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ABSTRAK 

Asnan, Moh. Karim, 2021. Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Eksistensi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Achmad Rodli 

Makmun, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Mas{lah{ah, Eksistensi, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Instruksi 

Dirjen Bimas Islam 

 

Setiap peristiwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/penghulu. Dalam menjalankan tugas 

dan fungsi untuk melakukan pencatatan perkawinan penghulu di KUA dibantu 

oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan di 

desa/kelurahan. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang rumit 

dan panjang, masyarakat menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan dari penghulu KUA saat ini telah 

dihapus oleh Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk dan 

Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).  

Oleh karena itu peneliti menelitinya dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: (1) bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap tujuan lahirnya Instruksi 

Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009? (2) Bagaimana tinjauan 

mas{lah{ah terhadap tugas dan fungsi P3N di KUA Kecamatan Jenangan sebelum 

dan sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalalah penelitian 

kualitatif lapangan yang datanya diambil dari observasi dan wawancara langsung 

dengan beberapa informan serta dianalisis dengan perspektif mas{lah{ah. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) tujuan lahirnya 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 untuk memangkas 

birokrasi di KUA dengan menghapus Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

dapat dikategorikan ke dalam mas}lah}ah al-h}a>jiyyah karena memberi kemudahan 

bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. (2) Tugas dan fungsi P3N sebelum 

dan sesudah lahirnya instruksi di atas untuk memeriksa data calon pengantin dan 

wali yang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan termasuk bentuk mas}lah}ah 
al-d}aru>riyyah, yaitu upaya memelihara agama (hifz} al-di>n) sebagai salah satu 

tujuan ditetapkannya hukum (maqa>s}id al-shari>’ah). Adapun tugas P3N untuk 

membantu mengurus administrasi perkawinan, informan bagi KUA, dan fungsi 

keagamaan lainnya dapat digolongkan ke dalam mas}lah}ah al-h}ajjiyyah, yaitu 

memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara filosofis, berpasangan merupakan sunnatulla>h yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun 

tumbuh-tumbuhan. Ia dipilih oleh Allah Swt. sebagai salah satu jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
1
 Definisi 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitha>qan ghali>z{a>n untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 

Hukum perkawinan memasukkan unsur transendi, yakni bahwa 

perbuatan hukum sebagaimana dimaksud harus mendasarkan pada hukum 

Allah yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Selain mengikat dari sisi 

hukum Islam tidak lepas juga dari ketentuan yuridis negara.
3
 Negara Indonesia 

sebagai negara hukum mengatur segala sendi kehidupan rakyatnya termasuk 

dalam hal perkawinan. Dalam memahami status hukum perkawinan, harus 

diketahui terlebih dahulu asas legalitas (legality) yang menyatakan bahwa 

setiap perbuatan hukum harus mempunyai dasar hukum tertentu yang telah 

ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan. Setidaknya, ada tiga tujuan 

utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, 

yakni: Pertama, untuk menjamin kepastian hukum bagi problematika 

perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya 

                                                             
1 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 
2 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, 2018), 2. 
3 Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan 

Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 329. 
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bersifat judge made law. Kedua, melindungi hak-hak sekaligus upaya 

memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-

undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.
4
 

Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
 Ketentuan ini 

dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang 

Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk. Mengenai kriteria pencatatan, setiap 

perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, pencatatan 

perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan.
6
 Dengan demikian, jika kita perhatikan dengan seksama 

penjelasan umum dari undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa tiap-

tiap perkawinan harus dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

                                                             
4 Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 

98. 
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 

Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji, 2011), 13. 
6 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 66. 
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1975, dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat 

sahnya suatu perkawinan, akan tetapi pencatatan memegang peranan penting 

dalam suatu perkawinan, karena merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu 

perkawinan oleh negara dan membawa konsekuensi hukum bagi yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dirasa perlu guna 

menghindari kemadharatan yang timbul akibat tidak dicatatnya suatu 

perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu: 

ٌم َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلحِ    َدْرُء اْلَمَفاِسِد ُمَقدَّ

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
7
 

Dengan konteks tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan 

perkawinan bagi orang Islam sebenarnya menunjukkan sunnah, bahkan 

hampir menunjukkan kewajiban. Hal ini dilihat dari ‘illat hukum yang 

menyertainya, yaitu menghindari kemadharatan terhadap diri sendiri dan 

orang lain serta menarik kemaslahatan bersama. Dengan adanya kesadaran 

orang Islam untuk mencatat perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah, 

berarti ia telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketaatan terhadadap 

pemerintah.
8
 

Pentingnya pencatatan nikah dalam setiap peristiwa perkawinan yang 

termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  dan Pasal 5 

Kompilasi Hukum Islam, membuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  harus 

bekerja lebih dalam membantu calon pengantin melengkapi persyaratan-

                                                             
7 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 111. 
8 Ibid., 67. 
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persyaratan perkawinan. KUA sebagai instansi pelaksana pencatatan nikah 

dan rujuk di Indonesia dalam keadaaan tertentu semisal karena luasnya daerah 

dan ketertiban administrasi perlu dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) yang berkedudukan di desa/kelurahan. 

Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan merupakan kepanjangan tangan 

dari tugas penghulu di KUA, meskipun pelaksanaan perkawinan tetap 

dipegang oleh penghulu itu sendiri. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki 

beberapa tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang dapat 

diwakili oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam beberapa pasal 

sebagai berikut. 

1. Pemeriksaan pernikahan terhadap calom suami, calon istri, serta wali 

pernikahan mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut 

hukum Islam serta kelengkapan pernikahan yang dibutuhkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 9 ayat (1)). 

2. Penulisan hasil pemeriksaan nikah dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Nikah. (Pasal 9 ayat (2)). 

3. Membuat rangkap dua hasil pemeriksaan jika pemeriksaan dilakukan oleh 

P3N sesuai dengan pasal 9 ayat (4). 

4. Pemberitahuan kepada calon suami dan calon istri ketika ada halangan 

pernikahan. 

5. Memberitahukan penolakan pernikahan ketika terdapat halangan 

pernikahan dan menyertakan alasan-alasan penolakan pernikahan tersebut. 
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Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh kedua calon mempelai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu: 

1. Surat pengantar perkawinan dari desa/keluarahan tempat tinggal calon 

pengantin. 

2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran. 

3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan 

perekaman. 

4. Foto kopi kartu keluarga. 

5. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA kecamatan setempat bagi calon 

pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggalnya. 

6. Surat persetujuan calon pengantin. 

7. Surat izin tertulis orang tua/wali bagi calon pengantin yang belum 

mencapai usia mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. 

8. Surat izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam hal kedua orang tua/wali meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu. 

9. Surat izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, pengampu tidak ada; 

10. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri belum mencapai 16 

(enam belas) tahun. Ketentuan ini telah diubah dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 
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disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
9
 

11. Surat izin dari atasannya/kesatuan jika calon mempelai anggota Tentara 

nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia. 

12. Surat Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang 

hendak beristri lebih dari seorang. 

13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai. 

14. Akta kematian/surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh 

lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda yang ditinggal 

mati. 

Untuk memenuhi persyarataan administrasi perkawinan di atas, banyak 

masyarakat yang belum bisa memenuhinya sendiri karena beberapa faktor, 

misalnya keterbatasan informasi tentang seluk beluk pencatatan perkawinan 

sehingga perlu dibantu oleh P3N. Dalam hal ini peran P3N dianggap penting 

bagi masyarakat awam dalam memberikan pelayanan guna mempermudah 

proses pencatatan perkawinan di KUA. 

Eksistensi P3N sudah sejak lama diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang 

dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sebagai 

anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kementerian Agama 

kabupaten/kota untuk membantu tugas PPN di desa tidak berjalan lama. Sejak 

dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

                                                             
9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah 

dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang 

menghendaki penghentian pengangkatan P3N yang telah habis masa 

jabatannya dan tidak mengangkat P3N baru, kecuali bagi daerah-daerah yang 

sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam, 

praktis membuat eksistensi P3N secara struktural telah dihapuskan, termasuk 

di wilayah Kecamatan Jenangan. Namun dalam fakta di lapangan, praktik 

pengurusan perkawinan oleh masyarakat tetap dilimpahkan kepada P3N di 

desa masing-masing meskipun telah ada aturan yang menghapusnya. Hal ini 

disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Jenangan Bapak Samidjo 

Hartanto : 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Jenangan 

ini berperan penting dalam pemenuhan administrasi pelaksanaan 

perkawinan, mas. Hal ini dikarenakan masyarakat meminta langsung 

kepada P3N guna mengurusi persyaratan nikah. Masyarakat tidak 

langsung datang sendiri ke KUA dan menyerahkan keperluannya ke 

P3N. Selain itu, P3N juga sebagai informan kepada calon pengantin 

mengenai hubungan nasab serta siapa saja yang boleh menjadi wali dan 

sebagainya meskipun saat ini keberadaan P3N sudah dihapus secara 

struktural disini.
10

 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus Jimanar selaku P3N di 

Desa Plalangan sebagai berikut. 

