperti itu, yang penting kemana-mana mematuhi
protokol Kesehatan ya sudah.”75
Kemudian Sugeng selaku wali atau ayah Anissa Fitriani, menuturkan
bahwa:
“Gak tahu mbak, biasanya saya lihat berita di tv itu saja jarang, ya tahu
kalau ada virus covid gitu”76
Agung Panca, selaku tetangga atau tamu undangan Anissa Fitriani,
menuturkan bahwa;
“Saya tidak pernah tau tentang berita hoaks, saya tidak terlalu tahu
tentang berita-berita terbaru atau ubdate tentang berita-berita terkhusus
virus covid ini.”77
Gita Kumala, menjelaskan bahwa;
“Kalau berita hoaks banyak mbak, seperti covid itu virus rekayasa
manusia diciptakan oleh negara maju untuk menguasai dunia, kalau
menurut saya kurang tahu yang benar mana tapi nyatanya juga ada yang
terkena virus.”78
Muntholibayah dari Elisa Amaroyana, menjelaskan bahwa;
“Gak tau saya mbak, saya Cuma lihat berita di tv, hp juga mbak bisa.”79
Nur Muhammad Iskandarselaku tamu undangan Elisa Amaroyana,
menjelaskan bahwa;
“Saya pernah mendengar kalau covid itu senjata untuk menyerang
dunia, memusnahkan Sebagian spesies manusia. Kalau berita hoaks
yang lain mungkin banyak tapi saya tidak tahu”80
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Dari hasil penelitian dan wawancara pada Kepala KUA Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun, beberapa modin, dan pelaku pernikahan di masa
Pandemi Covid-19 di wilayah hukum KUA

Kecamatan Geger, diperoleh

pokok-pokok temuan mengenai kendala dari pelaksanaan Surat Edaran
Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Surat Edaran Kemenag RI Nomor:
P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol
kesehatan secara ketat terkhusus pada saat pelaksanaan akad nikah.
3. Masyarakat yang menyepelekan anjuran atau ketentuan dalam surat edaran
dan menganggap ribet.
4. Ketika pendaftran secara online website kurang mendukung, sehingga
terkadang terjadi kesalahan atau jaringan eror.
5. Adanya mis komunikasi atau kesalahpahaman komunikasi antara penegak
hukum yaitu antara Aparat keamanan pengendalian covid dari desa, petugas
kesehatan dan Kepala KUA.
6. Jumlah pesera akad nikah masih ditemukan yang lebih dari 7 atau 10 orang
sebagaimana ketentuan dalam surat edaran tersebut.
7. Sanksi yang dibarikan oleh pemerintah atau penegak kurang tegas sehingga
banyak masyarakat yang menyepelakan surat edaran tersebut.
8. Pemahaman masyarakat mengenai Covid-19 hanya terbatas pada pengertian
dari virus.

9. Untuk berita hoaks yang beredar di masyarakat mengenai hoaks belum
ditemukan kaitanya dengan pernikahan di masa pandemic Covid-19

