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ABSTRAK
Mustaufiddin, Ahmad Khoirul, 2019. Implementasi PMA nomor 19 tahun 2018 tentang
pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH web dan kartu perkawinan di KUA
Kecamatan Babadan. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.
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Setelah ditetapkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 sebagai peraturan terbaru, yang mengatur
pencatatan perkawinan dengan aplikasi SIMKAH berbasis website dan kartu perkawinan.
Aplikasi SIMKAH berbasis website ini dirancang dengan berbagai keunggulan dan kemudahan,
dan disesuaikan dengan berkembangnya tekhnologi informasi yang semakin maju, sehingga
diharapkan akan memudahkan penghulu dan pegawai di KUA serta masyarakat dalam mengurus
pencatatan perkawinan, tetapi di lapangan masih belum berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan, sehingga penerapannya bisa dikatakan kurang efektif.
Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa
rumusan masalah, antara lain yaitu (1) Bagaimana Implementasi implementasi PMA Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web dan Kartu Perkawinan di
KUA Kecamatan babadan? (2) Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi PMA Nomor
19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di
KUA kecamatan Babadan?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Peneliti
melakukan penelitian di KUA kecamatan Babadan, dan untuk sumber datanya peneliti
mengambil sumber data primer yaitu Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Babadan, serta
masyarakat. Untuk sumber data sekunder yaitu dari buku tentang pencatatan perkawinan,
peraturan tentang pencatatan perkawinan, berita dan jurnal terkait SIMKAH Web dan kartu
perkawinan sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara
dan dokumentasi.
Berdasarkan analisis, dapat ditarik kesimpulan (1) Implementasi aplikasi SIMKAH Web,
dengan berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dalam pencatatan perkawinan secara
online, di KUA Babadan belum berjalan secara efektif, dilihat dari aplikasi SIMKAH yang
digunakan di KUA Babadan, dalam pelayanan masyarakat masih menggunakan aplikasi
SIMKAH berbasis dekstob. Meskipun sudah ada intruksi dari Bimas Islam untuk menggunakan
SIMKAH Web. Hal ini disebabkan, masih banyaknya kendala pada SIMKAH Web. (2) Kendala
dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH Web, terletak dibagian servernya sehingga
mengganggu koneksi Internet, sehingga aplikasi SIMKAH Web tersebut berjalan sangat lambat.
Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya aplikasi SIMKAH Web dalam penggunaannya,
sehingga penghulu dan kepala di KUA Kecamatan Babadan masih menggunakan aplikasi
SIMKAH yang lama dalam pelayanan kepada masyarakat.

