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ABSTRAK 

Ansori, Moh Ridwan. 2022. “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik 

Pernikahan Dini”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Ahmad Syakirin, S.H., M.H. 

Kata kunci/keywords: Peran Kantor Urusan Agama, Pernikahan dini. 

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjalankan tugas pokok 

penghulu disisi lain juga melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, 

pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah rujuk serta 

pembinaan keluarga sakinah sebagaimana yang secara lengkap tertera dalam 

PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Salah 

satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA, khususnya KUA Kecamatan 

Siman adalah dalam hal pengawasan pencatatan dengan cara penyuluhan yang 

bertujuan untuk mengurangi kasus-kasus praktik pernikahan dini di KUA 

Kecamatan Siman. Maka bisa dikaji tentang efektivitas tugas KUA 

Kecamatan Siman terkait untuk mengurangi angka pernikahan dini. 

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil rumusan 

masalah yakni: (1). Bagaimana tinjauan efektivitas terhadap upaya KUA 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini? (2). Apa saja faktor pendorong dan penghambat upaya KUA 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktek 

pernikahan dini? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan 

penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis adalah metode deduktif yaitu mengemukakan 

ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang 

bersifat khusus. 

Dari penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini KUA Kecamatan Siman memiliki upaya melalui perannya 

secara administrasi dan penyuluhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

analisis efektivitas peran KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir 

pernikahan dini sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

penurunan angka pernikahan dini yang menurun hampir 50% dari tahun 2020 

sampai tahun 2021. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 

kendala yang menghambat  efektifitas upaya KUA Siman dalam 

meminimalisir pernikahan dini namun upaya tersebut tetap berjalan dengan 

baik karena adanya faktor-faktor pendukung yang lebih banyak daripada 

faktor penghambatnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Indonesia sangat banyak 

salah satunya di daerah Siman Kabupaten Ponorogo. Hal ini seringkali 

terjadi karena beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, sosial, rendahnya 

pendidikan, pemahaman budaya dan akibat pergaulan bebas karena hamil 

terlebih dahulu dan lain-lain. Banyak orang tua keluarga miskin 

beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang 

masih dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya 

dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa 

berpikir panjang akan dampak negatifnya terhadap keluarga. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6: 

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا  ن ْ َوابْ تَ ُلوا اْلَيٰتٰمى َحّتّٰ ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن َءاَنْسُتْم مِّ
اَن َغِنيِّا َوَمْن كَ  فًا َوِبَدارًا أَْن َيْكبَ ُرواَوََل تَْأُكُلوَها ِإْسَرا ََلُمْ ِإلَْيِهْم أَْموٰ 

ََلُْم فَِإَذا َدفَ ْعُتْم ِإلَْيِهْم أَْموٰ  ْل بِاْلَمْعُروفِ ا فَ ْلَيْأكُ َوَمْن َكاَن َفِقيً  فَ ْلَيْستَ ْعِففْ 
 وََكٰفى بِاللَِّه َحِسيًبا فََأْشِهُدوا َعَلْيِهمْ 

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas 

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, 

Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang 

patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka 

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka 
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dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S: An-

Nisa: 6).
1
 

Dalil tersebut juga menunjukkan kepada seseorang apabila telah 

siap menikah maka harus mencapai umur dewasa atau mampu untuk 

bertindak baik dan dapat bertanggung jawab sebagaimana mestinya 

pasangan suami istri. 

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 

ayat 1 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah 

diamandemen pada tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2
 

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum 

berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan adalah pernikahan 

dini atau pernikahan dibawah umur. Peran KUA dalam mencegah 

terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk 

melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan Undang-Undang No. 

16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan 

melalui ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan 

pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-Undang 

perkawinan. 

Tugas dan Fungsi KUA menurut PMA No. 34 tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama sangat strategis sebagai 

wadah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, karena 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 

62. 
2
 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1. 
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langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti  pencatatan 

perkawinan, bimbingan keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar 

keagamaan, sosialisasi hisab rukyat dan pembinaan hubungan baik dengan 

para ulama pemuka agama. Untuk menjalankan tugas tersebut, KUA 

Kecamatan membutuhkan peran yang optimal yang didukung oleh sumber 

daya manusia yang mumpuni dari pegawai KUA. 

Dalam urusan ini yang harus dilakukan oleh pegawai Kantor 

Urusan Agama adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta 

melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa karena 

sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan 

bimbingan NTCR pada KUA kecamatan. Fungsi tersebut menjadikan 

KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan. 

Maka, KUA Kecamatan sangat berperan aktif untuk selalu memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat terkhusus dalam mengurangi angka 

pernikahan dini. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah 

upaya apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Siman dalam mencegah 

bertambahnya angka pernikahan dini, sehingga dapat meminimalisir 

praktik pernikahan dini di kecamatan Siman. Dilanjutkan dengan meneliti 

faktor pendorong dan penghambat upaya KUA tersebut serta berapa 

banyak kasus pernikahan dini di Kecamatan Siman pada tahun 2020 

sampai tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana efektivitas  
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peran KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang efektivitas peran KUA dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk 

skripsi dengan judul “TINJAUAN EFEKTIVITAS PERAN KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN SIMAN KABUPATEN 

PONOROGO DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PERNIKAHAN 

DINI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa 

rumusan masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan efektivitas terhadap upaya KUA Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik pernikahan 

dini? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat upaya KUA Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik pernikahan 

dini? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui tinjauan efektivitas terhadap upaya KUA 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat upaya KUA 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan 

memberi kontribusi ilmiah terhadap jalannya peraturan yang 

berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan yang 

berkaitan dengan tata cara sesuai peraturan Negara. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya 

dan pembaca pada umumnya tentang upaya KUA dalam 

meminimalisir praktik pernikahan dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan KUA Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo dalam melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan 

oleh pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pernikahan 
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baik dilakukan di dalam atau di luar kantor sebagai pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. 

b. Sebagai bahan koreksi terhadap peraturan yang sudah berlaku 

dalam lingkungan Kementerian Agama agar berjalan efektif di 

dalam organisasi 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, karya Ilmiah dari Endah Tiara Furi dengan Judul “Praktik 

Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan 

Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor sosial 

budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan bawah umur di 

Kecamatan Gedangsari tahun 2012-2016 dan bagaimana peran hukum 

yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gedangsari dan pihak-pihak dalam 

menanggulangi perkawinan dibawah umur tersebut. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif.  Hasil dari 

penelitian ini bahwa, pertama terdapat alasan atau faktor ekonomi, faktor 

keinginan menikah, adanya area mesum yakni di Perbukitan Clongop dan 

Curug Tegalrejo dan faktor kemiskinan. Kedua, program penurunan angka 

perkawinan di bawah umur dilakukan dengan mencetuskan kesepakatan 
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bersama pada tahun 2013 dan deklarasi dukuh pada tahun 2014. Kontrol 

sosial yang dijalankan dengan baik oleh pihak KUA yang mengurus 

perkawinan termasuk juga Santun Kerja Perangkat Desa, tokoh 

masyarakat dan pihak terkait. Penyebab ketaatan hukum tersebut 

merupakan puncak dari ketaatan hukum masyarakat karena timbul 

kesadaran bahwa nilai-nilai aturan memberikan penghargaan dan 

perlindungan terhadap dirinya.
3
  

Persamaan yang terdapat pada penelitian Endah Tiara Furi dengan 

penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang 

pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pertama 

membahas tentang praktik nikah di bawah umur dan upaya 

penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 

ditinjau dari kajian sosiologi hukum, akan tetapi dalam penelitian ini 

membahas tentang upaya KUA dalam meminimalisir terjadinya praktik 

pernikahan dini di kecamatan siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari 

efektifitas hukum. 

Kedua, karya Ilmiah dari Mohammad Badru Zaman yang berjudul 

“Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah Dini 

Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Kecamatan 

Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014)”. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan para 

pemerintah desa Krambilsawit dalam meminimalisir terjadinya pernikahan 

                                                           
3
 Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di 

Kecamatan Gedangsari Gunungkidul,”Tesis (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017). 
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dini dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pemerintah desa 

Krambilsawit dalam meminimalisir pernikahan dini. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil 

dari penelitian ini bahwa upaya pemerintah desa Krambilsawit dalam 

meminimalisir nikah dini dengan mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat dengan menghadirkan kyai-kyai kondang dari dalam desa 

ataupun luar desa Krambilsawit, mempersulit perizinan nikah dini baik 

dari padukuhan maupun dari kelurahan, melarang masyarakat untuk 

melaksanakan nikah dini karena nikah dini dianggap sebagai penghambat 

terciptanya SDM yang berkualitas.
4
 

Persamaan yang terdapat pada penelitian Mohammad Badru 

Zaman dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama 

membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah jika 

penelitian pertama membahas tentang  upaya pemerintah desa dalam 

meminimalisir angka nikah dini ditinjau dalam perspektif hukum Islam, 

akan tetapi dalam penelitian ini membahas tentang upaya KUA dalam 

meminimalisir terjadinya praktik pernikahan dini di Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. 

Dari telaah pustaka tersebut, terkait dengan penelitian yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, ada yang mendukung dan menguatkan skripsi 

ini tentunya. Disatu sisi yang lain ada perbedaan baik sudut permasalahan 

yang dibahas ataupun teorinya. 

                                                           
4
 Mohammad Badru Zaman, “Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah 

Dini Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field Research), yakni dengan mencari data yang diteliti. Dimana 

seorang peneliti melakukan objek secara mendalam terhadap program, 

proses, kejadian, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.
5
 

2. Kehadiran Peneliti  

  Dalam penelitian kualitatif empiris, kehadiran peneliti menjadi 

poin terpenting di dalam penelitian. Selain sebagai keabsahan 

penelitian, kehadiran peneliti sebagai instrument terpenting untuk 

mengumpulkan data secara sah dan realistis.
6
 Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan prasangka, sebab 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.
7
 

3. Lokasi Penelitian 

  Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek 

penelitian oleh penulis adalah KUA Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo dengan pertimbangan. Pertama, karena pencatatan 

pernikahan dilakukan di KUA Kecamatan Siman. Kedua, alasan 

peneliti memilih lokasi di Kecamatan Siman karena  masih 

ditemukannya pernikahan dibawah umur yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Siman. 

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, dan Kombinasi (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 

13. 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 222. 

7
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001), 117. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

 Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA kecamatan 

Siman dalam meminimalisir praktik pernikahan dini serta data 

mengenai faktor apa saja yang mendukung maupun penghambat 

efektivitas peran KUA tersebut. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1) Sumber Data Primer  

 Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.
8
 Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari 

informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). 

2) Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk 

menjawab pertanyaan peneliti.
9
 

  Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu kepala KUA 

dan pegawai KUA di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

sebagai objek penelitian dalam hal mencegah terjadinya praktik 

pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
8
 Burhan 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. 
9
 Etta Mamang, Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171. 
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3) Sumber Data Sekunder 

  Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini adalah informan lain seperti masyarakat sekitar, 

buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, 

artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian 

dalam skripsi ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa 

macam metode pengumpulan data, diantaranya: 

a. Wawancara 

  Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan 

orang yang diwawancarai (interviewee).
10

 

  Dalam teknik wawancara, penulis bertindak sebagai interviewer, 

interviewer sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu responden 

dan informan. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah 

pegawai KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti 

                                                           
10

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), 155. 
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menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal 

wawancara, interview menanyakan beberapa pertanyaan yang 

sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu 

diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. 

Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara 

bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas 

dan mendalam. 

b. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang digunakan 

dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan 

data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen 

merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa gambar, film, tertulis, dan karya momental. 

Yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.
11

 

6. Analisis Data 

 Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan 

yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang 

bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, 

                                                           
11

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

216. 
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situasi dilapangan penelitian), kemudian diakhiri dengan 

kesempurnaan. 

  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.
12

 

 Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini dengan alur model 

Milles dan Hubermen yang mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. 

Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal 

sampai akhir penelitian. Peneliti membuat rangkuman, mencari 

tema, dan menulis memo. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-

benar mencari data yang valid. 

b. Penyajian data (Data Display) 

  Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 

                                                           
12

 Adrianus Arief, Terampil Mengelola Data Kualititif (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2010), 10. 
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pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks 

naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
13

 

c. Kesimpulan (Conclusion Drawing Verification) 

 Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap     

lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

temuan data.
14

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas, yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. 

G. Sistematika pembahasan 

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang bersifat 

menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat 

satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan 

skripsi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti 

mengelompokkan skripsi menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika 

pada penulisan skripsi ini antara lain: 

BAB PERTAMA PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang kerangka 

dasar dari suatu penelitian sekaligus instrumen yang dijadikan pijakan 

dalam pembahasan bab-bab selanjutnya yang diuraikan menjadi beberapa 

sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

                                                           
13

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209-210. 
14

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

180. 
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kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB KEDUA KONSEP EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN 

AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PERNIKAHAN 

DINI 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. 

Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori yang berkaitan dengan 

masalah ini yakni teori efektivitas, teori Kantor Urusan Agama, dan teori 

pernikahan. 

BAB KETIGA GAMBARAN PELAKSANAAN EFEKTIVITAS 

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR 

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO  

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti 

meliputi gambaran umum Kecamatan Siman, gambaran umum  KUA 

Kecamatan Siman, pelaksanaan efektivitas peran KUA Kecamatan Siman 

dalam meminimalisir praktik pernikahan dini, faktor pendorong dan 

penghambat KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini. 

BAB KEEMPAT ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA 

DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 
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Bab ini merupakan analisa terhadap teori dan data tentang 

pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

BAB KELIMA PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran 

dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana 

hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah. 
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BAB II 

KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM, PERAN KANTOR URUSAN 

AGAMA DAN KONSEP PERNIKAHAN 

A. Efektivitas Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah daya 

guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara 

seseorang yang melaksanakan tugas dengan tugas yang ingin dicapai.
1
 

Menurut James L Gibson dkk, efektivitas adalah pencapaian 

sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian tujuan menunjukkan 

derajat efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian 

tujuan.
2
 

Mardiasmo mengatakan efektivitas pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
3
 

Menurut Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan 

tugas fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan menurut 

Siagian mengemukakan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian 

pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan artinya apakah 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284. 

2
 Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektifitas Organisasi dalam Penyenggaraan 

Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang,” (Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro), 4-5. 
3
 Ariel Sharon Analisis, “Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Minahasa Selatan,” (Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013), 75. 
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pelaksanaan kerja suatu tugas dinilai baik atau tidak itu tergantung pada 

tugas itu diselesaikan atau tidak terutama menjawab bagaimana cara 

melaksanakan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu.
4
  

Efektivitas menunjukkan keberhasilan, dimana keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang 

sebelumnya telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Apabila hasil dari 

sebuah kegiatan tersebut semakin mendekati sasaran yang ditentukan 

maka semakin tinggi juga efektivitasnya. Apabila tujuan dalam suatu 

usaha atau kegiatan dapat tercapai maka usaha atau kegiatan tersebut dapat 

dikatakan efektif. Jika tujuan yang dimaksud tersebut merupakan tujuan 

dalam suatu lembaga maka tujuan tersebut dilihat dari berhasil atau 

tidaknya lembaga tersebut dalam melaksanakan kegiatan atau program, 

tugas dan fungsi menurut wewenang atau aturan dalam lembaga tersebut.
5
 

Sedangkan teori mengenai efektivitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat 

mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak 

hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam 

membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi 

perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 

                                                           
4
 Hayuning Rizky Mahardinata, “Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara 

Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” (Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017), 135. 
5
 Tia Vela Erdina Dan Diah Aryani, “Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang,” (Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro), 7-8. 
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masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-

faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-

baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif 

apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 

dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan 

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-

undangan tersebut telah dicapai.
6
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut 

Soerjono Soekanto yakni: 

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum) 

2. Faktor penegak hukum 

3. Faktor sarana dan fasilitas 

4. faktor masyarakat 

5. Faktor kebudayaan 

Efektivitas jika dikaitkan dengan peran KUA dalam meminimalisir 

praktik pernikahan dini dapat dijelaskan bahwasanya efektivitas peran 

KUA dalam meminimalisir pernikahan dini adalah terkait dengan sejauh 

mana KUA kecamatan Siman melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

rangka meminimalisir praktek pernikahan dini sehingga mampu 

mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: 

Rajawali Pers, 2021), 19. 
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B. Kantor Urusan Agama (KUA) 

1. Pengertian Kantor Urusan Agama 

 Kementerian Agama mempunyai tugas  menyelenggarakan 

sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 

agama sedangkan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari 

sistem Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat diwilayah kecamatan, yang merupakan ujung tombak dari 

Kementerian Agama. Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, 

Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat, salah satu bentuk dari 

layanan tersebut adalah pernikahan. 

 Kantor Urusan Agama dapat dijadikan wadah untuk kegiatan 

usaha bersama dengan  cara menyusun jalinan hubungan kerja serta 

membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan 

dalam organisasi. Berkaitan dengan Kantor Urusan Agama ada 

beberapa yang perlu diperhatikan. 

a. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Direktorat Jenderal 

Bimas Islam  yang secara kelembagaannya bertugas dalam 

pembinaan urusan agama Islam didaerah, seperti masalah 

perkawinan, zakat, dan wakaf. 

b. Kantor Urusan Agama juga harus meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia para penghulu seiring dengan semakin meningkatnya 
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pendidikan masyarakat, sehingga pelayanan mereka terhadap 

masyarakat juga semakin meningkat. 

c. Terkait dengan biaya perkawinan transparansi perlu dilakukan agar 

tidak timbul adanya kecurigaan dari masyarakat. 

d. Agar tidak terjadi keterlambatan atau pengunduran pelaksanaan 

perkawinan maka pelayanan pencatatan perkawinan harus diatur 

sedemikian rupa. Apabila penghulu lebih dari satu orang, 

hendaknya pembagian tugas dapat dilakukan jauh-jauh hari. 

e. Pendokumentasian  seluruh kegiatan pelayanan keagamaan yang 

dilakukan di KUA hendaknya dilakukan sejak sekarang agar 

pemenuhan angka kredit jabatan fungsional penghulu dapat 

terlaksana. 

f. Pemerintah hendaknya memberikan fasilitas berupa sarana dan 

prasarana penunjang kinerja yang dibutuhkan oleh para penghulu, 

seperti mempercepat kepastian tunjangan mereka, sebagaimana 

satu langkah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen 

para penghulu terhadap tugas  Kantor Urusan Agama. 

  Dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa 

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala 
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Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang bertugas 

melaksanakan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di 

wilayah kerjanya. 

2. Peran dan Fungsi 

 Adapun fungsi KUA yang di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 

34 Tahun 2016 ayat (1) adalah: 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam 

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan 

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syari’ah 

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam 

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan. 

 Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa tugas dari KUA dalam sebuah Kecamatan adalah sepenuhnya 

melayani kebutuhan masyarakat. Berhasil atau tidaknya sebuah 

organisasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat 
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diketahui dari bagaimana organisasi-organisasi tersebut memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan masyarakat atau publik. 

C. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

 Perkawinan adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab 

yaitu dari kata na-ka-ha yang memiliki makna nikah. Nikah memiliki 

arti menghimpun atau berkumpul dalam makna kiasannya ialah 

bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syariah ialah 

akad yaitu suatu perjanjian untuk mengikatkan seorang pria dan wanita 

dalam sebuah perkawinan.
7
 

 Abdurrahman   al-Jaziri  di  dalam  kitab  الفقه على مذاهب األربعة 
mengemukakan bahwa pernikahan secara bahasa adalah: 

 النكاح لغة : الوطءوالضم
Artinya: “Nikah menurut bahasa yaitu wath'i (hubungan seksual) 

dan terhimpun”, yang memiliki maksud nikah mengarah ke tujuan yang 

sama yaitu menyatukan dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan 

muhrim sehingga menjadi halal disatukan dikumpulkan sampai 

melakukan suatu hubungan seksual, dimana hubungan tersebut bagi 

yang belum melakukan pernikahan diharamkan.
8
 

 

Pernikahan  juga didefinisikan sebagai suatu peralihan atau Life 

cyrcle dari tingkat hidup yang masih remaja ke dalam tingkat hidup 

berkeluarga yang terjadi pada semua manusia yang ada di dunia. Jika 

dilihat dari sudut pandang kebudayaan maka pernikahan dikatakan 

sebagai suatu pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan 

                                                           
7
 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

Gama Media, 2017), 11. 
8
 Kosim, Fikih Munakahat 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 2. 
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kehidupan seksnya yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan 

seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya pernikahan juga 

memiliki berbagai peran lain dalam kehidupan kebudayaan di 

masyarakat pertama pernikahan akan memberi ketentuan hak dan 

kewajiban serta perlindungan dari hubungan seksual khususnya 

terhadap anak-anak. Pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia 

akan seorang teman hidup memenuhi kebutuhan harta dan kelas sosial 

dalam suatu masyarakat serta pemeliharaan akan hubungan yang baik 

antar organisasi-organisasi atau kerabat  yang juga merupakan alasan 

dari suatu pernikahan. 

Dari uraian di atas pernikahan lebih bersifat fungsionalistik di 

mana pernikahan secara disengaja dilakukan oleh individu atau manusia 

agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia 

tersebut mampu menempatkan diri pada tugas dan fungsinya masing-

masing di dalam suatu pernikahan.
 9

 

Di dalam Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Di dalam suatu pernikahan menitikberatkan sahnya pernikahan 

pada dua unsur yaitu yang pertama pernikahan harus dilaksanakan 

                                                           
9
 Linda Radityo dkk, “Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang 

Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,”  jurnal analisa sosiologi, vol. 4, (Program 

Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 77. 
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sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-

undang atau hukum dalam suatu negara tersebut dan yang kedua hukum 

agama artinya apabila pernikahan yang dilangsungkan menurut 

ketentuan undang-undang negara tanpa melihat ketentuan agama maka 

pernikahan tersebut dianggap tidak sah demikian juga sebaliknya.
10

 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Hukum perkawinan atau pernikahan merupakan hukum yang berisi 

aturan mengenai hubungan antara manusia dengan sesamanya yang 

menyangkut hak dan kewajiban serta penyaluran kebutuhan biologi 

antar jenis yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan 

tersebut. Al-Qur’an telah menetapkan, bahwa semua makhluk hidup 

diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk 

didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup 

berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya 

dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sarjana Ilmu Alam 

mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia kebanyakan terdiri 

dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari hydrogen 

dan oksigen, listrik terdiri dari positif dan negatif dan sebagainya. 