Tugas saya sebagai P3N tidak banyak berubah walaupun ada instruksi 

ini, mas. Saya tetap dimintai tolong oleh masyarakat untuk mengurus 

administrasi nikah. Sebenarnya kalau tidak lewat saya pun masyarakat 

bisa langsung ke KUA. Tapi ya namanya orang biasanya pilih yang 

praktis, jadi nggak perlu ribet ngurusi seperti itu.
11

 

 

                                                             
10 Samidjo Hartanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2021. 
11 Agus Jimat Jimanar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2021. 
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Berawal dari problematika di atas, mendorong penulis untuk meneliti 

dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Eksistensi 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap tujuan lahirnya Instruksi Dirjen 

Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009? 

2. Bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap tugas dan fungsi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Jenangan sebelum dan 

sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 

DJ.II/113 Tahun 2009. 

2. Untuk menganalisis tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) di KUA Kecamatan Jenangan sebelum dan sesudah berlakunya 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah terhadap jalannya peraturan yang berlaku di masyarakat, 

khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat dan KUA Kecamatan Jenangan 

Sebagai pertimbangan melaksanakan peraturan yang telah dibuat 

pemerintah di bidang pencatatan perkawinan. 

b. Bagi Kementerian Agama 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoreksi 

peraturan yang berlaku di lingkungan Kantor Kementerian Agama agar 

berjalan efektif di instansi Kantor Urusan Agama. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak 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, Alif Yusroni, Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan 

Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap peran 

modin untuk membantu masyarakat dalam pengurusan perkawinan dan faktor-

faktor yang melatarbelakangi penggunaan modin di Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah peran 

modin untuk membantu warga Desa Tegalombo Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan perkawinan sangat berperan penting. 
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Modin membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah /rujuk ke KUA. 

Adanya modin dapat menjembatani antara masyarakat dan KUA. Dengan 

begitu secara tidak langsung modin membantu mengawasi pencatatan 

perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat menggunakan modin dalam pengurusan 

perkawinan karena penggunaan modin tersebut atas arahan dari pihak KUA. 

Selain itu, masyarakat Desa Tegalombo meminta bantuan modin karena 

keinginan masyarakat sendiri dengan alasan kesibukan kerja, rumitnya 

mengurus persyaratan perkawinan dan menghormati kebiasaan yang sudah 

berjalan di masyarakat. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu 

dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Sedangkan perbedaannya adalah 

jika penelitian pertama membahas efektivitas peran modin/P3N dalam 

pencatatan perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dengaan menggunakan sudut pandang efektivitas hukum, maka 

penelitian ini membahas tentang eksistensi P3N sebelum dan sesudah 

berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam di Kecamatan Jenangan dari 

perspektif mas{lah{ah.12
 

Kedua, Mufid Mukhorobin, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 

masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap efektivitas tugas dan 

fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan pelaksanaannya ditinjau 

                                                             
12 Alif Yusroni, “Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan 

di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 5. 



11 
 

 

dari teori penegakan hukum. Hasil penelitian ini adalah tugas dan fungsi 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di lingkungan KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo berjalan efektif dilihat dari aspek yuridis maupun 

sosiologisnya. Keberadaan P3N di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dan masyarakat Kecamatan Sukorejo bagaikan dua sisi mata uang 

yang tidak bisa dipisahkan. Peran P3N sebagai jembatan penghubung antara 

pihak KUA khususnya PPN sebagai pembantunya dan kepada masyarakat 

sebagai pembimbingnya. Selain itu pelaksanaan P3N di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo telah terlaksana dengan baik. Persamaan yang terdapat 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-

sama membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Sedangkan 

perbedaannya adalah jika penelitian pertama membahas efektivitas tugas dan 

fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan sudut pandang efektifitas hukum, 

maka penelitian ini membahas tentang eksistensi P3N sebelum dan sesudah 

berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam di Kecamatan Jenangan dari 

perspektif mas{lah{ah.13 

Ketiga, Fauzi Muchammad Iqbalul, Eksistensi Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 

2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini menitik beratkan 

pada bagaimana  eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca 

                                                             
13 Mufid Mukhorobin, “Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, 2016), 8. 
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Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah keberadaan P3N masih sangat 

dibutuhkan di masyarakat meskipun tugas dan status kedudukannya dalam 

Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 mengalami perubahan. 

Dengan kata lain, posisi P3N di wilayah perkotaan tidak bertugas langsung 

dalam pengurusan berkas perkawinan. Akan tetapi hanya terbatas pada tugas 

sosial keagamaan di lingkungan masyarakat Kec. Candi Kab. Sidoarjo. 

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis 

adalah keduanya sama-sama membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N). Sedangkan perbedaannya adalah peraturan yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu penelitian pertama menggunakan Intruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/I Tahun 2015, maka penelitian ini menggunakan Instruksi Dirjen 

Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009. Selain itu penelitian diatas 

menggunakan Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 sebagai pisau 

analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori mas{lah{ah.14
 

Keempat, Estuning Matin Handayani, Efektivitas Penghapusan P3N 

(Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) (Studi KUA Pekalongan Lampung 

Timur). Fokus penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana efektivitas  

penghapusan P3N di KUA Pekalongan Lampung Timur. Hasil penelitian ini 

adalah tidak efektifnya penghapusan P3N di KUA Pekalongan Lampung 

Timur. P3N dianggap tidak mematuhi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 

                                                             
14 Fauzi Muchammad Iqbalul, “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri 

Agama No 298 Tahun 2003 Di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya: 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 7. 
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DJ.II/113 Tahun 2009 yang telah menghapus keberadaan P3N. Persamaan 

yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah 

keduanya sama-sama membahas eksistensi P3N. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian pertama menggunakan sudut pandang efektivitas, maka 

penelitian ini menggunakan sudut pandang mas{lah{ah.15 

Kelima, Moh. Khadziq Dimyati, Urgensi Peran Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca 

Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 

DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan 

Warujayeng Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada 

peran, kedudukan, dan wewenang P3N sebelum dan pasca instruksi tersebut. 

hasil penelitian tersebut adalah peran P3N masih dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam menangani pencatatan nikah. Persamaan yang terdapat dalam penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas 

eksistensi P3N. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian pertama fokus 

terhadap urgensi, maka penelitian ini fokus membahas eksistensi. Selain itu 

perbedaan lainnya adalah penelitian pertama menggunakan teori pencatatan 

perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori mas}lah}ah.
16

 

                                                             
15 Estuning Matin Handayani, “Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah) (Studi KUA Pekalongan Lampung Timur)”, Skripsi (Lampung: Institut Agama 

Islam Negeri Metro, 2019), 59. 
16 Moh. Khadziq Dimyati, “Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurhan 

Warujayeng Kabupaten Nganjuk”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 

2017), 86. 
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Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat 

diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas eksistensi P3N 

sebelum dan sesudah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 menurut sudut pandang mas{lah{ah yang fokus pada lahirnya instruksi 

tersebut dan tugas serta fungsi P3N sebelum dan sesudah instruksi tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah bertindak yang mempunyai 

karakteristik rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam 

kehidupan sebenarnya dan pada hakikatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di 

masyarakat. Peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh 

data yang valid tentang tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 dan tugas serta fungsi P3N sebelum dan 

sesudah lahirnya instruksi tersebut di Kecamatan Jenangan. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena apa 

yang diamati oleh subjek penelitian.
18

 Dalam hal ini, peneliti menerangkan 

                                                             
17Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010),4.  
18 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 3. 
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suatu fenomena yang ditemukan di lapangan, sebagaimana implementasi 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 dan tugas serta 

fungsi P3N sebelum dan sesudah lahirnya instruksi tersebut di Kecamatan 

Jenangan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat, tanpa 

terlibat lebih dalam dengan objek yang diteliti. Peneliti melakukan 

wawancara langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu 

di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut 

karena tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih 

eksis pasca dihapuskan dengan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu obyek, data dapat berupa 
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angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.
19

 Adapun data-

data utama dalam penelitian ini terkait tujuan lahirnya dan 

implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 dan data tentang tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) sebelum dan sesudah keluarnya instruksi tersebut. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.
20

 Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara langsung  dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N), yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa 

Plalangan Bapak Agus Jimanar, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) Desa Jimbe Bapak Rusmani, Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) Kelurahan Setono Bapak Budi Utomo, Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Jenangan Bapak Warasdi, dan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Paringan Bapak 

Abdullah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung 

dengan Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Bapak Samidjo 

Hartanto dan Kepala KUA Kecamatan Jenangan Bapak Ahmad 

Rofi’i. 