BAB IV
EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR:
P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19
DIKUA KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
A. Analisa terhadap Praktek Pelaksanaan Penikahan Berdasarkan Surat
Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari Efektvitas Hukum
Wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di indonesia
menimbulkan banyak permasalahan dan berdampak pula terhadap pernikahan,
prosesi pernikahan jauh berbeda dari pernikahan pada biasanya. Dengan
adanya pandemi covid-19 untuk memberikan rasa aman dan tetap mendukung
pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal), maka
Kementrian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor:
P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.1
Dikeluarkanya peraturan tersebut tujuanya tidak lain demi menjaga
keselamatan masyarakat dan juga pegawai KUA dari mewabahnya virus
Covid-19 yang sedang melanda dunia khususnya Negara Idonesia.
Dalam setiap ditetapkannya sebuah peraturan pasti tidak luput dari
efektivitas peraturan itu sendiri. Bagaimana peraturan dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan itu ataupun tidak. Artinya
1
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hukum atau peraturan akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan
penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan
dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat
membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.2
Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, di
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah diberlakukan semenjak diterbitkan
pada bulan Juni 2020, para penegak hukum sudah mengupayakan dengan
usaha penuh agar masyarakat terkhusus para catin diharapkan melaksanakan
dan menjalankan setiap ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Kemenag RI
Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.
Disini peneliti akan menganalisis bagaimana praktek pelaksanaan Surat
Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun. Peneliti akan membahas mengenai setiap ketentuan
yang ada dalam surat ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Kemenag RI
Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, diantaranya adalah;
Pertama, Layanan pencacatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan
sistem kerja yang telahditerapkan. Dari ketentuan tersebut sudah dilaksanakan
dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana tugasnya dalam memberikan
pelayanan pernikahan kepada masyarakat.
Kedua, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain
melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke
2
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KUA Kecamatan. Dari ketentuan tersebut peneliti simpulkan bahwa,
pendaftaran nikah selama Covid dilakukan secara online juga ofline langsung
datang ke KUA, daftar melalui online dengan website ganti dari rapak, dari
pihak berwajib dan masyarakat merasa terbebani kesulitan terkait pendaftaran
secara online.
Ketiga, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
dan/atau terkait proses pendaftaran nikah,

pemeriksaan

nikah dan

pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas
KUA

Kecamatan.

Terkait

dengan

ketentuan

ketiga,

disini

peneliti

menyampaikan bahwa pelaksanaanya dalam masyarakat adalah Ketika
pendaftran dan pelaksanaan akad nikah sudah

memperhatikan

protokol

kesehatan secara ketat diantaranya pakai masker, mencuci tangan, menjaga
jarak, 3 hari sebelum pelaksaaan akad itu

harus swab atau

rapid

tes,

ditemukan beerapa masyarakat yang masih abai terkait protokol kesehatan
seperti tidak memakai masker.
Keempat, pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau
diluar KUA. Untuk pelaksanaanya pernikahan banyak yang dilakukan di
rumah atau di luar KUA, dengan dalih memudahkan serangkaian acara dan
agar bisa dilihat oleh pihak keluaraga.
Kelima, peserta prosesi akad nikah yang dilaksankan di KUA atau
dirumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Untuk pelaksanaanya
oleh petugas KUA mempunyai inisiatif yaitu membatasi jumlah peserta akad

nikah hanya orang, namun parakteknya seringkali dijumpai yang lebih dari 7
(tujuh) orang.
Ke-enam, peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau
gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan
dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh)orang. Mengenai hal ini diluar
tanggung jawab pihak KUA, artinya penghulu sudah membatasi 7 orang, jika
lenih maka itu selebihnya akan ditangani oleh pihak skeamanan Covid.
Kemudian ketujuh, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang
berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan
akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
Untuk hal ini diserahkan langsung pada modin selaku pihak berwajib yang
dapat menjangkau secara langsung ke masyarakat.
Kedelapan, dalam hal pelaksanaan akad nikah diluar KUA, Kepala
KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait
dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad
nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yangketat. Dalam
pelaksanaanya mengenai koordinasi dengan pihak-pihak terkait keamanan
akad nikah petugas dari desa juga babinsa. Modin selaku pegawai yang
menangani langsung terjun ke masyarakat, dan petugas keamanan dan
pengendalian Covid dari desa, yang memberikan arahan dan bimbingan
langsung ke masyarakat.
Kesembilan, dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada
angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi,