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum 

Islam, yaitu: 
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a. Menurut Al-Qur’an: 

ْن أَْزٰوِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدًة  ْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزٰوًجا َوَجَعَل َلُكْم مِّ َواللَُّه َجَعَل َلُكْم مِّ

َن الطَّيِّٰبِت أَفَِباْلٰبِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ   َوَرَزَقُكْم مِّ
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau 

isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-

isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari 

yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang 

bațil dan mengingkari nikmat Allah?". QS. An-Nahl (16): 72.
11

 

 

ِلِحنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَما ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء  ِئُكمْ َوأَْنِكُحوا اأْلَٰٰيٰى ِمْنُكْم َوالصّٰ

 َواللَُّه ٰوِسٌع َعِليمٌ  ۦيُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih 

membujang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) 

dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nŭr 

(24): 32.
12

 

 

b. Menurut Hadist:  

Dalam Hadist Rasulullah SAW dari Abdillah, yang 

diriwayatkan oleh Bukhari: 

َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر  يَا َمْعَشَر الشَّ

ْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء.َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن َلَْ َيْسَتطِ   ْع فَ َعَلْيِه بِالصَّ
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 

219. 
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Artinya: Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW 

bersabda kepada kami, Hai para pemuda! Siapa yang mampu 

berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan 

mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup 

kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” 

(H.R. Bukhari).
13

 

 

Berdasarkan keterangan nas tersebut, dapat dipahami bahwa 

perkawinan atau penikahan menurut hukum Islam diatur secara rinci 

didalam Al-Qur’an dan Hadist. Perkawinan adalah sunnatullah yang 

pada mulanya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. 

Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah 

menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut: 

a. Wajib 

 Wajib dalam artian, pernikahan dilakukan oleh seseorang 

yang khawatir akan dirinya melakukan perbuatan zina apabila 

tidak melaksanakan pernikahan dan juga memiliki nafsu biologis 

(nafsu syahwat) serta orang yang memiliki kemampuan untuk 

menikah (berumah tangga). Tindakan dalam rangka 

mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berzina 

adalah wajib, hal ini menjadi alasan keharusan untuk menikah. 

 Menikah menjadi satu-satunya cara untuk menghindarkan 

diri dari perbuatan zina, dan menjauhi dari perbuatan yang haram 

adalah wajib, sedang untuk hal itu tidak ada jalan lain yang lebih 
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 Ibn Hajar al-Asqālani, Terjemah Bulūgh al-Marām (Jakarta: Puataka Amani, 1995), 477. 
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baik kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi 

orang yang paham dan mengerti akan hal tersebut.
14

 

b. Sunnah 

 Dalam hukum Sunnah memberikan pengertian bahwa 

pernikahan dianjurkan kepada seseorang yang mempunyai nafsu 

biologis dan mampu untuk melaksanakan pernikahan tetapi disisi 

lain dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari 

kemungkinan perbuatan zina, mempunyai kemampuan dalam segi 

ekonomi, serta sehat jasmani dalam arti mempunyai syahwat. 

Meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk 

menjaga kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan 

pelanggaran seksual, khususnya berzina, dia tetap dianjurkan 

untuk menikah karena menikah lebih baik dari pada membujang. 

Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang 

membujang semur hidup.
15

 

Sebagaimana yang terdapat pada hadis Nabi SAW: 

َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر  يَا َمْعَشَر الشَّ

ْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ   َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِه بِالصَّ
Artinya: Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: Rasulullah Saw 

bersabda kepada kami, Hai para pemuda! Siapa yang mampu 

berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi 

pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang 
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tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan 

tameng baginya.” (H.R. Bukhari). 

 

c. Haram 

Haram berlaku bagi orang yang tidak mampu lahir batin dan 

jika tetap menikah, akan tetapi menyebabkan madlarat bagi 

istrinya secara pasti.
16

 

Haram hukumnya jika, pernikahan tersebut dilakukan oleh 

orang yang tidak mempunyai kemampuan dan keinginan serta 

tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam 

rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, 

dan kewajiban batin seperti menggauli istrinya. Sehingga apabila 

pernikahan tersebut tetap dilangsungkan kemudian terlantarlah 

dirinya dan istrinya, maka hukum melaksanakan pernikahan bagi 

orang tersebut adalah haram.  

Dikatakan haram karena pernikahan dijadikan alat untuk 

mencapai sesuatu yang haram secara pasti, dan sesuatu yang 

menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram 

juga. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita kemudian terjadi 

penganiayaan atau menyakiti sebab perlakuan yang tidak baik 

dari laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri maka menikah 

menjadi haram untuknya, karena nikah disyari’atkan dalam Islam 

untuk mencapai kemaslahatan didunia maupun di akhirat. Jika 

                                                           
16
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menikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan 

penganiayaan maka, hikmah kemaslahatan dalam pernikahan 

tersebut tidak tercapai. 

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa pernikahan haram 

pula hukumnya, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk 

menelantarkan wanita yang dinikahi, tidak diurus dan hanya 

bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki 

lain.
17

 

d. Makruh 

Secara singkat makruh dalam pernikahan ialah berlaku bagi 

dia yang lemah syahwatnya dan tidak mampu membelanjakan 

istrinya.
18

 

Lebih luas pernikahan makruh hukumnya apabila dilakukan 

oleh orang yang memiliki kemampuan biologis tetapi tidak 

mempunyai kecukupan biaya hidup untuk menafkahi istrinya, 

atau sebaliknya, memiliki kemampuan ekonomi tetapi tidak 

memiliki nafsu biologis. Walaupun pada dasarnya 

ketidakmampuan ekonomi maupun biologis itu tidak sampai 

merugikan salah satu pihak khususnya istri. Apabila kondisi 

seseorang seperti demikian tetapi dia tetap melakukan pernikahan, 

maka pernikahannya tidak sesuai karena pernikahan yang 
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dilakukannya tersebut memiliki kemungkinan akan menimbulkan 

hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak. 

e. Mubah 

Hukum mubah dalam pernikahan terjadi karena pernikahan 

tersebut dilakukan tanpa ada halangan ataupun faktor-faktor yang 

memaksa. Pernikahan yang umum terjadi di tengah-tengah 

masyarakat luas, dan oleh sebagian ulama’ dinyatakan sebagai 

dasar hukum atau hukum asal dari nikah inilah yang disebut 

sebagai pernikahan ibahah. 

Untuk sebagian orang yang memiliki kemampuan untuk 

menikah, tetapi jika tidak melakukannya ia tidak khawatir akan 

berbuat zina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan 

istri. Pernikahan bagi orang tersebut hanya karena untuk 

memenuhi kesenangan, bukan karena tujuan menjaga kehormatan 

agamanya dan membina keluarga sejahtera.  

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar hukum 

perkawinan dalam Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, 

sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan 

maslahatnya.
19

 

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Dalam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu 

rukun dan syarat. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam 
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menentukan sah atau tidaknya setiap perbuatan (ibadah) dan sesuatu itu 

merupakan bagian dari pekerjaan itu. Dengan demikian rukun adalah 

pondasi dalam suatu akad nikah sedangkan syarat merupakan hal-hal 

yang melekat pada setiap unsur yang menjadi bagian dari suatu 

perbuatan hukum atau peristiwa hukum. 

Menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir 

perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan 

adalah bagian dari hakikat pernikahan sedangkan syarat pernikahan 

merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi bukan 

merupakan bagian dari hakikat pernikahan. 

Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan sama sekali 

rukun-rukun perkawinan akan tetapi menyebutkan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur 

dalam pasal 7 yang berisi syarat usia perkawinan yaitu pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
20

 

Dalam Perspektif Fiqih memberikan pengertian bahwa rukun dan 

syarat memiliki arti yang berbeda dari segi bahasa.  Rukun ialah sesuatu 

yang ada di dalam suatu hakikat dan merupakan unsur yang 

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di 

luarnya dan bukan merupakan unsurnya.
21
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Abdul Somad menyebutkan syarat-syarat pernikahan 

sebagaimana dikutip oleh Mardani yaitu: 

a. Syarat calon mempelai laki-laki 

Adapun syart-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai 

laki-laki adalah, jelas orangnya, tidak terpaksa, bukan mahram calon 

istri dan tidak sedang dalam Ihram Haji dan umrah. 

b. Syarat calon mempelai perempuan 

Calon mempelai perempuan harus memenuhi syart-syarat 

diantaranya, tidak ada halangan hukum, tidak bersuami, bukan 

mahram, tidak sedang dalam iddah dan merdeka atas kemauan 

sendiri. 

c. Syarat wali 

Wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat diantaranya, laki-

laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram Haji 

dan umrah. 

d. Syarat-syarat saksi 

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah laki-laki, 

baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, 

mengerti maksud Ijab dan qobul dan tidak sedang melaksanakan 

ihram. 

e. Syarat-syarat ijab dan qobul 

Ijab dan qobul dalam pernikahan harus memenuhi syarat 

diantaranya, wali calon mempelai perempuan menyataan 
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mengawinkan, calon mempelai laki-laki menyatakan penerimaan, 

menggunakan tata nikah tajwid atau terjemahan dari 2 kata tersebut 

antara ijab dan qobul tersambung,  jelas maksudnya antara ijab dan 

qobul, orang yang sedang terikat ijab dan qobul tidak sedang ihram 

haji dan umrah, majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal 4 

orang yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari 

mempelai perempuan dan dua orang saksi.
22

 

Adapun rukun pernikahan yang merupakan hal pokok yang tidak 

boleh ditinggalkan adalah sebagai berikut: 

a. Wali 

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun pernikahan 

yang harus dipenuhi. Wali tersebut berasal dari pihak wanita yang 

akan dinikahkan kepada pihak laki-laki. Adanya wali sebagai salah 

satu rukun juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu 

Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya 

maka nikahnya batal, batal, batal”. 

Apabila wanita tersebut tidak dapat menghadirkan wali dari 

pihaknya atau seseorang untuk menjadi hakim dalam pernikahannya 

maka ada dua cara, yaitu: 

1) Tanpa adanya wali nikah wanita tersebut tetap tidak dapat 

menikah, 

                                                           
22

 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 48-49. 



35 

 
 

2) Wanita tersebut meminta seseorang untuk menjadi wali atau 

mengangkat wali (hakim) untuknya ketika akan menikah. 

b. Dua Orang Saksi 

Kehadiran seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, 

pernikahan tersebut tidak akan sah tanpa adanya seorang saksi, 

sekalipun pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai. 

Sebaliknya, walaupun tidak diumumkan kepada kalayak ramai akan 

tetapi ada saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut 

tetap sah. Karena adanya seorang saksi sangat penting untuk ke 

depannya jika nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi 

dapat diminta keterangannya. 

c. Ijab dan Qobul 

Ijab qobul merupakan rukun nikah sekaligus syarat yang harus 

dipenuhi, ijab memiliki makna penyerahan dari pihak pertama, 

sedangkan qobul merupakan penerimaan dari pihak kedua. 

d. Calon Suami 

Syarat sah pernikahan adalah ada calon pengantin laki-laki yang 

telah memenuhi persyaratan yaitu, halal menikahi calon istri yakni 

Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan dan tahu akan 

halalnya calon istri baginya. 
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e. Calon istri 

Calon istri merupakan rukun yang harus terpenuhi, wanita yang 

masih mempunyai pertalian darah dan hubungan sepersusuan haram 

untuk dinikahi.
23

 

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

 Tujuan pernikahan dalam islam adalah terbentuknya keluarga 

sakinah mawaddah warahmah.
24

 Sebagaimana diungkapkan dalam 

alqur’an surah Ar-Rum ayat 21: 

َها َوَجَعَل ب َ  ۦَٓوِمْن َءاٰيِتهِ  ْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزٰوًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ َودًَّة َأْن َخَلَق َلُكْم مِّ َنُكْم مَّ ي ْ

ُرونَ  َوَرْْحَةً   ِإنَّ ِِف ٰذِلَك َلَءاٰيٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ
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”.
25

 

 

Kandungan isi dari ayat tersebut  menjelaskan bahwa Islam 

menginginkan pasangan suami istri tersebut melalui akad nikah mampu 

membentuk rumah tangga yang bersifat langgeng. Antara suami istri  

mampu menciptakan keharmonisan , saling mengasihi dan menyayangi 

sehingga dari masing-masing merasa damai dalam rumah tangga. 