2) Sumber Data Sekunder 

                                                             
19Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU 

Press, 2010), 1. 
20Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format 

Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 

Pemasaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129. 
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Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.
21

 Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini adalah informan lain yaitu empat orang bagian dari 

masyarakat yang masih menggunakan jasa Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) yaitu Triokta Mayasari warga Desa 

Jenanangan, Reni Setyowati warga Kelurahan Singosaren, 

Etikumami Fajar warga Desa Plalangan, dan Nur Afifah warga 

Desa Tanjungsari. Selain itu peneliti juga mewawancarai tokoh 

agama Desa Plalangan Bapak Purnomo Langgeng, Kepala Desa 

Plalangan Bapak Ipin Herdianto, dan Kepala Desa Jenangan Bapak 

Toni Ahmadi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan secara terbuka sehingga informan mengetahui kehadiran 

pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara di 

lokasi penelitian.
22

  Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai 

teknik pengumpulan data terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) Desa Plalangan Bapak Agus Jimanar, Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) Desa Jimbe Bapak Rusmani, Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Setono Bapak Budi Utomo, 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Jenangan Bapak 

                                                             
21Ibid. 
22 Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 59. 
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Warasdi, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Paringan 

Bapak Abdullah, Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Bapak Samidjo 

Hartanto dan Kepala KUA Kecamatan Jenangan Bapak Ahmad Rofi’i. 

Selain itu, peneliti juga mewawancarai empat orang bagian dari 

masyarakat yang masih menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) yaitu Triokta Mayasari warga Desa Jenanangan, Reni 

Setyowati warga Kelurahan Singosaren, Etikumami Fajar warga Desa 

Plalangan, dan Nur Afifah warga Desa Tanjungsari. Selain itu peneliti 

juga mewawancarai tokoh agama Desa Plalangan Bapak Purnomo 

Langgeng, Kepala Desa Plalangan Bapak Ipin Herdianto, dan Kepala 

Desa Jenangan Bapak Toni Ahmadi untuk mencari data tentang tujuan 

lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009, 

implementasi, dan tugas serta fungsi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) sebelum dan sesudah lahirnya instruksi tersebut. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari 

informan meliputi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di beberpa 

desa di Kecamatan Jenangan, Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan 

Jenangan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang 

memakai jasa P3N secara teliti, dan cermat dari segi kelengkapan, 
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keterbacaan, kejelasan, keselarasan antara satu dengan yang lain, 

relevansi, dan keseragaman kelompok kata. 

b. Pengorganisasian, yaiti menyusun data yang diperoleh secara 

sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan 

dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. 

c. Hasil, yaitu proses menyusun data agar dapat diambil kesimpulan akhir 

dengan menggunakan teori mas}lah}ah mursalah mengenai tujuan 

lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

dan tugas serta fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

sebelum dan sesudah lahirnya instruksi tersebut.
23

 

7. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif. Metode induktif adalah proses mengambil kesimpulan 

dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan sebelum 

dan sesudah lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 

Tahun 2009 untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
24

 Dengan 

analisis induktif ini artinya memungkinkan adanya kecamatan lain yang 

mengalami hal yang sama dengan Kecamatan Jenangan terkait eksistensi 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini sesudah lahirnya instruksi 

tersebut. 

                                                             
23 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 153. 
24

 Syahrul Budiman, “Pengolahan Data dan Analisis Data Kualitatif,” dalam  

https://www.academia.edu.co.id, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, jam 19.00). 

https://www.academia.edu.co.id/
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan tiap-

tiap bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan sehingga dapat membentuk 

susunan yang utuh. Agar penyusunan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa 

yang direncanakan, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan 

sebagai berikut. 

Bab pertama adalah bab 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 

eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebelum dan sesudah 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009. Rumusan masalah 

yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk 

membatasi fokus penelitian. Tujuan dan 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 kedua berisi tentang teori. Bab ini merupakan landasan teori tentang 

konsep mas{lah{ah yang akan menjadi pisau analisis terhadap permasalahan 
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tersebut meliputi, pengetian mas{lah{ah, macam-macam mas{lah{ah, objek 

mas{lah{ah mursalah dan kehujjahan mas{lah{ah mursalah. 

Bab ketiga ini berisi tentang eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bab ini memaparkan data-

data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan 

sebelumnya. Bab ini sebagai bahan tinjauan berdasarkan data yang diperoleh 

di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data 

tersebut adalah gambaran umum Kecamatan Jenangan, meliputi tujuan 

lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 serta 

tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebelum dan 

sesudah berlakunya instruksi tersebut. 

Bab empat merupakan bab analisis, karena pada bab ini akan meninjau 

data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Adapun tinjauan yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mengenai tujuan lahirnya Instruksi Dirjen 

Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 dan tugas serta fungsi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Jenangan sebelum dan 

sesudah berlakunya instruksi tersebut dari perspektif mas{lah{ah. 

Bab kelima kerupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi 

kesimpulan dari rumusan masalah dan selanjutnya memberikan saran. 
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BAB II 

KONSEP MAS{LAH{AH 

A. Pengertian Mas{lah{ah 

Dari segi bahasa, kata al-mas{lah{ah adalah seperti lafaz{ al-manfa’at, 

yaitu mas{dar yang sama artinya dengan kalimat as{-s{alah},1 seperti halnya lafaz{ 

al-manfa’at sama dengan al-naf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al-mas{lah{ah itu 

merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-mas{a>lih{.2 Pengarang Kamus 

Lisa>n al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-mas{lah{ah yang berarti al-s{alah{ 

dan al-mas{lah{ah yang berarti bentuk tunggal dari kata al-mas{a>lih{. Semuanya 

mengandung  arti adanya manfaat baaik secara asal maupun suatu proses, 

seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan 

penjagaan, seperti menjauhi keburukan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan 

mas{lah{ah.  

B. Macam-macam Mas{lah{ah 

Konsep mas{lah{ah dalam Islam dapat dikategorikan menurut sudut 

pandang yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. 

1. Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai h{ujjah dalam menetapkan hukum, 

mas{lah{ah menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Mas{lah{ah al-d{aru>riyyah adalah kemanfaatan  yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia 

tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak 

                                                             
1 Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), 81. 
2 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91. 
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ada.
3
 Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada 

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mas{lah{ah dalam 

tingkat d{aru>ri>. Pengabaian terhadap mas{lah{ah al-d{aru>riyyah dapat 

berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan 

dan turunnya azab di akhirat. Mas{lah{ah al-d{aru>riyyah disyariatkan 

untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (h}ifz} al-di>n), 

melindungi jiwa (h}ifz} al-nafs), melindungi akal (h}ifz} al-‘aql), 

melindungi keturunan (h}ifz al-nas{l), dan melindungi harta (h}ifz al-ma>l) 

yang dikenal dengan maqa>s{id al-shari>’ah.
4
 Mas{lah{ah al-d{aru>riyyah 

juga sering disebut dengan istilah kebutuhan  dasar atau primer 

(necessity). 

b. Mas{lah{ah al-h{a>jiyyah adalah kemanfaatan yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk 

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan 

pokok yang lima (d{aru>ri>), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah 

sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia.
5
 Mas{lah{ah al-ha>jiyyah juga sering disebut 

dengan istilah kebutuhan sekuder (needs). 

c. Mas{lah{ah al-tah{si>niyyah adalah mas{lah{ah yang kebutuhan hidup 

manusia kepadanya tidak sampai tingkat d{aru>ri>, juga tidak sampai pada 

tingkat h{ajiy, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka 

                                                             
3 Zulbaidah, Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri’iyyah) (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2016), 135. 
4 Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Jasser Auda) 

(Ponorogo: Nata Karya, 2019), 23.  
5 Zulbaidah, Ushul Fiqh I, 136. 
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memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.
6
 Mas{lah{ah al-

tah{si>niyyah juga sering disebut dengan istilah kebutuhan tersier 

(luxuries). 

Tiga bentuk mas{lah{ah tersebut, secara berurutan menggambarkan 

tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah mas{lah{ah al-

d{aru>riyyah, kemudian mas{lah{ah al-h{a>jiyyah dan berikutnya mas{lah{ah al-

tah{si>niyyah. 