Penghulu wajib menolak

pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui
oleh aparat keamanan sebagaimana formterlampir. Mengenai ketentuan ini
Penghulu menolak pernikahan itu belum pernah, apabila ditemukan calon
mempelai yang positif Covid maka ditunda menungu sampai sembuh, jika
ditemukan belum memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang benar, maka
diingatkan dan ditegur.
Kesepuluh, Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang
rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus
TugasKecamatan. Koordinasi dan pemantauan sudah yang dilakukan oleh
Kepala Kantor Kementrian dipercayakan atau diwakilkan kepada Kepala KUA
Kecamatan.
Ke-sebelas, kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota
melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru
pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing. Pemantauan tidak dapat
dilaksanakan secara penuh, karena tidak memungkinkan bagi petugas
Kemenag mengawasi atau memantau satu-persatu wilayah bawahanya, jadi
diwakilkan kepada Kepala KUA Geger Kabupaten Madiun.
Seperti yang kita ketahui efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. sebagaimana mereka harus
berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Suatu
peraturan dapat dikatan efektif juga dilihat dari segi masyarat, karena
masyarakat termasuk dalam faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan
itu sendiri. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bagaimana dari sudut

pandang masyarakat terhadap pelaksaaan surat edaran ini. Dan jika melihat
dari sudut pandang masyarakat atau pelaku pernikahan di masa Pandemi
Covid-19 di Kecamatan Geger, sebenarnya masyarakat itu berupaya
menjalankan dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh para penegak hukum,
sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran tersebut, namun memang
tidak bisa secara penuh atau sempurna dapat menjalankan setiap ketentaun
yang terdapat di surat edaran tersebut karena disebabkan beberapa faktor,
diantaranya mereka merasa terbebani dan terpaksa, sehingga melaksanakan
setiap ketentaun tidak atas kesadaran masyarakat sendiri.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa, efektivitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya
dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang
tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.3 Namun yang
terjadi dalam pelaksanaanya surat edaran ini belum bias dikatakan efektif
karena, belum sesuai atau sepadan dalam hal hubungan hasil yang diharapkan
oleh para pembuat peraturan dan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Bisa disimpulkan pelaksanaan dari Surat Edaran Kemenag RI Nomor:
P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
kurang berjalan efektif, karena prakteknya dilapangan masih ditemukan halhal yang belum bisa dierapkan diantaranya, kurangnya kepatuhan masyarakat
terhadap protokol kesehatan, peserta resepsi ditemukan ada yang melebihi
3
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batas ketentuan maksimal 7 (tujuh) atau 10 (10) orang, KUA Kecamatan
wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu
dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan namun hal
tersebut diwakilkan atau dilimpahkan kepada Modin selaku pihak berwajib
ynag dekat dengan masyarakat, kurangnya koordinasi sehingga peraturan tidak
dapat dijalankan secara sempurna, pemantauan oleh Kantor Kementrian
Agama Kabupaten/ Kota tidak bisa dilaksanakan sehingga mewakilkan kepada
setiap Kepala KUA Kecamatan.
B. Analisa tentang Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Surat Edaran
Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan
Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari Efektivitas Hukum
Dalam pelaksanaan setiap peraturan pasti tidak luput dari adanya faktor
penghambat atau faktor-faktor yang menjadikan hukum tersebut tidak dapat
secara seluruh berfungsi dan diterapkan sebagaimana tujuan diciptakanya
hukum oleh para pembuat hukum. Faktor tersebut bisa berasal dari berbagai
elemen yaitu masyarakat, penegak hukum dan peraturan itu sendiri. Dalam
bagian ini peneliti akan menganalisis apa saja faktor yang menjadi penghambat
terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III /
Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
Seperti yang kita ketahui efektivitas merupakan suatu keaadaan yang
menunjukan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan terlebih dahulu, tercapainya tujuan manajemen yang efektif

tidak selamanya disertai dengan efesiensi yang maksimum.4Namun setiap
peraturan apapun itu tidak ada yang secara sempurna dapat berjalan dan
diterapkan tanpa adanya celah kendala dalam pelaksanaanya.