Adapun hikmah dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut.  
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a. Pernikahan menjadi langkah terbaik untuk meneruskan keturunan 

dan memperoleh seorang anak. Dalam hal ini Rasulullah SAW 

bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang 

banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat 

yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad 

bin Hanbali). 

b. Secara alami, setiap manusia dewasa sangat sulit membendung 

naluri seksualnya.  Untuk itu pernikahan menjadi salah satu cara 

menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Melalui 

pernikahan Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan 

antara manusia dan hewan dalam menyalurkan naluri seksual. 

sehingga dapat menghindari sedini mungkin segala akibat negatif 

yang timbul karena penyaluran seksual secara tidak benar. 

c. Tanggung jawab antara suami dan istri yang sebelum menikah 

dipikul masing-masing pihak, setelah menikah ditanggung bersama. 

d. Menumbuhkan naluri kebapakan bagi seorang suami atau keibuan 

bagi seorang istri. Naluri ini tumbuh dan berkembang secara 

bertahap, dimulai dari masa anak-anak sampai masa dewasa. Bila 

naluri tersebut tidak disalurkan maka seorang manusia tidak akan 

merasa sempurna. 

e. Dalam rangka memberikan motivasi yang kuat bagi seorang anak 

agar mampu membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung 



38 

 
 

jawabnya nanti. Orang tua harus memupuk rasa tanggung jawab 

dalam rangka memelihara dan mendidik anak. 

f. Pernikahan akan menyatukan dua pihak keluarga sehingga hubungan 

silaturrahmi semakin kuat karena terbentuk keluarga baru. 

Oleh karena itu, ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa untuk 

memulai suatu pernikahan ada beberapa langkah yang perlu dilalui 

dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah.
26

 

5. Pernikahan Dini 

  Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih 

remaja atau muda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 

7 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan hanya disahkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 tahun, kemudian pada tahun 2019 diadakan pembaharuan pada 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan dapat dilakukan 

jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia minimal 19 tahun. 

Sehingga dapat disimpulan bahwa apabila seseorang menikah sebelum 

umur yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah termasuk 

pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri merupakan pernikahan yang 

dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia 

kurang dari 19 tahun. Menurut Dlori, Pernikahan dini adalah sebuah 
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pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan 

yang belum maksimal secara fisik, psikologis maupun ekonomi.
27

 

 Pernikahan dini yang marak terjadi tentunya tidak terlepas dari faktor-

faktor penyebab diantaranya: 

a. Kehamilan di luar nikah 

  Kehamilan diluar nikah terjadi sebelum menikah dan tidak 

direncanakan, hal tersebut  diakibatkan dari pergaulan bebas yang 

tidak terkontrol yang mengharuskan remaja untuk melakukan 

pernikahan di usia dini sebagai solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

b. Faktor lingkungan 

  Lingkungan menjadi faktor penyebab pernikahan dini, salah 

satunya adalah karena banyaknya teman sebaya di daerah tempat 

tinggalnya yang melakukan pernikahan usia yang masih muda. 

c. Faktor orang tua atau keluarga 

  Faktor dari keluarga ini seringkali terjadi karena pernikahan 

muda yang sebelumnya di lakukan oleh orang tua, sehingga orang 

tua akan melakukan hal yang sama kepada anaknya untuk segera 

menikah jika sudah menginjak masa dewasa. Ia menikahkan 

anaknya bukan karena tanpa sebab akan tetapi ada faktor yang 

mempengaruhi misalnya karena anaknya telah berpacaran dalam 
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waktu yang cukup lama sehingga takut jika anaknya melakukan 

hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya. 

d. Faktor Pendidikan 

  Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

persepsi atau pandangan seseorang. Dimana seseorang dengan 

pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih suatu 

perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat 

dengan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga. Pasangan 

muda atau remaja yang melakukan pernikahan dini sebagian besar 

berpendidikan rendah berdasarkan pengematan disekitar. Hal ini 

sebagian besar disebabkan karena kekurangan biaya menjadi 

kendala bagi kelanjutan pendidikan. 

e. Faktor ekonomi 

  Pernikahan di bawah umur terjadi karena salah satu faktor yaitu 

keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga tidak 

sedikit orang yang berfikir untuk meringankan beban orang tuanya 

maka ia memilih untuk menikah di usia dini sehingga akan terbebas 

dari tanggung jawab orang tuanya. 

f. Faktor individu 

  Percepatan perkembangan yang dialami seseorang secara fisik, 

mental, dan sosial maka makin cepat pula keinginan untuk segera 

mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan 

pada usia dini. Faktor individu lainnya juga dikarenakan adanya 
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perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok serta mendapat restu 

dari orang tua.
28

 

  Dari adanya pernikahan di usia dini tentunya tidak terlepas dari 

adanya dampak yang dialami oleh pelaku dari segi fisik maupun 

biologis remaja, dampak tersebut dibagi menjadi dua yakni dampak 

positif dan dampak negatif. 

a. Dampak positif 

  Dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi 

agama karena kebutuhan seksual terpenuhi sehingga terhindar dari 

perilaku seks bebas atau perbuatan zina dan dapat mengurangi beban 

orang tua yang kurang ekonominya. 

b. Dampak negatif 

  Dibandingkan dengan dampak positif, dampak negatif dari 

pernikahan dini jauh lebih besar seperti: 

1) Apabila setelah menikah wanita tersebut hamil, akan lebih mudah 

menderita anemia ketika hamil dan melahirkan, hal ini menjadi 

salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. 

2) Hilangnya kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 

Pada suatu keadaan tertentu, remaja  yang melakukan pernikahan 

dini cenderung mengesampingkan pendidikannya, karena ia akan 

disibukkan mengurus keluarganya belum lagi ketika segera 
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mendapat keturunan akan lebih disibukkan mengurus anaknya. 

Hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang 

yang lebih tinggi. Akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir 

dengan dukungan penuh dari keluarga, serta ada bantuan dalam 

kepengasuhan anak. 

3) Berkurangnya interaksi dengan lingkungan utamanya dengan 

teman sebaya. Karena ketika seseorang sudah berstatus baik 

sebagai suami maupun istri akan turut memberikan kontribusi 

dalam berinteraksi sosial terhadap lingkungannya. Bagi seseorang 

yang menikah di usia dini dapat berpengaruh dalam hubungannya 

dengan teman sebaya. Karena mereka akan merasa canggung 

untuk bergaul dengan teman sebayanya. Sehingga mereka berada 

pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosialnya, jika akan 

bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, 

begitu juga sebaliknya, jika ingin bermain dengan teman 

sebayanya, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai seorang 

suami maupun istri.  

4) Menikah di usia dini juga akan mengurangi peluang mendapat 

kesempatan kerja, sehingga kemiskinan (status ekonomi keluarga 

rendah karena pendidikan yang minim) akan terus berlangsung.
29
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BAB III 

GAMBARAN PELAKSANAAN EFEKTIVITAS PERAN KANTOR 

URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK 

PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Siman 

1. Letak Geografis Kecamatan Siman 

Kecamatan Siman adalah merupakan suatu wilayah yang berada 

di Kabupaten Ponorogo dan tepatnya dibagian timur ibu kota 

Kabupaten Ponorogo yang berjarak kurang lebih 5 km. Keadaan 

wilayah Kecamatan Siman sangat baik dan keadaan tanahnya sangat 

subur, sejak dahulu Kecamatan Siman merupakan lumbung penyedia 

pangan nasional dan mampu mensuport pangan ke beberapa daerah di 

luar Kecamatan Siman bahkan ke luar Kabupaten Ponorogo.  

Secara geografis, Kecamtan Siman Kabupten Ponorogo terletak 

antara 111° 07’ hingga 111° 52’ Bujur Timur dan 07° 49’ hingga 08° 

20’ Lintang Selatan, mempunyai luas 3.795,00 km2. Topografi 

Kecamatan Siman berupa dataran rendah terletak pada ketinggian 

antara 121 m sampai dengan 157 m di atas permukaan laut.48 

Kecamatan Siman terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa sehingga semua 

berjumlah 18 desa atau kelurahan yaitu:
1
 

 

                                                           
1
 Data Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. 
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1. Desa Demangan 

2. Desa Tranjang 

3. Desa Ngabar 

4. Desa Pijeran 

5. Desa Madusari 

6. Desa Manuk 

7. Desa Beton 

8. Desa Siman 

9. Desa Sekaran 

10. Desa Patihan Kidul 

11. Desa Brahu 

12. Desa Ronosentanan 

13. Desa Kepuhrubuh 

14. Desa Tajug 

15. Desa Sawuh 

16. Kelurahan Ronowijayan 

17. Desa Jarak 

18. Kelurahan Mangunsuman 

Sumber data : dokumentasi Kecamatan Siman 

Adapun batas-batas yang dimiliki wilayah Kecamatan Siman 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jenangan dan 

Babadan, 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo, 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Kecamatan 

Mlarak, 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulung dan 

Kecamatan Jenangan. 

Kecamatan Siman yang memiliki luas lahan mencapai 3.795 

hektar dengan lahan pertaniannya sebanyak 1.562 hektar, kemudian 

untuk lahan bukan sawah atau lahan sejenis perkebunan seluas 199 

hektar. Selanjutnya lahan pemukiman atau lahan non pertanian 
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mencapai 2.34 hektar sebenarnya masih dapat menjadi perhatian bagi 

para petani, karena lahan mereka semakin lama akan semakin 

menyempit dan pada tahun-tahun yang akan datang mereka akan 

mengalami banyak hambatan dan kendala untuk melaksanakan 

kegiatan pertaniannya.  

Pembangunan wilayah Siman dapat dikatakan sangat maju dan 

semua prasarana yang ada di Kecamatan Siman dapat dikatakan baik 

dan banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Proses 

pemberdayaan masyarakat ditingkat desa dapat dijalankan dengan baik 

sehingga terjadi keseimbangan antara rencana anggaran dari 

pemerintah maupun masyarakat dapat dipadukan sekaligus dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

kesejahteraan penduduknya. 

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Siman 

Berdasarkan data di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 43.347 jiwa. Dari jumlah 

tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Karena Kecamatan Siman ini merupakan 

wilayah kecamatan yang berada di daerah perkotaan, sehingga 

penyebaran penduduknya dapat dikatakan cukup merata sampai di 

semua wilayah Kecamatan Siman. Untuk beberapa daerah yang berada 

di pedesaan atau berada di dekat wilayah perbatasan dataran tinggi 
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kepadatan penduduknya berkurang seperti di Desa Ronosentanan, 

Desa Jarak dan Desa Tajug. 

Tabel 3.1. 