2. Ditinjau dari segi eksistensi atau wujudya, mas{lah{ah menjadi tiga macam, 

yaitu: 

a. Al-mas{lah{ah al-mu’tabarah, yaitu mas{lah{ah yang secara tegas diakui 

syari’at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Misalnya diwajibkan hukum qishash untuk 

menjaga kelestarian jiwa. 

b. Al-mas{lah{ah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena 

kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari’at.
7
 Misalnya ada 

anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-

laki dan anak wanita adalah mas{lah{ah. Akan tetapi kesimpulan seperti 

itu bertentangan dengan ketentuan syari’at, yaitu ayat 11 surat An-

Nisa>’ yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali 

pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan 

bahwa apa yang dianggap mas{lah{ah itu bukan mas{lah{ah disisi Allah.  

                                                             
6 Ibid. 
7 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh ( Jombang: Darul Hikmah, 2008), 118. 
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c. Al-mas{lah{ah al-mursalah, adalah suatu kemaslahatan yang tidak 

mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalnya.
8
 Jika terdapat 

suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ‘illat 

yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian 

tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum 

syara’, yakni ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan manfaat dan 

penolakan terhadap keburukan, maka kejadian tersebut dinamakan 

mas{lah{ah mursalah.9 Mas{lah{ah semacam ini terdapat dalam masalah-

masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula 

ada bandingannya dalam al-Qur’an dan al-Hadi>th untuk dapat 

dilakukan analogi.
10

 Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala 

rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak  ada dalil khusus yang 

mengaturnya, baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah Rasulullah Saw. 

Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari’at yaitu dalam 

hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta. 

C. Objek Mas{lah{ah Mursalah 

Yang menjadi objek mas{lah{ah mursalah ialah kejadian atau peristiwa 

yang perlu diterapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas{s{ (Al-Qur’a>n 

dan Al-Hadi>th) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini banyak disepakati 

oleh para pengikut mazhab yang ada dalam fikih, demikian pernyataan Imam 

al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya Mas{a>lih{ al-Mursalah menerangkan hukum 

                                                             
8 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 79. 
9 Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, 92. 
10 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Aura, 2019), 69. 
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dalam bidang muamalah dan semacamnya. Sedangkan dalam soal ibadah 

kepada Allah Swt. untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak 

sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah tersebut. Oleh sebab itu, 

hendaklah kaum muslim beribadah sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Al-Qur’a>n dan Al-Hadi>th. 

Menurut Imam al-Haramain bahwa Imam al-Sha>fi’i dan sebagian besar 

pengikut Mazhab Hanafi menetapkan hukum dengan  mas{lah{ah mursalah 

harus dengan syarat adanya persesuaian dengan kemanfaatan yang diyakini, 

diakui dan disetujui oleh para ulama.
11

 

D. Kehujjahan Mas{lah{ah Mursalah 

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera mas{lah{ah mursalah, 

sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut: 

1. Praktek para sahabat telah menggunakan mas{lah{ah mursalah, diantaranya: 

a. Sahabat mengumpulkan al-Qur’a>n ke dalam beberapa mushaf. Padahal 

hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw. alasan yang 

mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali 

semata-mata karena mas{lah{ah, yaitu menjaga al-Qur’a>n dari 

kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya karena meninggalkannya 

sejumlah besar h{afi>z{ dari generasi sahabat. 

b. Khulafa> al-Rashidi>n menetapkan keharusan menanggung ganti rugi 

kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya 

kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi 

                                                             
11 Sanusi, Ushul Fiqh, 81. 
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ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti 

rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya 

untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung-

jawabnya. Sahabat Ali  menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti 

rugi (memberi jaminan) disini adalah mas{lah{ah. 

c. Umar Ibn al-Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) 

agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang 

diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara 

itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, 

tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghani>mah 

(rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah 

yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu. 

2. Adanya mas{lah{ah sesuai dengan maqa>s}id al-shari>’ah (tujuan-tujuan 

syar’i), artinya dengan mengambil manfaat berarti sama dengan 

merealisasikan maqa>s{id al-shari>’ah.
12

 Sebaliknya mengesampingkan 

manfaat berarti mengesampingkan maqa>s{id al-shari>’ah. Sedang 

mengesampingkan maqa>s{id al-shari>’ah adalah batal. Oleh karena itu, 

adalah wajib menggunakan dalil maslahatatas dasar bahwa ia adalah 

sumber hukum pokok (as}l) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak 

keluar dari us}u>l (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara 

maslahat dan maqa>s{id al-shari>’ah. 

                                                             
12 Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam, 22. 
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3. Seandainya mas{lah{ah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 

mengandung mas{lah{ah selama berada dalam konteks mas}lah}ah-mas}lah}ah 

shar’iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan 

kesempitan.
13

 

Golongan Sha>fi’iyyah pada dasarnya juga menjadikan mas{lah{ah 

mursalah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam Sha>fi’i 

memasukkannya dalam qiya>s. Al-Ghaza>li> mensyaratkan kemaslahatan yang 

dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain;
14

 

1. Mas{lah{ah  itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’.  

2. Mas{lah{ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas{s{ syara’. 

3. Mas{lah{ah itu termasuk kedalam kategori mas{lah{ah yang d{aru>ri>, baik 

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak 

dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.    

Jumhur ulama menerima mas{lah{ah mursalah sebagai metode istinbath 

hukum, dengan alasan:  

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadi>th menunjukkan bahwa setiap hukum 

mengandung kemaslahatanan bagi umat manusia. 

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, 

dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada 

hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
15

 

  

                                                             
13 Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh, 82. 
14 Totok Jumantoro, Kaidah Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2009), 79. 
15 Ibid., 206. 
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BAB III 

EKSISTENSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI 

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Kecamatan Jenangan 

1. Kondisi Fisik dan Geografis Kecamatan Jenangan 

Kecamatan Jenangan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang 

ada di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Jenangan terdiri dari 15 desa dan 

2 kelurahan,
1
 antara lain: 

a. Desa Ngrupit 

b. Desa Mrican 

c. Desa Plalangan 

d. Desa Sedah 

e. Desa Pintu 

f. Desa Jimbe 

g. Desa Sraten 

h. Desa Panjeng 

i. Desa Jenangan 

j. Desa Nglayang 

k. Desa Tanjungsari 

l. Desa Semanding 

m. Desa Paringan 

n. Desa Wates 

                                                             
1 Profil KUA Kecamatan Jenangan Tahun 2020, 3. 
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o. Desa Kemiri 

p. Kelurahan Singosaren 

q. Kelurahan Setono
2
 

Kecamatan Jenangan terbagi menjadi 120 Rukun Warga (RW) dan 

402 Rukun Tetangga (RT) dan 60 lingkungan atau dusun. Luas wilayah 

Kecamatan Jenangan sekitar 59,44 km
2 

yang penggunaannya terbagi 

menjadi lahan pertanian seluas 3.845,78 Ha dan bukan pertanian seluas 

2.098,10 Ha. Kecamatan Jenangan terletak di ketinggian 143 meter sampai 

dengan 334 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah 

yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Ngebel, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Pulung dan Kecamatan Siman, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Babadan.
3
 

2. Kondisi Ekonomi dan Kependudukan di Kecamatan Jenangan 

Jumlah penduduk di Kecamatan Jenangan sebesar 63.339 jiwa 

dengan jumlah laki-laki sebanyak 31.210 jiwa dan jumlah perempuan 

sebanyak 32.129 jiwa yang tersebar di 15 desa dan 2 kelurahan. Sementara 

untuk mata pencaharian mayoritas penduduknya sebagai petani. Selain itu, 

penduduk Kecamatan Jenangan juga bekerja sebagai tenaga kerja di luar 

negeri, Aparatur Sipil Negara (ASN), perdagangan, dan wiraswasta. 

Dalam hal jumlah peristiwa perkawinan, KUA Kecamatan Jenangan 

melayani perkawinan yang fluktuatif setiap tahunnya, yaitu tahun 2012 

                                                             
2 Ibid., 5. 
3 Ibid., 10. 
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berjumlah 563 peristiwa, tahun 2013 meningkat menjadi 567 peristiwa, 

tahun 2014 ada 504 peristiwa, tahun 2015 berjumlah 527 peristiwa, tahun 

2016 berjumlah 463 peristiwa, tahun 2017 ada 470 peristiwa, tahun 2018 

berjumlah 491 peristiwa, tahun 2019 menurun menjadi 432 peristiwa, dn 

tahun 2020 sebanyak 423 peristiwa perkawinan.
4
 

B. Pengertian dan Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat 

yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk 

membantu tugas penghulu di desa tertentu.
5
 Istilah Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) dalam kehidupan masyarakat khususnya pedesaan 

sering disebut dengan modin. Modin merupakan petugas yang memiliki peran 

mengurus perihal keagamaan di suatu desa, khususnya dalam hal perkawinan. 