Dalam

mengukur efektivitas sebuah hukum, maka perlu diketahui faktor yang
mempengaruhi efektivitas hukum, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas hukum yaitu:
pertama adalah kaidah atau norma merupakan suatu patokan, agar
manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut, kedua penegak hukum
atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang
sangat luas, ketiga Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan
suatu aturan tertentu, sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung5, ke-empat adalah warga masyarakat,
maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu
peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan.6 Kelima adalah faktor
kebudayaan, kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi-konsepi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari).7
Dari

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi

efektivitas

hukum

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, ditemukan faktor-faktor yang
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menjadi penghambat dari efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006 /
DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di wilayah hukum KUA Kecamatan Geger, Kabupaten
Madiun diantaranya adalah;
Pertama faktor penegak hukum dimana penegak hukum; atau orang
yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,
oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung
berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ditemukan kendala yaitu adanya
mis komunikasi atau kesalahpahaman komunikasi antara penegak hukum yaitu
antara Aparat keamanan pengendalian covid dari desa, petugas kesehatan dan
Kepala KUA dan camat, terkait dengan sosialisasi masyarakat akan surat
edaran dan juga ketika koordinasi ketika akad nikah. Sehingga masyarakat
belum memahami terhadap esistensi atau pentingnya menaati peraturan itu
sendiri. Selain itu juga dari penegak hukum sanksi yang diberikan kurang
tegas, hanya sebatas teguran dan himbauan kepada masyarakat, sehingga
masyarakat menyepelekan setiap peraturan yang ada. Dan juga dari penegak
hukum belum bisa melakukan pemantauan terhadap wilayah bawahanya secara
langsung.
Faktor penghambat kedua adalah sarana atau fasilitas, sarana atau
fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana
dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor
pendukung. Karena pada kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah
difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Dalam penelitian ini
faktor sarana yang menghambat yaitu Ketika pendaftran secara online website

kurang mendukung, sehingga terkadang terjadi kesalahan atau jaringan eror.
Maksudnya adalah sarana yang digunakan oleh para catin dalam mendaftar
secara online kadang bermasalah seperti eror dan terjadi kesalahan, sehingga
menghambat efektifan dalam pelaksaan pendaftaran secara online selama
pandemi.
Faktor yang menghambat selanjutnya adalah dari masyarakat; Salah
satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah
warga masyarakat. Untuk kendala dari masyarakat yaitu, Kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang surat Surat Edaran Kemenag RI Nomor:
P-006/DJ.III / Hk.00.7/06/2020 tersebut, kurangnya

kesadaran masyarakat

akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara ketat terkhusus pada
saat pelaksanaan akad nikah, masyarakat yang menyepelekan anjuran atau
ketentuan dalam surat edaran dan menganggap ribet, masih banyak yang abai
akan penerapan protokol kesehatan yang benar.
Seharusnya mayarakat selaku elemen dalam efektivitas hukum juga
harus mempunyai kesadaran terhadap hukum,

kesadaran artinya keadaan

ikhlas yang muncul dari hati nurani yang dalam mengakui dan mengamalkan
sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya.8Seperti penjelasan
diatas diketahui bahwa masyarakat tidak melaksanakan setiap ketentuan
berangkat dari hati nuraninya, bersedia melaksanakan karena ada himbauan
dari pemerintah atau pihak berwajib.

Masyarakat seharusnya dengan

sendirinya menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi seperti saat ini wabah
8
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virus Covid-19 sudah bisa mengantisipasi dan bekerja sama dengan penegak
hukum bagaiamana agara peraturan yang ada dapat berjalan dengan semestinya
untuk kebaiakan bersama.
Faktor kebudayan sebenarnya bersatu dengan faktor

masyarakat

namun sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan
masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi-konsepi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari).9 Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
faktor budaya juga menjadi faktor penghambat dari efektivitas surat Edaran
Kemenag

RI

Nomor:

P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

berdasarkan

hasil

wawancara ditemukan bahwa jumlah peserta nikah yang dibatasi hanya 7
namun, nyatanya masih lebih, walaupun si tuan rumah atau pemilik hajat
sudah membatasi undangan, namun yang datang tetap lebih dari undangan
awal, hal itu menunjukkan bahwa budaya atau adat mereka tidak bisa lepas dari
masyarakat, yang awalnya sebelum adanya virus Covid-19 belum ada mereka
biasa mengadakan pesta pernikahan dan sejumlah rangkaian acara yang selalu
dihadiri banyak orang, dan rasa ingin dating atau sekedar sungkan jika tidak
datang sudah melekat dalam masyarakat, walaupun nyatanya sudah dibatasi.
Menurut Soejono Soekanto, dalam upaya dalam meningkatkan
kesadaran
9

masyarakat

terhadap

hukum

ada

beberapa

indikator

Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Raja
Wali Press, 1983), 377

mempengaruhinya,

diantaranya

yaitu;

pertama,

Pengetahuan

hukum

merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang
diatur oleh hukum tetulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang
diperbolehkan. Kedua yaitu, Pemahaman hukum sejumlah informasi yang
dimilki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yaitu mengenai isi,
tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga yaitu, sikap hukum
merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena
adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Dalam hal ini susah ada elemen apresiasi terhadap aturan
hukum. 10
Dari keempat upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap hukum ada 4 indikator mempengaruhinya, dapat dijadikan bahan atau
ukuran apa yang seharusnya ditingkatkan oleh masyarakat dan juga dapat
menjadi acuan bagi pemerintah atau pihak berwajib bagaimana caranya agar
masyarakat menaati setiap peraturan yang ada. Mulai dari pengetahuan
masyarakat tentang hukum artinya menjadi masyarakat yang melek terhadap
hukum. Dan segala pola perilaku harus disesuaikan dengan setiap ketentuan
yang ada khusunya pada penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Agar dapat tercapai apa yang dicita-citakan oleh
para penegak hukum.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, faktor-faktor
yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI
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Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
diantaranya adalah; Pertama faktor penegak hukum yaitu Adanya mis
komunikasi atau kesalahpahaman komunikasi antara penegak hukum dan juga
sanksi yang diberikan kurang tegas. Faktor penghambat kedua adalah sarana
atau fasilitas pendaftran secara online website kurang mendukung, sehingga
terkadang terjadi kesalahan atau jaringan eror. Faktor yang menghambat
selanjutnya adalah dari masyarakat Kurangnya pengetahuan kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan
kurangnya pengetahuan tentang surat edaran tersebut, kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pemahaman dan analisis diatas, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai beriku:
1. Pelaksanaan pernikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di

wilayah hukum KUA Kecamatan Geger

Kabupaten Madiun kurang berjalan efektif, karena prakteknya dilapangan
masih ditemukan hal-hal yang belum bisa dierapkan diantaranya, yaitu
kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, peserta
resepsi ditemukan ada yang melebihi batas ketentuan, pelimpahan
wewenang KUA Kecamatan kepada

Modin, juga ada implikasi atau

dampak lain dari ditiadakanya rapak yaitu bisa saja kelengkapan atau rukun
dan syarat nikah kurang atau tidak sempurna sehingga mengkhawatirkan kesahan dari pernikahan itu, pemantauan oleh Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/ Kota tidak bisa dilaksanakan sehingga mewakilkan kepada
setiap Kepala KUA Kecamatan.
2. Faktor-faktor penghambat

pelaksanaan

Surat Edaran

Kemenag

RI

Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di wilayah hukum KUA Kecamatan
Geger diantaranya adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari penegak
hukum dan adanya budaya kurang baik yang mengakar di masyarakat
seperti tidak disiplin dan tidak taat terhadap aturan.
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B. Saran
1. Sebaiknya masyarakat dan penegak hukum memilki kesadaran penuh dalam
menjalankan dan menegakkan setiap peraturan yang ada agar peraturan
dapat diterapkan secara efektif
2. Seharusnya semua elemen dalam efektivitas hukum yaitu penegak hukum
dan masyarakat, saling bersinergi dalam menjalankan dan mengusahakan
agar hukum atau peraturan dapat berjalan secara efektif.
3. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap
masyarakat agar peraturan dapat benar-benar dipatuhi oleh masyarakat.
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