Komposisi Penduduk Menurut Umur  

(Data Kecamatan Siman Tahun 2019) 

No     Golongan Umur 

Jenis Kelamin 

    Jumlah     Prosentase 

LK PR 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

0 - 4 tahun 

5 - 6 tahun 

7 - 12 tahun 

13 - 15 tahun 

16 - 18 tahun 

19 - 25 tahun 

26 - 35 tahun 

36 - 45 tahun 

46 - 50 tahun 

51 – 58 tahun 

> 58 tahun 

1131 

856 

1997 

1443 

1768 

3188 

3904 

3695 

1269 

1594 

380 

1179 

892 

2082 

1504 

1843 

3323 

4068 

3851 

1323 

1661 

396 

2310 

1748 

4079 

2947 

3611 

6511 

7972 

7546 

2592 

3255 

779 

5,33 % 

3,03 % 

9,41 % 

6,30 % 

8,21 % 

15,02 % 

18,39 % 

17,41 % 

5,98 % 

7,51 % 

1,79 % 

Jumlah    21.225  22.122    43.347           100 % 

Sumber data : dokumentasi Kecamatan Siman 

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah penduduk di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang berjenis kelamin 
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perempuan lebih banyak dibandingkan  dengan jumlah penduduk laki-

laki yaitu 21.225 penduduk laki- laki dan 22.122 penduduk 

perempuan. Hal itu memang berdasarkan beberapa data yang diperoleh 

dan disampaikan dalam data Ponorogo dalam angka menunukkan 

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki. 

Berdasarkan data Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

menunjukkan bahwa rata-rata penduduknya berusia produktif, dan 

kehidupan mereka rata-rata bekerja sebagai pedagang karena memang 

dekat dengan lokasi pasar baik di wilayah kecamatan maupun pasar 

kabupaten. Selain itu juga sesuai dengan letaknya, maka banyak 

penduduk Kecamatan Siman yang menjadi pegawai negeri dan 

pegawai swasta atau pengusaha dan sebagai petani. 

Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo juga banyak 

masyarakat yang berdomisili sementara atau tidak tetap, karena 

wilayah tersebut sangat dekat dengan keberadaan pasar Siman dan 

pasar Ponorogo yang memang ramai dan semakin bertambahnya 

kepadatan penduduk, sehingga banyak pula penduduk yang melakukan 

pindah-pindah tempat sekaligus terdapat beberapa penduduk yang 

melakukan pindah tempat dengan alasan mengikuti pekerjaan dan 

sebagainya. 
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Tabel 3.2. 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

(Data Kecamatan Siman Tahun 2019) 

No. Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

5 

Belum/tidak  sekolah 

Tidak tamat SD 

Masih dan tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

7.222 

4.131 

6.550 

9.519 

12.267 

16,66% 

9,53% 

15,11% 

21,96% 

31,83% 

Jumlah 43.347 100% 

   Sumber data: dokumentasi Kecamatan Siman 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang di capai penduduk. 

Sebagai masyarakat di kawasan perdesaan, sehingga jumlah penduduk 

yang tidak mampu menyelesaikan  pendidikan Sekolah Dasar cukup 

besar yaitu mencapai 9,53 % dari penduduk secara keseluruhan (4.131 

jiwa) namun jika kita lihat dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh 

penduduk. Penduduk Kecamatan Siman tergolong maju 

pendidikannya. Hal ini dapat kita lihat dari angka penduduk yang telah 

selesai. 

3. Keadaan Ekonomi Penduduk Kecamatan Siman 

Data penduduk Kecamatan Siman yang mempunyai mata 

pencaharian atau pekerjaan dalam kesehariannya adalah sangat 

bervariasi. Karena latar belakang pendidikan dan kesempatan kerja 
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yang dapat dimasuki juga terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam table 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 

(Data Kecamatan Siman tahun 2019) 

No. Pekerjaan Jumlah Prosentase 

1. PNS 3.234 7,46% 

2. TNI/Polri 3.594 8,29% 

3. Pedagang 1.409 3,25% 

4. Pertanian 10.837 25,00% 

5. 
Karyawan 

Swasta 

5.653 

13,04% 

6. Jasa angkutan 3.017 4,96% 

7. Guru swasta 5.188 11,97 % 

8. Pengusaha 5.188 11,97% 

9. Tidak menentu 6.129 14,14% 

Jumlah 43.347 100% 

 Sumber data: dokumentasi Kecamatan Siman. 

Dari tabel di atas dapat di ketahui sektor pertanian merupakan 

mata pencaharian yang dominan di Kecamatan Siman. Hal ini nampak 

pada jumlah penduduk yang berkerja sebagai petani dan buruh petani 

yang termasuk dalam bidang pertanian menempati jumlah yang 
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terbanyak dari keseluruhan penduduk yang memiliki sumber mata 

pencaharian, kemudian sebagai karyawan swasta cukup tinggi, 

mengingat banyaknya usaha baik berupa pertokoan atau lembaga-

lembaga swasta lainnya. Namun demikian untuk yang tidak 

mempunyai pekerjaan cukup tinggi pula mengingat keterbatasan 

lapangan kerja dengan jumlah penduduknya yang membutuhkan 

pekerjaan sangat tinggi, sehingga tidak mampu menampungnya. 

Namun jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain khususnya 

di sektor formal cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka yang 

menunjukan penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 

TNI atau Polri. Sedangkan sektor jasa atau swasta atau pengusaha juga 

dapat tergolong cukup banyak, karena lokasinya yang merupakan 

masih dalam jangkauan perkotaan dan banyaknya area pasar yang 

memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan lebih leluasa. 

Selain itu, Penduduk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri secara umum merata dalam 

artian semua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sampai akhir 

tahun 2019 cukup banyak. Menurut data yang tercatat dalam data 

Ponorogo dalam angka tahun 2019 diperoleh jumlah tenaga kerja yang 

bekerja keluar negeri mencapai 216 orang, mencakup laki-laki dan 

perempuan. 
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4. Profil KUA Kecamatan Siman  

a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Siman 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman berdiri sejak 

tahun 1922 pada saat itu masih bertempat dirumah sampai dengan 

1927, kemudian pada tahun 1928 bertempat di masjid Jami’ Siman 

yang pada saat itu sebagai naibnya adalah Imam Ahmad, sampai 

dengan tahun 1935. Kemudian pada tahun 1935 sampai dengan 

1937 di kepalai oleh Dul Jajal, pada tahun 1937 sampai 1947 di 

kepalai oleh Kasiman.  

Pada tahun 1948 kedudukan KUA Siman pindah dari 

Masjid Jami’ ke Desa Pijeran karena alasan keamanan sehubungan 

dengan pemberontakan PKI. Kemudian pada tahun 1950 kembali 

lagi ke Masjid Jami’ tepatnya telah mempunyai kantor sendiri di 

serambi Masjid sebelah selatan. Kemudian pada tahun 1975 Kantor 

Urusan Agama Siman pindah kesebelah timur jalan raya tepatnya 

depan masjid Jami’. Akhirnya pada tahun 1983 mendapatkan tanah 

wakaf dari Ny. Roemijatin dan Inpress pembangunan gedung dari 

pemerintah. 

Pada tahun 1983 dibangunlah balai nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Siman di atas tanah wakaf dan bantuan 

pendirian gedung dari dana Inpres, hingga berdirilah sebuah kantor 

sampai saat ini. Status tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Siman pada mulanya milik Ny. Roemijatin desa Patihan Kidul, 
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yang pada tahun 1983 M. Di wakafkan untuk pendirian gedung 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman. Berdasarkan Akta Ikrar 

Wakaf pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Siman 

tanggal 31 Maret 1983 dengan nomer: Km.04.04/02.03/22/1983. 

Pada saat itu yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya antara 

lain: 

1) Mohammad Ichwani Jabatan Ketua  

2) Abu Sudjak Jabatan Sekretaris  

3) Muhsin Effendi Jabatan Bendahara  

Adapun letak tanah yang diwakafkan untuk pendirian 

gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman seluas 210 m2. 

Sedangkan pembangunan gedung KUA Kecamatan Siman atas 

swadaya masyarakat melalui pengumpulan dana peristiwa nikah 

dan bantuan dari pemerintah maka pada tahun 1983 berdirilah 

gedung KUA Kecamatan Siman.  

Lokasi gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman 

terletak di jalan raya Siman No. 37 Desa Patihan Kidul yang 

adapun batas-batasnya ditandai dengan tugu-tugu I sampai IV 

memenuhi PMA Nomor : 8/1961 pasal 2 ayat c, I, IV berdiri diluar 

II, III berdiri di dalam, tembok IV-I berdiri di dalam. Penunjukan 

batas ini ditunjukkan oleh KH. Ibrahim Thoyib bersama pamong 

desa atas permohonannya Ny. Rumijatin dengan alamat Desa 
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Patihan Kidul Kecamatan Siman. Letak gedung Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Siman adalah sebagai berikut :  

1) Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman berdiri atas 

tanah wakaf dengan ukuran 8 m x 14 m.  

2) Gedung tersebut terdiri dari beberapa ruang kerja, yaitu : Ruang 

Kepala, Ruang Tamu  atau Ruang Tunggu, Ruang Staf, Ruang 

BP4, Balai Nikah, Ruang Gudang, Kamar Mandi WC 

(Toilet),Tempat Parkir. 

3) Kebersihan gedung dan halaman. 

4) Kelengkapan kantor, sarana dan prasarana yang ada di KUA 

kecamatan siman meliputi, penerangan (listrik pln), telepon 

dengan nomor (0352)484384, air pompa, bendera merah putih, 

gambar presiden dan wapres, lambang garuda, lambang korpri, 

lambang kemenag, jam dinding, papan nama kua, papan bkm, 

papan bp4, papan PPAIW, papan penghitungan zakat, papan 

pengumuman. 

5) Keamanan dan kebersihan kantor untuk menjamin keamanan 

kantor telah ditunjuk seorang penjaga malam yaitu Endik 

Khusnul Effendi yang bertempat tinggal di Desa Lembah. Selain 

itu dari pihak KUA kecamatan Siman telah memasang kamera 

cctv untuk mengawasi apabila terjadi hal-hal buruk yang tidak 

diinginkan. Sedangkan untuk menjamin kebersihan kantor telah 
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ditunjuk seorang cleaning service yaitu Hilda Tri Palupi yang 

bertempat tinggal di Desa Patihan Kidul Siman Ponorogo. 

6) Kepala KUA dari masa ke masa nama-nama yang pernah 

menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Siman berdasarkan penelitian dan data yang ada sejak tahun 

1992 samapai sekarang adalah sebagai berikut: 

Tabel.3.4. 

Kepemimpinan KUA dari masa ke masa 

  No   Nama   Masa Jabatan 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

Muhammad Thoyib 

Imam Ahmad 

Dul Jalal 

Kasinan 

Suyudi 

Mukram 

Kosni 

Syamsudin 

Nurul Hamdi 

Abu Bakar 

Abdul Wahab 

Drs. Barokah 

Bardi 

Drs. Asyhuri 

1922-1927 

1928-1935 

1935-1943 

1943-1947 

1947-1948 

1948-1954 

1956-1964 

1964-1972 

1972-1981 

1981-1982 

1982-1990 

1990-1992 

1992-1997 

1997-1999 
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  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 

  21 

Misnul Huda, BA 

Sutikno, S. Ag 

Drs. Moh Zainal, SH. Mh 

Drs. IT. Taufiqurrohman 

MA Irchamni, S.Ag 

Nur Kholis, S.Ag 

Rusmawardi, S.Sos, MA 

1999-2000 

2001-2005 

2005-2008 

2008-2010 

2011-2013 

2014-2018 

2019-Sekarang 

Sumber data: dokumentasi KUA Kecamatan Siman 

Pada tahun ini jabatan kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Siman dipegang oleh bapak Rusmawardi, S.Sos, MA. 

b. Letak Geografis KUA Kecamatan Siman 

Batas wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Siman terletak diantara: 

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siman 

2. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Babadan 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jenangan 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota 

Wilayah kerja KUA Kecamatan Siman adalah sebagai wilayah 

pemerintah Kecamatan Siman dengan luas wilayah KUA 210 m
2 

dengan perincian 17 desa dan 1 kelurahan yaitu: 

1. Desa Demangan 

2. Desa Ngabar 

3. Desa Madusari 
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4. Desa Beton 

5. Desa Sekaran 

6. Desa Brahu 

7. Desa Jarak 

8. Desa Tranjang 

9. Desa Pijeran 

10. Desa Manuk 

11. Desa Siman 

12. Desa Patihan Kidul 

13. Desa Ronosentanan 

14. Desa Tajug 

15. Desa Ronowijayan 

16. Kelurahan Mangunsuman. 

c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siman 

Tabel. 3.5. 