Selain itu modin juga berperan dalam pembinaan kehidupan beragama 

masyarakat desa. Dalam pengurusan perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) berada dibawah KUA Kecamatan sebagai kepanjangan tangan 

penghulu di tiap desa sebagaimana diungkapkan oleh Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) Desa Paringan sebagai berikut. 

P3N itu kalau disini biasanya disebut modin mas. Modin bekerja 

dibawah KUA kecamatan, bukan di bawah pemerintahan desa. Selama 

ini ada sebagaian anggapan masyarakat kalau P3N itu di bawahnya 

pemerintah desa dan KUA, tapi yang benar ya dibawah KUA itu. tapi itu 

dulu, sekarang tidak demikian.
6
 

 

                                                             
4 Ibid., 21. 
5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah Pasal 1. 
6 Abdullah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Maret 2021 
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Sejak keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 

dalam diktum kedua menginstruksikan kepada Kanwil Kementerian Agama 

seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan P3N yang 

sudah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat P3N baru, kecuali bagi 

daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen 

Bimas Islam. 

Dengan turunnya instruksi tersebut, maka Kementerian Agama 

kabupaten/kota otomatis tidak lagi mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) baru  dan tidak pula memperpanjang masa jabatannya, kecuali 

beberapa daerah yang masih membutuhkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) karena letak geografis yang luas untuk membantu pengulu yang 

jumlahnya sangat terbatas dalam melaksanakan tugas kepenghuluannya.
7
 

Calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diusulkan oleh kepala 

desa/kelurahan atau perwakilan ke kepala KUA kecamatan kemudian 

diusulkan kembali oleh kepala KUA Kecamatan kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota untuk ditetapkan setelah mendapat 

persetujuan dari Kepala Seksi Bimas Islam kabupaten/kota. Untuk dapat 

diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 

a. warga Negara Republik Indonesia; 

                                                             
7 Ismail, “Potret Kinerja dan Pelayanan Publik oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) di Kabupaten Tangerang: Kasus KUA Kecamatan Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan 

Kosambi,” Penamas, 3 (Oktober-Desember 2015), 495. 
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b. beragama Islam; 

c. membantu mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari; 

d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan 

pemerintah Republik Indonesia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang 

menentang agama Islam; 

e. berakhlak mulia; 

f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

g. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun; 

h. lulus pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyyah; 

i. lulus tes kompetensi yang diadakan khusus untuk itu oleh Kementerian 

Agama kabupaten/kota, meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan 

pelaksanaanya, fikih munakahat dan fikih ibadah, baca tulis al-Qur’an, 

serta praktik khutbah nikah, doa dan nasihat perkawinan.
8
 

Masa jabatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setinggi-

tingginya usia 60 tahun dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan pembantu 

pegawai pencatat nikah (P3N) setinggi-tingginya usia 60 tahun dan sewaktu-

waktu dapat dinyatakan berhenti apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; 

c. berpindah alamat diluar kecamatan bersangkutan; 

                                                             
8
 Ade Saputra, “Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau 

dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018,” Sakina, 3 (2019), 5. 
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d. habis masa berlaku tugasnya; 

e. diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 

atas dasar usul Kepala KUA Kecamatan.
9
 

Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diperoleh dari 

peristiwa nikah dan rujuk yang dilayaninya, yang besarnya ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan persetujuan gubernur. 

C. Tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 

Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam perannya 

sebagai kepanjangan tangan dari penghulu mengalami pasang surut seiring 

dengan  semakin dinamisnya aturan yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 pada diktum kedua disebutkan bahwa akan 

melakukan pengehentian pengangkatan terhadap Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baru.
10

  

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Dirjen Bimas Islam 

mengenai lahirnya instruksi tersebut, antara lain adalah: 

1. Memaksimalkan peran KUA kecamatan dalam pelayanan pencatatan 

perkawinan. 

KUA adalah instansi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik 

Indonesia untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 

                                                             
9 Ibid., 6. 
10 I Nyoman Yoga Segara, “Modin sebagai Patronase Perkawinan di Kota Semarang, 

Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya,” Harmoni,  1 (2017), 170. 
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pencatatan nikah dan rujuk. Selama ini, pengurusan administrasi 

pencatatan perkawinan dianggap sesuatu yang rumit dan membutuhkan 

waktu yang lama. Tidak cukup waktu sehari atau dua hari untuk mengurus 

administrasi perkawinan oleh calon pengantin di KUA, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Rusmani selaku Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) Desa Jimbe sebagai berikut. 

Menurut saya P3N dihapus itu agar KUA bisa maksimal perannya 

mas. Jadi tidak usah melalui P3N, calon pengantin bisa mengurus 

urusannya sendiri. Selain itu, sebelum sekarang ini terwujud, KUA 

itu oleh kemenag akan dibuat sistem terpadu, jadi lebih efisien. 

Otomatis birokrasinya kan semakin ringkas.
11

 

 

Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi  

sehingga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain 

itu, lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah 

dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

bertujuan menyongsong program Kementerian Agama Republik Indonesia 

menuju KUA yang berbasis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Program ini dibutuhkan untuk dapat mewujudkan pelayanan yang 

transparan, akuntabilitas, serta dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Memangkas birokrasi sehingga meminimalisir oknum Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) yang melakukan pungutan liar dalam tugasnya 

melayani masyarakat. 

                                                             
11 Rusmani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 April 2021. 
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Stigma buruk masyarakat terhadap pelayanan KUA yang lambat dan 

diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit semakin diperparah oleh isu 

yang sering muncul dipermukaan, yang berhubungan dengan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan dari penghulu, 

yakni adanya pungutan liar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pungutan 

liar tumbuh subur di setiap sektor pelayanan masyarakat. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Jenangan, Bapak Samidjo 

Hartanto sebagai berikut. 

Begini mas, lahirnya instruksi itu karena adanya kegelisahan 

mengenai dugaan pungli di lingkungan KUA, dalam hal ini yang 

disebut adalah P3N. Tujuannya sendiri adalah pemangkasan 

birokrasi. Kalau birokrasi semakin simpel kan peluang pungli 

semakin kecil, lalu imbasnya kan pelayanan KUA semakin digenjot 

lagi. Pokoknya semua saling berhubungan mas.
12

 

 

D. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di 

Kecamatan Jenangan Sebelum Berlakunya Dirjen Bimas Islam Nomor 

DJ.II/113 Tahun 2009 

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah, dibedakan menjadi dua, yaitu di Pulau Jawa dan di 

luar Pulau Jawa. 

1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di luar pulau Jawa dengan 

mandat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertugas mengawasi peristiwa 

perkawinan dan menerima rujuk menurut agama Islam di wilayahnya, 

meliputi: 

                                                             
12 Samidjo Hartanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2021 
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a. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang 

berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan 

wali). 

b. Melakukan penelitian tentang status dan keabsahan data masing-

masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang 

dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun  

berdasarkan wawancara langsung dari yang bersangkutan. 

c. Memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang hak dan 

kewajiban suami istri setelah menikah.
13

 

d. Setelah syarat-syarat pernikahan terpenuhi, atas nama Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) mengawasi pelaksanaan akad nikah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan mencatatnya dalam daftar 

pemeriksaan nikah. 

e. Melaporkan pelaksanaan pernikahan tersebut kepada Pegawai  

Pencatat Nikah (PPN)/kepala KUA dan menyetorkan biaya nikah  

yang diterimanya.  

f. Menyampaikan buku nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) kepada mempelai pria dan mempelai wanita. 

g. Melakukan sebagaimana di atas terhadap mereka yang melaporkan 

akan melakukan rujuk.
14

 

2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di pulau Jawa bertugas 

membantu mengantarkan anggota masyarakat yang akan melangsungkan 

                                                             
13 Ziyad Abdul Ghani, “Analisis Efektivitas Kinerja Amil Wilayah Kantor Urusan 

Agama(KUA) Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya,” al-‘Adalah, 2 (2020), 5. 
14 Ibid., 6. 
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perkawinan ke KUA yang ada di wilayahnya serta mendampingi 

pemeriksaan perkawinan serta rujuk, meliputi: 

a. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang 

berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan 

wali). 

b. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-

masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang 

dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun 

berdasarkan wawancara langsung. 

c. Memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang hak dan 

kewajiban suami istri setelah menikah. 

d. Mengantar calon pengantin ke KUA Kecamatan untuk melaporkan 

rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum 

pelaksanaan pernikahan. 

e. Mendampingi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengawasi 

pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun 

yang dilakukan di luar balai nikah. 

f. Melakukan sebagaimana di atas terhadap mereka yang melaporkan 

akan melakukan rujuk. 