Struktur Organisaasi KUA Kecamatan Siman 

No Nama 

Pangkat/

Gol 

Pendidikan jabatan 

1 

Ruysmawardi, S.Sos, 

MA 

196707101988031003 

Pembina 

(IVa) 

S2 

Penghulu 

Madya/Kep

ala KUA 

2 

HJ. Ifrotul Hidayah, 

MA 

Pembina 

(IVa) 

S2 

Penyuluhan 

Agama 
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197505012000032002 Islam Kec. 

Siman 

3 

Sutini, A. Ma 

196501181989032001 

Penata 

Muda 

D2 

Pengadministra

si KUA 

Kec. Siman 

4 Hilda Tri Palupi - SLTA 

Cleaning 

Service 

5 

Endik Khusnul 

Effendi 

- S1 Security 

Sumber data: dokumentasi KUA Kecamatan Siman 

Berikut uraian tugas dalam struktur organisasi KUA di 

Kecamatan Siman:  

1) Kepala KUA 

a) Perencana kegiatan kepenghuluan 

b) Pengawasan pencatatan nikah dan rujuk.  

c) Pelayanan nikah 

d) Penasihat dan konsultasi nikah atau rujuk 

e) Pemantauan pelanggaran nikah atau rujuk 

f) Pelayanan nikah, fatwa hukum dan bimbingan muamalah 

g) Pembinaan keluarga sakinah. 

2) Penyuluh 

a) Menyusun monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran 

setiap peta 
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b) Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran 

setiap laporan 

c) Menyusun rencana kerja lima tahunan 

d) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber setiap 

kali kegiatan 

e) Menyusun konsep materi, bimbingan atau penyuluhan dalam 

bentuk naskah 

f) Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan 

dalam bentuk penyaji setiap kali kegiatan 

g) Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan 

sebagai pembahas setiap kali kegiatan 

h) Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan 

sebagai narasumber setiap kali kegiatan 

i) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan setiap 

materi 

j) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau 

penyuluhan  

k) Melaksanakan konsultasi secara perorangan dan kelompok 

l) Menyusun hasil konsultasi perorangank atau kelompok setiap 

laporan 

m)  Menyusun konsep pedoman bimbingan  atau penyuluhan 

setiap naskah 

n) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan 
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o) Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan 

p) Mendiskusikan petunjuk pelaksanaan  atau petunjuk teknis 

bimbingan dan penyuluhan sebagai narasumber setiap kali 

kegiatan 

q) Menyusun kerangka acuan tentang kebijakan pembimbing 

atau penyuluh yang bersifat penyempurna setiap naskah 

r) Menganalisis data dan informasi tentang kebijakan 

pengembangan pembimbing dan penyuluh 

3) Jabatan Fungsional Umum (JFU) 

a) Membukukan pencairan PNBP NR KUA 

b) Mengarsipkan dan mendokumentasikan realisasi PNBP 

c) Membukukan penerimaan biaya operasional KUA 

d) Menyusun pertanggungjawaban keuangan NR dan DIPA 

Operasional 

e) Membukukan dana operasional Haji 

f) Membukukan surat masuk dan surat keluar 

g) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 

h) Membubuhkan stempel pada surat-surat atau dokumen yang 

lainnya 

i) Mengarsipkan dan menjilid (Register serta bukti penerimaan 

kutipan akta nikah) 

j) Menerima dan mengarsipkan kwitansi NR luar kota 

k) Menerima surat masuk dari instansi lain 
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l) Mencatat peristiwa TC dari PA 

m)  Membantu menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan 

tahunan 

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Siman 

Visi KUA Kecamatan Siman adalah terwujudnya KUA 

Siman sebagai kantor pelayanan yang professional, ikhlas dan 

amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Siman yang religius 

dan sejahtera lahir batin. 

Sedangkan Misi KUA Kecamatan Siman adalah: 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis iptek 

atau SIMKAH 

2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat 

dan akurat berbasis simak dan siwak  

3) Meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia KUA yang 

handal dan profesional  

4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai 

motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan 

beragama 

5. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan 

keluarga sakinah  

6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

perwakafan, zakat, infaq dan shadaqoh 
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7. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang 

memuaskan dan berkualitas 

B. Upaya KUA Siman Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di 

Kecamatan Siman  Kabupaten Ponorogo 

Penelitian ini memaparkan pencapaian  usaha seperti apa yang 

telah dilakukan KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam 

meminimalisir praktik pernikahan dini. 

Secara umum menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap efektifitas hukum  ditinjau dari segi pegawai KUA 

akan tergantung pada hal-hal berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum). 

Adanya peraturan yang menjadi faktor efektifitas pelaksanaan 

tugas dan peran pegawai KUA Kecamatan Siman adalah berdasarkan 

PMA No 34 tahun 2016 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
2
 

2. Faktor penegak hukum 

Dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, yang dimaksud 

dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara 

langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum. Kalangan 

tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, 

kejaksaan, kepolisian, ke pengacaraan dan permasyarakatan. Istilah 

penegak hukum dalam penelitian ini adalah aparat atau pegawai KUA 

                                                           
 

2
 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021 
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di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selaras dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Rusmawardi: 

“ya kita kan punya penyuluh agama honorer yang kita utus untuk 

melakukan penyulusan, seperti lembaga keaagamaan, lembaga 

pembimbing keluarga sakinah dan lain-lainnya, untuk lembaga 

keaagamaan misalnya kita meminta untuk menyinggung terkait dampak 

serta faktor penikahan dini dalam kajian yang mereka bawakan di 

masyrakat begitun saya sendiri ketika menikahkan pengantin juga pasti 

menyampaikan alangkah baiknya ketika menikah itu sudah sesuai 

umurnya dengan undang-undang perkawinan”
3
 

 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin 

penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka 

mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Terkait dengan 

sarana dan fasilitas KUA siman telah memiliki SDM yang sudah bagus, 

hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan optimal yang diberikan 

oleh pegawai KUA Kecamatan Siman.
4
 

4. Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karena itu dipandang 

dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut. Masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi 

                                                           
 

3
 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021 

 
4
 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021 
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berjalannya  efektifias penegakkan hukum di KUA Kecamatan Siman. 

Karena pemahaman masyarakat terkait dengan hukum akan menjadi 

pendorong penegakkan hukum tersebut. Selaras dengan yang 

disampaikan oleh Ibu Ifrotul Hidayah selaku penyuluh agama KUA 

Kecamatan Siman: 

“Saya kira kebanyakan karena faktor ekonomi ya, biasanya orang 

tua sudah ingin melepas anaknya. Sehingga tidak lagi menjadi beban 

keluarga. Atau bahkan terjadi karena hal-hal yang tidak dikehendaki 

oleh orang tua yang diakibatkan oleh pergaulan bebas.”
5
 

 

5. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau 

harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan 

penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana 

perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum 

yang ada.
6
 

Sebagian masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang 

memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. 

Namun pada kenyataannya dari apa yang menjadi stigma kebanyakan 

masyarakat tugas KUA lebih luas dari itu, sesuai dengan fungsi dan 

perannya. KUA mengurusi banyak hal peting lainnya yang menyangkut 

hajat keagamaan masyarakat bukan hanya mengurusi masalah pencatatan 

pernikahan saja. 

                                                           
 

5
 Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021 

6
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. 

Raja Grafindo Persada. 2021. Hal. 37-59. 
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Selain berfungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA 

juga berperan dalam melaksanakan pembinaan kemasjidan dan ibadah 

sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan 

keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi 

ibadah haji. Terkait dengan pembinaan pengembangan keluarga sakinah 

ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya kepada mereka yang akan 

menikah, akan tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk 

mewujudkan tujuan pernikahan yang dicita-citakan. 

Berikut beberapa peran KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir 

praktik pernikahan dini di Kecamatan Siman yaitu melalui: 

1. Peran secara administrasi 

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman sendiri 

apabila ada masyarakat yang mendaftar untuk menikah, staf  KUA 

yang bertugas sebagai pegawai pencatat nikah akan menjelaskan 

terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika 

ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Apabila menemukan 

permasalahan kepada calon mempelai, maka akan diketahui oleh 

pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila menemukan calon 

mempelai yang masih dibawah umur, pihak KUA dengan tegas 

menolak pengajuan pernikahan calon mempelai tersebut dikarenakan 

usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yang telah 

diamandemen tahun 2019 yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun 

bagi laki-laki dan umur 19 tahun bagi perempuan. Jika telah mendapat 
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ijin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8) maka pengajuan 

pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA. Pihak KUA 

juga memberikan pembinaan dan penasihatan kepada calon mempelai 

yang sedang mendaftar di KUA Kecamatan Siman yaitu dengan 

mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling 

menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah 

secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. 

Akan tetapi di KUA Kecamatan Siman menerima pendaftaran 

penikahan meskipun calon mempelai masih dibawah umur, hal ini 

disebabkan oleh salah satu faktor yaitu dikarenakan calon mempelai 

wanita sudah hamil diluar nikah. Seperti halnya jumlah pernikahan 

dini yang tercatat di atas. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh Bapak Rusmawardi: 

“jadi begini, yang menjadi faktor kenapa pernikahan dini di 

terima atau tetap dilaksanakan itu karena ada masalah tentunya, 

masalah tersebut adalah adanya pergaulan yang bebas sehingga 

menyebabkan terjadinya kecelakaan (hamil diluar nikah) nah kalau 

misalnya tidak dinikahkan ya kasihan mereka dimata masyarakat, 

pasti mereka akan malu”
7
 

 

2. Peran melalui lembaga penyuluh  

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak 

terulang kembali pada generasi selanjutnya, pihak KUA Kecamatan 

Siman melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di 

wilayah Kecamatan Siman. Dalam hal pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja 

                                                           
7
 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021. 
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setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas) khususnya para 

remaja. Dalam pelaksanaannya ini, pihak  KUA dibantu oleh lembaga 

penyuluh honorer dari KUA Kecamatan Siman. Isi dari penyuluhan 

adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

terkait batasan umur perkawinan yang saat ini sudah diamandemen 

menjadi Undang-Undang-Nomor 16  tahun 2019. Hal ini juga 

disampaikan oleh Bapak Rusmawardi: 

“ya kita punya penyuluh agama honorer yang kita utus untuk 

melakukan penyuluhan, seperti lembaga keaagamaan, lembaga 

pembimbing keluarga sakinah dan lain-lainnya, untuk lembaga 

keaagamaan misalnya kita meminta untuk menyinggung terkait 

dampak serta faktor penikahan dini dalam kajian yang mereka 

bawakan di masyarakat begitupun saya sendiri ketika menikahkan 

calon pengantin juga pasti menyampaikan alangkah baiknya ketika 

menikah itu sudah sesuai umurnya dengan undang-undang”
8
 

 

Penyuluhan ini sebenarnya termasuk di luar tugas pokok oleh 

pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti 

tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan 

tenaga penyuluh tersebut. Adapun penyuluhan yang terakhir dilakukan 

yaitu di tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Ngabar, Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo yang dibantu oleh mahasiswa magang 

dari Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar. 