3. Membantu pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. 

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 2003, tugas 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) selain memberikan pelayanan 

nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan 
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beragama Islam di desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa 

dapat berupa kegiatan yang bersifaf ‘ubudiyyah mahdhah (langsung 

berhubungan dengan Allah)  dan dapat berupa kegiatan yang bersifat 

‘ubudiyyah ijtima>’iyyah (hubungan antar sesama umat).
15

 

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut antara lain 

meliputi: 

a. Membina kerukukan masjid dari aspek idarah, imarah, dan raiyah. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-

Qur’an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku 

perpustakaan masjid. 

c. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah. 

d. Membina pengamalan ibadah sosial. 

e. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi 

yang membantu tugas Kementerian Agama ditingkat desa.
16

 

E. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di 

Kecamatan Jenangan Sesudah Berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

Secara yuridis, tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) telah dihapus seiring dengan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/113 Tahun 2009. Dihapusnya eksistensi Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) pasca lahirnya instruksi tersebut tidak membuat 

                                                             
15 Nuhrison M. Nuh, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu 

(Jakarta: Puslitabang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 

2007), 33. 
16 Saputra, Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, 4. 
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perannya hilang begitu saja. Berdasarkan fakta di lapangan, Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih tetap berfungsi sebagaimana sebelum 

adanya instruksi tersebut sebagaimana pernyataan Agus Jimanar selaku 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Plalangan sebagai berikut. 

Sampai sekarang saya masih menerima laporan dari calon pengantin 

atau wali yang hendak menikahkan anaknya. Kemudian saya melakukan 

pengecekan keabsahan data melalui dokumen atau bertanya langsung. 

Selanjutnya saya akan membantu calon pengantin untuk mengurusi 

berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan baik di kantor desa maupun 

di KUA. Menurut saya, ada atau tidaknya instruksi ini tidak berpengaruh 

terhadap tugas saya sebagai P3N.
17

 

 

Dalam hal ini, warga Kecamatan Jenangan banyak yang meminta 

bantuan Pemabantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk membantu calon 

pengantin mengurus administrasi perkawinannya. Dari beberapa informan 

yang berhasil dimintai keterangan adalah Triokta Mayasari, warga Desa 

Jenangan.  

Di lingkungan keluarga kami kalau ada yang mau nikah pasti minta 

bantuan ke P3N. Bapak dan ibu saya dulu juga seperti itu. Bisa dibilang 

sudah menjadi adat disini seperti itu mas. Awalnya saya ingin belajar 

mengurus sendiri administrasi perkawinan ini, tapi oleh bapak 

disarankan minta bantuan ke P3N saja biar tidak rumit. Ya kalau dipikir-

pikir memang benar, kalau nanti yang ngurus P3N kan lebih cepat 

karena sudah tau alurnya seperti apa untuk mengurus itu.
18

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Reni Setyowati, warga Kelurahan 

Singosaren yang meminta bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

untuk mengurus administrasi perkawinan sebagai berikut. 

Umumnya masyarakat desa kami pasti meminta bantuan kepada P3N 

untuk mengurusi surat-surat perkawinan. Bapak ibu kami dulu juga 

minta bantuan ke P3N. Adanya P3N di Kelurahan Singosaren menurut 

                                                             
17 Agus Jimat Jimanar, Hasil Wawancara, Ponorogo 24 April 2021 
18 Triokta Mayasari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2021 
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saya sangat membantu masyarakat, mas. Lagi pula, P3N disini tidak 

pernah meminta uang jasa pengurusan surat itu, jadi sangat meringankan 

masyarakat.
19

 

 

Penyataan tersebut dibenarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) di Kecamatan Jenangan, seperti yang diungkapkan oleh Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Setono, Bapak Budi Utomo sebagai 

berikut. 

Dulu sebelum adanya instruksi ini, P3N di Kecamatan Jenangan ini 

mendapat honorarium Rp. 600.000,- perbulan, mas. Tapi sejak adanya 

instruksi ini, honor tersebut juga otomatis dihapus. Saya juga tidak 

pernah meminta bayaran kepada masyarakat dalam mengurusi surat-

surat ini. Kalau ada yang memberi ya saya terima, kalau tidak ada ya 

saya tidak pernah minta, mas. Intinya P3N di Kecamatan Jenangan ini 

berusaha menjalankan tugas ini semaksimal yang kami bisa mas.
20

  

  

Begitu juga alasan Etikumami Fajar, warga Desa Plalangan yang 

meminta bantuan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk 

mengurus adminitrasinya sebagai berikut. 

Saya dan calon suami minta bantuan kepada P3N untuk mengurus ini 

karena saya tidak tahu prosedur pendaftaran perkawinan di KUA 

Kecamatan Jenangan. Dengan adanya P3N ini saya tidak perlu bolak-

balik ke KUA. Saya tinggal menyerahkan dokumen yang diperlukan ke 

P3N seperti fotokopi KK, KTP, ijazah terakhir, dan lain-lain. Nanti 

kalau ada kekurangan dokumen yang harus dilengkapan akan diberi info 

oleh P3N. Kalau administrasinya sudah selesai juga pasti dikabari mas. 
21

 

 

Nur Afifah, warga Desa Tangjungsari juga lebih memilih meminta 

bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan alasan sebagai 

berikut. 

Saya sibuk kerja di luar kota dan tidak ada waktu untuk pulang 

mengurus administrasi nikah ini yang tidak cukup sehari. Akhirnya atas 

                                                             
19 Reni Setyowati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2021. 
20 Budi Utomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 April 2021 
21 Etikumami Fajar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2021 
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saran orang tua, saya minta bantuan ke P3N untuk mengurusnya. Saya 

hanya menyetorkan dokumen yang dibutuhkan oleh P3N misalnya 

fotokopi KK, KTP, ijazah, dan lain-lain. Nanti kalau administrasinya 

sudah selesai juga akan dihubungi oleh P3N. Karena saya karyawan 

pabrik yang tidak bisa izin terlalu lama untuk mengurus itu. Lagi pula 

saya juga masih awam mengurus seperti ini sediri.
22

 

 

Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga dirasa positif oleh 

pemerintah desa, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Plalangan 

Bapak Ipin Herdianto sebagai berikut. 

Untuk seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan atau urusan dalam 

pencatatan perkawinan pasti saya arahkan untuk menemui P3N. 

Pemerintah Desa Plalangan sini mempercayakan penuh kepada P3N 

untuk mengurusi urusan tentang perkawinan ini, mas. Karena beliau 

yang paham hukum perkawinan secara mendalam dan mau terjun 

membantu masyarakat. Kami di pemerintahan hanya membantu dalam 

urusan surat menyurat saja. Menurut saya P3N itu kontribusinya besar 

sekali di desa, tidak hanya dalam urusan perkawinan, tapi juga kegiatan 

keagamaan di desa pasti melibatkan P3N.
23

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Jenangan Bapak Toni 

Ahmadi mengenai peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desanya 

sebagai berikut. 

Untuk masalah nikah itu, saya kira warga Desa Jenangan sudah paham 

mas. Pasti mereka sowan ke P3N dulu untuk menanyakan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan sekaligus meminta tolong untuk 

menguruskannya. Untuk kedudukan P3N sendiri di KUA saya kurang 

begitu paham seperti apa mas, yang pasti menurut saya pribadi dan 

perangkat desa yang lain P3N itu perannya sangat penting di bidang 

perkawinan dan kegiatan keagamaan lain di desa. Saya rasa masyarakat 

sendiri juga seperti itu.
24

 

 

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Plalangan Bapak Purnomo 

Langgeng menjelaskan urgensi peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) sebagai berikut. 

                                                             
22 Nur Afifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Maret 2021 
23 Ipin Herdianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 April 2021. 
24 Toni Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2021 
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Senajan awak dewe saiki urip neng jaman modern koyo ngene, njogo 

syariat iku hukume tetep wajib mas, semono ugo babagan rabi iki. 

Mbiyen sak durunge enek teknologi canggih koyo saiki, wong rabi iku 

penting sah ngono wae. Jarang banget ono surat-surat koyo saiki. Opo 

maneh jaman mbiyen akeh wong mupu anak e dulure wiwit cilik. Ngene 

iki iso dadi masalah amargo nek ora dijlentrehke iso ruwet babagan wali 

nikah. Padahal neng syariat wis jelas sopo ae sing berhak dadi wali. 

Ngene iki manfaate enek pak modin supoyo biso menehi kaweruh 

babagan rabi koyo iki.
25

 

(meskipun kita sekarang hidup di zaman modern seperti ini, menjaga 

syariat itu hukumnya tetap wajib, termasuk urusan perkawinan seperti 

ini. Dulu sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang, orang 

menikah itu yang penting sah. Jarang sekali ada surat-surat seperti 

sekarang. Apalagi zaman dulu banyak orang yang mengadopsi anak 

saudaranya dari kecil. Hal seperti ini bisa manjadi masalah karena 

apabila tidak dijelaskan bisa rumit mengenai wali nikah. Hal seperti ini 

adalah manfaat adanya P3N agar bisa memberikan pengetahuan tentang 

urusan perkawinan seperti ini). 

 

Kepala KUA Kecamatan Jenangan, Bapak Ahmad Rofi’i, S.H.I sebagai 

berikut: 

Untuk di KUA Jenangan ini seluruh desa dan kelurahan masih ada P3N 

semua, mas. Walaupun secara normatif P3N itu sudah tidak ada, tapi 

sampai hari ini tugas dan fungsi dalam perkawinan masih dijalankan 

dengan seperti dulu.
26

 

 

Tugas dan fungsi P3N ini menurut pihak KUA masih sangat dibutukan 

dalam pemerikasaan data calon pengantin untuk menghindari adanya 

manipulasi data, status hubungan nasab calon, dan hak perwalian, serta ada 

atau tidaknya halangan perkawinan. Pernyataan ini di ungkapkan oleh Bapak 

Drs. Samijo Hartanto, Penghulu KUA Kecamatan Jenangan. 

P3N itu penting sekali mas keberadaannya di KUA sini dalam hal 

pemeriksaan data supaya tidak ada yang namanya manipulasi. Selain itu 

P3N juga akan memeriksa status hubungan nasab calon pengantin, hak 

perwalian, dan ada atau tidaknya halangan perkawinan sebelum 

didaftarkan ke KUA. Karena yang tahu seluk beluk calon pengantin dan 

                                                             
25 Purnomo Langgeng, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 April 2021 
26 Ahmad Rofi’i, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2021. 
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wali itu ya P3N. Bahkan karena pentingnya keberadaan P3N sampai-

sampai Desa Paringan itu punya tiga P3N sekaligus.
27

 

 

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masih eksisnya tugas dan 

fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca lahirnya Instruksi 

Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 diantaranya adalah pihak 

KUA sendiri merasa keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

masih sangat dibutuhkan. 

P3N di Kecamatan Jenangan ini berperan penting terhadap pelayanan 

perkawinan di KUA karena P3N dapat mengisi peran yang sulit 

dilakukan oleh pihak KUA, misalnya saja tentang perwalian atau status 

hubungan nasab. Kita di KUA tidak hanya terpaku kepada formulir N 

yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan karena beberapa kali pernah ada 

percobaan manipulasi data, yakni yang seharusnya tidak boleh menjadi 

walinya dimanipulasi sedemikian rupa agar dapat menjadi wali nikah 

oleh calon pengantin. Belum ada satu bulan ini saja sudah ada 3 catin 

yang mencoba memanipulasi data terkait wali. Salah satu ceritanya dia 

anak broken home dari dan ayahnya pergi keluar kota, sedangkan ibunya 

nikah lagi. Dia sama ayah kandungnya tidak akur. Pas dia mau menikah 

dia bilang ayahnya sudah meninggal, padahal masih hidup dan bisa 

dihubungi, lalu saya menghubungi P3N untuk minta informasi yang 

sebenarnya. Cerita seperti ini sering terjadi mas. Alhamdulillah karena 

ada P3N semua itu dapat diminimalisir. Bayangkan saja, kalau hal itu 

terjadi merupakan kesalahan fatal yang berpengaruh terhadap keabsahan 

perkawinan. Selain itu, peran P3N yang sifatnya sekunder misalnya 

ketika ada akad nikah dirumah calon pengantin pasti kita minta P3N 

untuk menunjukkan rumah serta mendampingi penghulu, juga sebagai 

penyambung lidah antara penghulu dan catin ketika ada kesalahan atau 

kekurangan berkas yang harus dipenuhi.
28

 

                                                             
27 Samidjo Hartanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2021. 
28 Ahmad Rofi’i, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2021 



 

45 
 

BAB IV 

ANALISIS MAS{LAH{AH TERHADAP EKSISTENSI PEMBANTU 

PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Mas{lah{ah terhadap Tujuan Lahirnya Instruksi Dirjen Bimas 

Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

Suatu kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan (problem solving) yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip 

fundamental yang menjadi tujuan lahirnya suatu kebijakan adalah 

kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan menghindari bahaya-bahaya yang 

ditimbulkan,
1
 sebagaimana yang telah disebutkan dalam kaidah fiqh sebagai 

berikut. 

 َتَصرُُّف اإِلَماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َمنُ ْوٌط بِاْلَمْصَلَحةِ 

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan 

kepada kemaslahatan.
2
 

 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk 

dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan kebijakan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik 

Indonesia dalam menjawab tantangan guna memaksimalkan tugas dan fungsi 

                                                             
1 Johari, “Konsep Maslahah Izzuddin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa>id al-Ah}ka>m 

fi al-Mas}a>lih} al-Ana>m,” Episteme, 1 (2013), 75. 
2 Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad 

bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar al-Ahdal, al-Fara>id al-Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri 

(Kudus: Menara, 1977), 7. 
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Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai garda terdepan dalam 

melayani masyarakat dalam bidang perkawinan.
3
 Dilihat dari sudut panjang 

tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

memiliki sisi kemaslahatan dan kemudharatan. Mas}lah}ah yang ingin dicapai 

dalam instruksi ini adalah pemangkasan birokrasi yang rumit dalam 

pengurusan administrasi perkawinan sehingga terjadi optimalisasi peran KUA 

untuk melayani masyarakat yang dapat dikategorikan ke dalam mas}lah}ah al-

h}a>jiyyah karena memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. Sedangkan sisi mafsadah yang dapat ditimbulkan dengan lahirnya 

intruksi ini adalah adanya potensi manipulasi data, kesalahan dalam 

pemeriksaan berkas perkawinan dan larangan lain yang hanya diketahui oleh 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang notabenenya mengerti kondisi 

sosiokultural masyarakat desanya. Mas}lah}ah merupakan sesuatu yang 

berkembang berdasarkan perkembangan yang ada disetiap lingkungan. 

Mengenai tujuan lahirnya instruksi ini, terkadang tampak menguntungkan 

pada suatu kondisi, akan tetapi pada kondisi yang lain justru mendatangkan 

mafsadah. Begitu pula pada suatu kondisi lingkungan tertentu, terkadang 

menguntungkan namun membawa mudharat pada lingkungan lain. 

Realitas yang ada di KUA Kecamatan Jenangan yang merupakan salah 

satu KUA dengan jumlah pencatatan perkawinan terbanyak di Kabupaten 

Ponorogo tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang 

                                                             
3 Ilmiati dan Uswatun Hasanah, “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan 

Kota Palu),” Istiqra, 1 (2017), 167. 
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ada. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Jenangan 

menurut peneliti belum bisa mengkomodir seluruh tugas dalam pencatatan 

perkawinan jika tanpa bantuan dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

di samping tugas-tugas lain dalam bidang perwakafan dan bimbingan 

masyarakat. Implementasi kebijakan ini dalam hal memaksimalkan peran 

KUA Kecamatan Jenangan dalam pelayanan pencatatan perkawinan justru 

bertolakbelakang dengan tujuan lahirnya intruksi itu sendiri. Dengan eksisnya 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa/kelurahan memberi 

kontribusi positif terhadap pelayanan pencatatan pernikahan di KUA.
4
 

Adanya dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mengharuskan Kementerian Agama 

Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam mencari solusi atas 

problematika tersebut. Praktik pungutan liar merupakan bentuk mafsadah 

(kerusakan) yang harus dihindari, begitu juga kesalahan dalam pemeriksaan 

berkas calon pengantin, misalnya terdapat manipulasi data terkait wali yang 

dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan juga tidak boleh terjadi. 