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh ibu 

Ifrotul Hidayah selaku tenaga penyuluh agama KUA Kecamatan 

Siman; 

                                                           
8
 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021. 
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“Sosialisasi sudah tentu ada, hal ini juga dibantu oleh beberapa 

pihak luar, seperti yang terakhir sebelum pandemi Covid-19 

meningkat sosialisasi dilakukan di Desa Ngabar, yang dibantu oleh 

mahasiswa”
9
 

 

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman 

tentang hakikat pernikahan tidak semata-mata untuk menyalurkan 

hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga menjelaskan terkait 

pendidikan seks yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi 

dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut 

agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan 

bertanggung jawab. Dengan adanya upaya pembinaan melalui 

penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo mampu mengurangi jumlah pernikahan dini. 

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan 

Siman dari Tahun 2020 terdata 6 pendaftar dan ditahun 2021 hanya 

terdapat 3 pendaftar pernikahan dibawah umur sebagaimana yang 

disampaikan Bapak kepala KUA Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo, 3 pendaftar tersebut berasal dari daerah Beton, 

Ronowijayaan, dan Siman.
10

 

Dilihat dari data yang tertera di atas, ini menunjukkan kesadaran 

masyarakat khususnya pemuda pemudi Kecamatan Siman 

                                                           
9
 Ifrotul Hidayah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021 

10
 Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 

2020-2021. 
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berlangsung lebih baik dan berpikir jauh kedepan dan tidak terlepas 

dari peran segala pihak termasuk pemerintah dalam hal ini melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman. 

 Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan pihak 

KUA dalam melaksanakan penyuluhan berperan penting dalam 

meminimalisir adanya pernikahan dini, dan mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya pernikahan dengan calon pengantin yang 

terlalu muda. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan 

penyuluhan pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar 

kemungkinan akan sangat bermanfaat bagi upaya pencegahan 

terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Siman. 

C. Faktor Pendorong dan Penghambat KUA Siman Dalam 

Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Siman  

Kabupaten Ponorogo 

1. Faktor Pendorong KUA Siman Dalam Meminimalisir Praktik 

Pernikahan Dini 

a. Program KUA kecamatan Siman 

Salah satu faktor pendorong pengurangan angka pernikahan 

dini adalah program dari KUA itu sendiri, yaitu dengan 

menerapkan peraturan dimana jikaada masyarakat yang ingin 

menikah namun umur belum mencapai batas usia minimal maka 

KUA akan menangguhkan surat nikah, untuk mengurus surat nikah 

harus melalui proses yang lebih sulit, kemudian pegawai pencatat 
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nikah memeriksa semua persyaratan untuk melakukan pernikahan. 

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Sutini: 

“Ya tentunya berbeda, baik dari segi proses ataupun 

kelengkapan administrasi akan berbeda dengan pasangan yang 

lain, bisa dibilang lebih sulit dan prosesnya panjang. Setelah 

melalui beberapa proses langkah terakhiradalah pengecekan data 

dan kelengkapannya yang dilakukan oleh bagian administrasi, dan 

jika ditemukan kekurangan data maka berkas akan 

dikembalikan.”
11

 

 

b. Tersedianya peraturan perundang undangan  

Peraturan perundang undangan yang disusun oleh 

pemerintah mendukung terlaksananya program dan kegiatan KUA 

Siman dalam meminimalisir angka pernikahan dini. 

c. Adanya kesadaran masyarakat khususnya para kaum muda terkait 

pentingnya menikah sesuai dengan batas umur yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. 

Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif terhadap 

pernikahan dini akan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan penyuluhan. Kesadaran masyarakat terkait dengan 

pentingnya menikah secara syari’ah agama juga akan 

mempermudah KUA dalam melakukan penyuluhan. 

Bimbingan penyuluhan agama Islam terhadap masyarakat 

terkait dengan pernikahan dini sangat penting diterapkan dalam 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya mempersiapkan 

pernikahan baik secara fisik, psikis maupun spiritual sehingga para 
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 Sutini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021. 
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pemuda akan memahami pentingnya persiapan pernikahan. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusmawardi dan Ibu 

Ifrotul Hidayah: 

“kalau untuk faktor yang mendorong itu ya ada beberapa 

salah satu nya adalah masyarakat yang paham akan batas usia 

minumal menikah, selain itu juga ada penyampaian materi yang 

baik agar mudah dipahami, dan yang paling penting kita 

melakukan kerjasama dalam hal ini”
12

 

“Tentunya banyak sekali faktor pendukung maupun 

penghambat. Salah satu faktor pendukung adalah adanya 

kepemahaman masyarakat terkait dengan batas minimal usia 

pernikahan.”
13

 

 

d. Peran tokoh agama 

Tokoh-tokoh agama yang ada dimasyarakat secara tidak 

langsung telah membantu KUA dalam meminimalisir pernikahan 

dini. 

e. Kolompok pengajian ataupun majlis ta’lim 

Semakin banyak majlis ta’lim yang ada dikecamatan turut 

mendukung KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini, 

karena dapat dijadikan tempat ataupun sarana penyuluhan 

f. Tingkatan sekolah menengah pertama dan atas 

Beberapa sosialisasi bisa dilakukan disekolah-sekolah 

menengah terkait bahaya pernikahan dini. Hal ini memberikan 

wadah bagi KUA untuk melangsungkan penyuluhan. Dalam 

kegiatan sosialisasi tersebut akan disampaikan terkait peraturan 

perundang-undangan batas minimal pernikahan serta dampak dari 
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 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021. 
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 Ifrotul Hidayah, Hasil Wawancara, Ponorogo,  25 Oktober 2021. 
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adanya pernikahan dini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ifrotul 

Hidayah: 

“Tentunya ya tidak terlepas dari seputar umur minimal 

melaksanakan pernikahan dini selain itu terkait terhadap dampak 

negatif melakukan pernikahan dibawah umur serta motivasi agar 

tidak dengan mudah mengambil tindakan untuk segera menikah.”
14

 

 

Anak pada tingkatan menengah pertama dan atas sangat 

rentan terjadi pernikahan dini dikarenakan emosi yang belum stabil 

sehingga mereka hanya memikirkan kesenangan tanpa melihat 

dampak setelah pernikahan. Rata-rata umur mereka adalah 

sebagaimana tertera dalam tabel berikut: 

Jenjang Pendidikan    Usia Rentan Terjadi Penikahan Dini 

SMP/MTs 13-15 Tahun 

SMA/MA/SMK 15-18 Tahun 

 

g. Adanya kerjasama dengan pihak luar 

Penyuluhan terakhir yang dilaksanakan KUA Kecamatan 

Siman dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa dimana penyuluhan 

tersebut dilaksanakan di Desa Ngabar. Adanya kerjasama tersebut 

memberikan tenaga bantuan kepada KUA Kecamatan Siman untuk 

menyampaikan sosialisasi seputar pernikahan dini. 
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72 

 
 

2. Faktor Penghambat KUA Siman Dalam Meminimalisir Praktik 

Pernikahan Dini 

Dalam melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat selain 

faktor pendukung tentunya juga ada faktor penghambat baik itu secara 

internal maupun eksternal.  

a. Kurangnya respon positif dari masyarakat terkait dengan adanya 

penyuluhan yang dilakukan KUA Siman. 

b. Faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar  menengah 

kebawah, yang berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan yang 

mereka tempuh sehingga membuat pola pikir mereka yang tidak 

tepat. Hal ini menyebabkan orang tua yang tidak memperhatikan 

usia pernikahan pada anak mereka, tidak peduli resiko yang di 

alami oleh anak ketika menikah diusia muda. Hal ini menjadi 

hambatan untuk melakukan penyuluhan karena polapikir mereka 

yang tidak berubah. 

c. Perkembangan teknologi dan infromasi yang semakin pesat tidak 

hanya mempermudah KUA dalam meminimasir angka 

pernikahan dini akan tetapi sekaligus menghambat. Hal ini 

dikarenakan adanya dampak negatif dari teknologi seperti 

handphone yang bisa mengakses berbagai situs negatif sehingga 

remaja seringkali salah dalam pergaulan dan akhlak menurun. 

d. Sebagian masyarakat tidak menyadari pentingnya mengikuti 

penyuluhan dan bimbingan  
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e. Terbatasnya ruang dan waktu serta sarana dan prasarana yang 

kurang memadai menunjang kegiatan penyuluhan pernikahan usia 

dini kepada masyarakat. 

f. Melihat angka pandemi Covid-19 yang masih bisa dibilang tinggi 

untuk saat ini menjadi salah satu faktor penghambat KUA 

Kecamatan Siman dalam melakukan penyuluhan sehingga untuk 

tahun ini penyuluhan belum dapat dilaksanakan kembali. Hal ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Rusmawardi: 

“Untuk saat ini karena masih ada Covid-19 jadi 

penyuluhan ya masih kami tunda walaupun sebenarnya sudah 

ada rencana untuk melaksanakan penyuluhan lagi, tapi nanti 

kalau Covid-19 sudah reda penyuluhan akan segera kami 

laksanakan”
15
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BAB IV 

ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA 

DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Efektivitas Terhadap Upaya KUA Siman Dalam 

Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Siman  

Kabupaten Ponorogo 

 Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan 

dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon 

mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia 

perkawinan yang tertulis di undang-undang. Proses pernikahan di 

Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perkawinan di mana batas usia nikah yang telah diubah 

dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun dan untuk laki-laki 

tetap 19 tahun sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1947 tersebut.
1
 

 Masyarakat yang melakukan akad pernikahan dengan mempelai 

wanitanya yang di bawah 19 tahun akan dianggap pernikahan yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dikatakan 

sebagai pernikahan dini karena remaja atau masyarakat yang masih 
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 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
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berusia kurang dari 19 tahun harus diperkuat dari sisi mental, spiritual 

pendidikan, daya tahan tubuh, hingga ekonomi yang akan menjadi 

tanggung jawab mereka dalam menopang kesejahteraan hidup mereka 

saat mereka memasuki jenjang keluarga. 

 Dimana pada usia yang masih kurang dari 19 tahun remaja itu 

dianggap masih rentan biasa terjadi persoalan fisik dan psikis juga 

menjadi persoalan yang terkait dengan hubungan sosialnya di 

masyarakat. 

 Pernikahan dini yang terjadi di lapangan selama penulis 

melaksanakan penelitian adalah suatu bentuk pernikahan yang tidak 

sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana 

perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia 

untuk melangsungkan pernikahan. Definisi lain menyebutkan 

pernikahan dini adalah bentuk penyimpangan pernikahan secara 

umum karena tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah 

ditetapkan. 

 Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo tidak lepas dari peran segala pihak termasuk KUA 

Kecamatan Siman. Peran KUA Kecamatan Siman menjadi penting 

mengingat tugas dan fungsi yang tertulis dalam PMA No. 34 tahun 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 

1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama berada 



76 

 
 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten atau Kota .yang bertugas 

melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah 

kerjanya. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam PMA 

pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah: 

Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk: 

1. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam 

2. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan 

3. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah 

4. Pelayanan bimbingan kemasjidan 

5. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah 

6. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam 

7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan.
2
 

Jika dikaji dari substansi hukumnya, KUA dalam menjalankan 

perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia akan tetapi KUA 

dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan 

                                                           
2
 PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Peran dan Fungsi KUA. 
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keberagaman masyarakat yang kondusif. Sehingga diharapkan peran 

KUA bisa lebih maksimal untuk mengedukasi masyarakat dalam 

masalah pernikahan, berkeluarga dan meningkatkan dalam beribadah. 

Dikaji dari aparat pelaksanaannya, tujuan dari KUA dengan 

intens mengadakan penyuluhan dan sosialisasi salah satunya adalah 

meminimalisir angka pernikahan dini serta penyuluhan yang 

dilakukan KUA adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai 

dampak pernikahan di bawah umur kepada para remaja di wilayah 

kerjanya dengan tujuan memberikan pemahaman bagi generasi remaja 

terkait pernikahan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat 

jika ingin menikah. 

Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik pernikahan dini di 

Kecamatan Siman selain dengan memberikan bimbingan kepada calon 

mempelai yang akan melakukan pernikahan juga melakukan 

penyuluhan kepada para remaja setempat seperti ormas atau organisasi 

masyarakat dan majelis taklim tentang undang-undang perkawinan 

mengenai batas minimal usia pernikahan. 

Sehingga diharapkan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan 

Siman akan menurun hal ini terbukti dengan jumlah pencatatan 

pernikahan usia dini pada tahun 2020 sampai tahun 2021. 

Kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia 

ideal menikah untuk laki-laki dan juga perempuan harus perlu 
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dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa 

maupun pada kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian dan lain 

sebagainya.
 3

 

Dalam hal ini KUA Kecamatan Siman melakukan kerjasama 

dengan penyuluh agama dari KUA Kecamatan Siman sendiri dan juga 

melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti kampus 

dimana mahasiswanya melakukan penelitian di bawah Kecamatan 

Siman. 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan KUA 

Kecamatan Siman tersebut yaitu memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait hakikat pernikahan itu tidak semata-mata hanya 

untuk menyalurkan hawa nafsu saja. Akan tetapi untuk membina suatu 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu penyuluhan 

ini juga dilakukan untuk memberikan sex education (pendidikan seks) 

yang benar sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang 

tidak benar. 

Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut dampak positif yang 

diharapkan bagi para remaja adalah tidak melakukan suatu perbuatan 

yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku yang sehat 

serta bertanggung jawab. 

Biasanya permasalah yang terjadi di KUA Kecamatan Siman 

adalah calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan 
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 Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan 

Hukum Adat”, Yudisia Vol 7 No 2 Desember 2016 Unissula Semarang, 417. 
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minimal usia dalam melangsungkan pernikahan maka KUA akan 

memberikan penjelasan, penasehatan dan juga pembinaan karena 

syarat-syarat pernikahan tersebut baik. Maka biasanya KUA 

Kecamatan Siman akan memberikan saran agar kedua calon mempelai 

menunda pernikahannya hingga tercapai batas minimal usia yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Apabila pihak calon 

mempelai atau keluarga tidak bisa menerima keputusan KUA tersebut 

maka akan dikeluarkan surat penolakan pernikahan. 

Akan tetapi ada satu permasalahan yang menyebabkan KUA 

Kecamatan Siman tetap menerima pernikahan walaupun usia kedua 

calon mempelai kurang dari 19 tahun. Hal ini disebabkan karena 

adanya kecelakaan atau kehamilan di luar nikah.  Kelangsungan 

pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mempunyai masalah 

seperti tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan 

mental dan statusnya di lingkungan sosial masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan efektivitas upaya KUA kecamatan 

Siman dalam meminimalisir praktik pernikahan dini dapat peneliti 

kategorikan baik dengan melihat kecilnya angka pernikahan dini di 2 

(dua) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan KUA 

Siman dalam melakukan penyuluhan maupun upaya-upaya lain untuk 

mengurangi angka pernikahan dini di  wilayah Kecamatan Siman. 
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B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat KUA Siman Dalam 

Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Siman  

Kabupaten Ponorogo 

 Dalam upaya meminimalisir pernikahan dini yang terjadi di 

Kecamatan Siman, KUA Kecamatan Siman melakukan beberapa cara 

diantaranya adalah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat 

yaitu pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat baik melalui 

ceramah ataupun kegiatan lain seperti saat melakukan ijab qobul. 

Penyuluhan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat terkait dengan pentingnya menikah diusia yang ideal 

sesuai dengan Undang-Undang  perkawinan  serta dampak negatif 

akibat pernikahan dini. 

 Tentunya dalam pelaksanaannya tersebut ada faktor pendukung 

yang mampu memperlancar kegiatan penyuluhan tersebut namun ada 

juga faktor  penghambat yang berpengaruh terhadap berjalannya 

penyuluhan tersebut, berikut merupakan faktor pendorong dan 

penghambat yang meliputi: 

1. Faktor yang mendorong atau mendukung berjalannya penyuluhan 

yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Siman diantaranya adalah 

salah satu faktor pendorong pengurangan angka pernikahan dini 

adalah program dari KUA itu sendiri, yaitu dengan menerapkan 

peraturan dimana jika ada masyarakat yang ingin menikah namun 

umurnya belum mencapai batas usia minimal menurut Undang-
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Undang maka KUA akan menangguhkan surat nikah, untuk 

mengurus surat nikah harus melalui proses yang rumit, kemudian 

pegawai pencatat nikah memeriksa semua persyaratan untuk 

melakukan pernikahan, kemudian mensosialisasikan UU tentang 

perkawinan. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif 

terhadap pernikahan dini akan menjadi faktor yang mendukung 

keberhasilan pelaksanaan penyuluhan. Kesadaran masyarakat 

terkait dengan pentingnya menikah secara syariat agama juga akan 

mempermudah KUA dalam melakukan penyuluhan. Tokoh-tokoh 

agama yang ada dimasyarakat secara tidak langsung telah 

membantu KUA dalam meminimalisir adanya praktik pernikahan 

dini. Menjamurnya majlis ta’lim yang ada di kecamatan turut 

mendukung KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini, 

karena dapat dijadikan tempat ataupun sarana penyuluhan. 

Sekolah-sekolah menengah atas bisa menjadi sarana melakukan 

penyuluhan. Adanya kerjasama dengan instansi seperti kampus 

mahasiswa turut mendukung pelaksanan KUA dalam 

meminimalisir praktik pernikahan dini. Kerjasama dengan instansi 

luar yang juga menjadi salah satu faktor yang mendorong 

suksesnya pelaksanaan penyuluhan. Kerja sama dengan pihak luar 

akan memberikan bantuan berupa tenaga maupun materi 

penyuluhan kepada KUA Kecamatan Siman dalam melakukan 

penyuluhan di wilayah Kecamatan Siman. 
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2. Faktor yang menghambat efektivitas KUA dalam meminimalisir 

pernikahan dini meliputi kurangnya respon positif dari masyarakat 

terkait dengan adanya penyuluhan yang dilakukan KUA Siman, 

faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar  menengah 

kebawah, yang berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan yang 

mereka tempuh sehingga membuat pola pikir mereka yang tidak 

tepat. Hal ini menyebabkan orang tua yang tidak memperhatikan 

usia pernikahan pada anak mereka, tidak peduli resiko yang di 

alami oleh anak ketika menikah diusia muda. Hal ini menjadi 

hambatan untuk melakukan penyuluhan karena pola pikir mereka 

yang tidak berubah. Perkembangan teknologi dan infromasi yang 

semakin pesat tidak hanya mempermudah KUA dalam 

meminimasir angka pernikahan dini akan tetapi sekaligus 

menghambat. Hal ini dikarenakan adanya dampak negatif dari 

teknologi seperti handphone yang bisa mengakses berbagai situs 

negatif sehingga para remaja di masyarakat seringkali salah dalam 

pergaulan dan akhlaknya kurang baik. Tidak sedikit yang sampai 

mengalami hamil diluar nikah dan sebagian masyarakat tidak 

menyadari pentingnya mengikuti penyuluhan dan bimbingan, 

terbatasnya ruang dan waktu serta sarana dan prasarana yang 

kurang memadai menunjang kegiatan penyuluhan pernikahan usia 

dini kepada masyarakat. Pada saat ini faktor lain juga dipengaruhi 

dengan melihat angka pandemi Covid-19 yang masih bisa dibilang 
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tinggi menjadi salah satu faktor penghambat KUA Kecamatan 

Siman dalam melakukan penyuluhan sehingga untuk tahun ini 

penyuluhan belum dapat dilaksanakan kembali. Selaras dengan 

yang disampaikan oleh Bapak Rusmawardi: 

“untuk saat ini karena masih ada Covid-19 jadi penyuluhan 

ya masih kami tunda walaupun sebenarnya sudah ada rencana 

untuk melaksanakan penyuluhan lagi, tapi nanti kalau Covid-19 

sudah reda penyuluhan akan segera kami laksanakan”
4
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 Rusmawardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2021. 



 

17 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Analisis tinjauan efektivitas peran Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik 

pernikahan dini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari teori efektivitas hukum terhadap upaya KUA Kecamatan 

Siman meliputi: faktor substansi hukum sudah sesuai dengan 

ditambah dengan program kerja KUA Kecamatan Siman yang 

optimal, sedangkan dari penegak hukumnya bahwa KUA Kecamatan 

Siman juga telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik 

khususnya dalam program sosialisasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat Kecamatan Siman, Sedangkan dari masyarakat dan 

budaya hukumnya masyarakat dan remaja serta ormas juga mengikuti 

sosialisasi dan penyuluhan dengan baik walaupun masih ada 

keterbatasan dari segi dana dan sarana fasilitas. Sehingga dari apa 

yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Siman telah berhasil 

menekan angka pernikahan dini. 

2. Adapun Faktor pendorong pelaksanaan upaya KUA adalah adanya 

program dari KUA itu sendiri, peraturan perundang-undangan, 

kesadaran masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada dimasyarakat, 

menjamurnya majlis ta’lim, sekolah-sekolah menengah atas bisa 

menjadi sarana melakukan penyuluhan, dan adanya kerjasama dengan 
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instansi luar. Sedangkan faktor yang menghambat efektivitas KUA 

dalam meminimalisir pernikahan dini meliputi, kurangnya respon 

positif masyarakat, faktor ekonomi sebagian besar  menengah 

kebawah, perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), 

sebagian masyarakat tidak menyadari pentingnya mengikuti 

penyuluhan dan bimbingan, terbatasnya ruang dan waktu serta sarana 

dan prasarana, pada saat ini faktor lain juga dipengaruhi dengan 

melihat angka pandemi covid-19. 

B. Saran 

 Untuk meningkatkan efektivitas peran KUA Kecamatan Siman 

dalam meminimalisir praktik pernikahan dini, penulis menyarankan untuk 

meningkatkan efektivitas upaya KUA Kecamatan Siman dalam 

meminimalisir praktik pernikahan dini penulis menyarankan: 

1. Potensi petugas KUA Kecamatan Siman dalam melakukan penyuluhan 

terkait masalah-masalah pernikahan harus lebih terorganisir dan 

terencana secara pasti agar pelaksanaan penyuluhan tersebut dapat 

dilaksanakan secara rutin dan menjangkau secara merata di desa yang 

ada di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

2. Hubungan kerjasama dengan instansi luar seperti sekolah atau 

organisasi masyarakat harus lebih ditingkatkan guna saling membantu 

untuk meminimalisir berbagai macam faktor yang dapat menjadikan  

pernikahan dini semakin bertambah di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo.
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