Disatu sisi, eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat 

menimbulkan semakin maraknya praktik pungutan liar, disisi lain Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat mengakomodir tugas-tugas yang tidak 

dapat dijangkau oleh pengulu sehingga pelaksanaan perkawinan di KUA 

berjalan sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. 

                                                             
4 Ade Saputra, “Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dalam 

Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018,”, 10. 
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B. Analisis Mas{lah{ah terhadap tugas dan fungsi P3N di KUA Kecamatan 

Jenangan sebelum dan sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dianggap sah, 

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jumhur ulama 

sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

3. Adanya dua orang saksi. 

4. S}igat akad nikah.
5
 

Ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan yang telah diatur oleh 

syariat Islam seperti di atas mengenai syarat dan rukun perkawinan harus 

terpenuhi secara sempurna agar dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. 

Upaya manipulasi dan kesalahan pemeriksaan data, misalnya dalam penetuan 

wali nikah dan adanya larangan perkawinan yang tidak sesusai dengan syariat 

Islam harus dihindari karena dapat menyebabkan tidak sahnya suatu 

perkawinan. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut. 

1. Beragama Islam 

2. Laki-laki 

3. Baligh 

4. Berakal 

                                                             
5 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, 65-72. 
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5. Tidak dalam keadaan terpaksa
6
 

Eksistensi Pembantu Pegawai Pencaat Nikah (P3N) yang telah diatur 

sedemikian rupa untuk membantu tugas penghulu KUA mengalami perubahan 

signifikan sejak lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 

Tahun 2009. Meskipun dalam diktum kedua instruksi ini disebutkan bahwa 

akan melakukan pengehentian pengangkatan terhadap Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) baru, namun dalam diktum ketiga 

disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan konsolidasi dan koordinasi 

untuk menempatkan P3N sebagai bagian dari aparat pemerintah 

desa/keluarahan. Hal ini membuktikan bahwa tugas dan fungsi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih dibutukan.  

Ahli us}u>l al-fiqh mendefinisikan mas{lah{ah mursalah sebagai 

kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, dalam 

rangka mencipatakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang 

membenarkan atau menyalahkannya.
7
 

Setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk terjaga dan terpeliharanya 

lima  prinsip  dasar  kehidupan  manusia (al-kuli>yat> al-khams) sebagai  tujuan  

ditetapkannya  hukum (maqa>s{id al-shari>’ah) dengan menghindarkan dari hal-

hal yang merusak dan membahayakan disebut ma}slah}ah.
8
 Menurut para ulama 

us}u>l al-fiqh, ada tiga kategori tingkatan kebutuhan tingkatan kebutuhan untuk 

                                                             
6 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar (Bandar Lampung: Anugrah 

Utama Raharja, 2018), 98. 
7 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, 93. 
8 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53. 
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mencapai kemaslahatan, yaitu mas{lah{ah al-d{aru>riyyah, mas{lah{ah al-h{a>jiyyah, 

dan mas{lah{ah al-tah{si>niyyah.
9
 

Pengulu sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama 

Republik Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan 

syariat Islam dan undang-undang perkawinan tidak dapat menjalankan tugas 

pemeriksaan keabsahan data secara sempurna karena terbatasnya akses 

informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, peran Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) sangat vital dalam mengatasi hal tersebut. Dilihat dari dimensi 

tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk memeriksa 

berkas maupun data calon pengantin dan wali yang dapat yang mempengaruhi 

keabsahan perkawinan tentu merupakan upaya untuk menolak mafsadah. 

Berdasarkan hal diatas, eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam 

menjalankan tugas dan fungsi tersebut termasuk bentuk mas{lah{ah al-

d{aru>riyyah, yakni kebutuhan dasar atau primer (necessity) dimana jika hal 

tersebut dapat diwujudkan maka dapat memelihara syariat Islam atau dalam 

bidang perkawinan sebagai salah satu tujuan ditetapkannya hukum (maqa>s{id 

al-shari>’ah).
10

 

Dalam melakukan pengurusan pencatatan perkawinan, peran Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga masih dibutuhkan oleh masyarakat yang 

belum mengerti prosedur tersebut dan tidak semua orang mengetahui apa yang 

harus dilakukan ketika di tengah jalan terdapat sebuah masalah yang 

menghalangi proses tersebut dan harus diselesaikan. Selain itu peran 

                                                             
9 Ibid., 62. 
10 Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam, 24. 
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Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga sebagai penyambung lidah 

antara pihak KUA dengan calon mempelai terkait kekurangan berkas maupun 

penentuan waktu untuk rafa’ (pemeriksaan data secara langsung oleh 

penghulu). 

Pihak KUA juga sangat terbantu dengan adanya Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N), terutama ketika calon pengantin melaksanakan akad 

nikah di rumah. Luasnya cakupan wilayah hukum yang menjadi 

tanggungjawab penghulu dan terbatasnya pengetahuan terhadap wilayah 

kecamatan tersebut dapat teratasi dengan eksisnya Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N). Oleh pihak KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) diminta untuk mendampingi penghulu melaksakan akad nikah di rumah 

calon pengantin. Dilihat dari sisi tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) seperti di atas, eksistensinya dapat digolongkan ke dalam 

mas{lah{ah al-h{a>jiyyah, yakni bentuk kemaslahatannya secara langsung tidak 

mengancam bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (d{aru>ri>), tetapi 

secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi 

kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Apabila hal tersebut 

tidak dapat diwujudkan maka dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam 

hidup.
11

 

Dalam hukum Islam, suatu hal yang baru dan memang tidak ada dasar 

hukum atau dalil pasti yang mengaturnya diukur dari sejauh mana 

kemanfaatan yang didapat tersebut dan seberapa besar mafsadah yang dapat 

                                                             
11 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta:Prenadamedia Grup, 

2019, 77. 
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dihindari serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku inilah yang 

disebut mas}lah}ah mursalah. 

Ditinjau dari syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan mas}lah}ah mursalah, 

tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebelum dan 

sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 telah memenuhi unsur-unsur mas}lah}ah mursalah. Syarat yang pertama, 

mas}lah}ah haruslah merupakan kemanfaatan yang bersifat hakiki (nyata) bukan 

hanya sebatas dugaan.
12

 Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan pihak KUA 

Kecamatan Jenangan dan masyarakat yang merasakan manfaat adanya 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Diantara kemanfaatan nyata yang 

didapat dari adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berupa manfaat primer 

yaitu terkait pemeriksaan data calon pengantin dan wali yang dapat 

mempengaruhi keabsahan perkawinan jika terjadi kesalahan serta manfaat 

sekuder misalnya sebagai penyambung lidah antara pihak KUA, membantu 

calon pengantin mengurus administrasi perkawinan, dan mengatasi kesulitan-

kesulitan lain yang dialami oleh calon pengantin. 

Selain mas}lah}ah yang nyata, syarat lain yaitu mas}lah}ah tersebut bersifat 

umum dan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang sudah ada. mas}lah}ah 

bersifat umum maksudnya kemanfaatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh 

satu orang atau orang tertentu saja, akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat secara umum. Manfaat dari eksisnya Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) ini telah dirasakan oleh berbagai kalangan, yaitu masyarakat 

                                                             
12 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 139. 
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yang akan melakukan perkawinan, penghulu, pemerintah desa, tokoh agama 

maupun tokoh masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tujuan lahirnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 untuk memangkas birokrasi di KUA dengan menghapus P3N dapat 

dikategorikan ke dalam mas}lah}ah al-h}a>jiyyah karena memberi kemudahan 

bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

2. Tugas dan fungsi P3N sebelum dan sesudah lahirnya instruksi di atas 

untuk memeriksa data calon pengantin dan wali yang dapat mempengaruhi 

keabsahan perkawinan termasuk bentuk mas}lah}ah al-d}aru>riyyah, yaitu 

upaya memelihara agama (hifz} al-di>n) sebagai salah satu tujuan 

ditetapkannya hukum (maqa>s}id al-shari>’ah). Adapun tugas P3N untuk 

membantu mengurus administrasi perkawinan, informan bagi KUA, dan 

fungsi keagamaan lainnya dapat digolongkan ke dalam mas}lah}ah al-

h}ajjiyyah, yaitu memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian di atas, peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut. 

1. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan 

mengkaji ulang Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 

2009 secara komprehensif terkait eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) dengan memperhatikan aspek kemaslahatan. 
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2. Mengingat tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

sangat dibutuhkan oleh KUA dan masyarakat Dirjen Bimas Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya memberi payung 

hukum yang kuat mengenai eksistensi, tugas dan fungsi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan perkawinan. 
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