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ABSTRAK 

 

Yusroini. Alif. 2019. “Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan 

Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif’ah 

Roihanah, SH., M.Kn. 

Kata Kunci: Efektifitas, Modin, Pencatatan Perkawinan. 

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat yang diatur dengan perundang-undangan. Tetapi sejak diputuskannya  

Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 tentang pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah /P3N hanya dilakukan untuk KUA tipologi 

D1dan D2 yang membuat tugas P3N/modin dihapus atau ditiadakan lagi. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dan merumuskan masalah 

sebagai berikut: 1) Bagaimana peran modin untuk membantu masyarakat Desa 

Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan 

perkawinan 2) Apa faktor faktor masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam pengurusan 

perkawinan.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori 

efektivitas hukum. kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai 

dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Kemudian mengkajinya 

secara mendalam dengan menggunakan referensi lain berupa buku-buku ataupun 

karya ilmiah, kemudian disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai 

kesimpulan. 

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Peran 

modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan perkawinan sangat berperan penting. 

Modin membantu masyarakat mendaftrakan kehendak nikah/rujuk ke KUA. 

Adanya modin dapat menjembatani antara masyarakat dan KUA. Dengan begitu 

secara tidak langsung modin membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar 

tertib aturan hukum yang berlaku. Kedua, Faktor-faktor masyarakat Desa 

Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam 

pengurusan perkawinannya karena penggunaan odin tersebut arahan dari pihak 

KUA. Selain arahan dari pihak KUA, juga karena keinginan masyarakat sendiri 

dengan alasan kesibukan kerja, ribet mengurus persyaratan perkawinan, dan 

menghormati kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat. Hal itu membuat 

tidak efektifnya penegakan hukum aturan Keputusan Dirjen Jendral Bimbingan 

masyarakat Islam No 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan P4, karena 

P3N/Modin sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan 

bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
1
 

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, salah 

satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya 

dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan 

hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana 

terdapat dalam Al-Qur’an, bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan 

pada ikatan yang sah yaitu pernikahan.
2
 

Untuk mengakomodir urusan perkawinan di Indonesia, pemerintah 

mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku secara nasional. Maka ditetapkan Undang-undang Republik 

Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang mengatur masalah perkawinan. 

                                                           
1
 Slamet abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia,1999), 9. 

2
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI,2011), 6. 
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Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 

dijelaskan bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara 

seorang wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan 

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”
3
 Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-

undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan 

terkhusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.  

Perkawinan yang legal atau sah adalah perkawinan yang telah 

memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan 

oleh negara dan agama masing-masing. Secara fikih apabila rukun dan 

syarat tersebut sudah terpenuhi maka, pernikahan harus dicatatkan di KUA 

agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban pernikahan. 

Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan nikah di 

KUA adalah demi menjaga ikatan suci pernikahan tersebut agar terbina 

dengan baik dan tertib.  

Pencatatan nikah sendiri memiliki arti sebagai suatu proses 

menuliskan tentang suatu peristiwa perkawinan yang telah terjadi.
4
 

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang 

masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi 

perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak 

                                                           
3
 Depag RI, Himpunan peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,2011), 13. 
4
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam (Jakarta: Kencana,2006), 56. 
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bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena 

dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti otentik atas perbuatan 

hukum yang telah mereka lakukan.
5
 Namun, pencatatan itu sendiri tidak 

menentukan sahnya suatu peristiwa hukum seperti perkawinan, tetapi 

hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum tersebut telah 

terjadi dan dilakukan, sehingga bersifat administrasi saja.
6
 Karena sahnya 

perkawinan sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan 

kepercayaan seseorang yang melakukan pernikahan tersebut.  

Pentingnya pencatatan nikah dalam setiap perkawinan membuat 

petugas pencatat nikah harus bekerja lebih dalam membantu calon 

mempelai melengkapi persyaratan-persyaratan perkawinan agar dapat 

dicatatkan. KUA sebagai instansi pelaksana dalam keadaan tertentu karena 

luasnya daerah dan penertiban administrative yang perlu dibantu dalam 

pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan baik dalam pelayanan 

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

umumnya, maka perlu dibentuknya pejabat pembantu yang dinamakan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Modin). 

Prosedur administrasi yang belum dipahami oleh sebagian 

masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

menjadikan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau disebut dengan 

                                                           
5
  Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002), 56 

6
 Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Jakarta: CV 

Muliasari,1986), 71. 
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istilah Modin. Modin ini berperan penting bagi calon mempelai dalam 

melaksanakan perkawinan. Modin tersebut sebenarnya adalah tokoh 

masyarakat yang diangkat oleh PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan (3) jo. Intruksi Dirjen 

Bimas Islam No: DJ.II/1133 Th. 2009, maka Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

berdasarkan: 

a. Kepala KUA Kecamatan. 

b. Rekomendasi tertulis dari Kepala Saksi Urusan Agama Islam Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

c. Izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian RI. 

 Setelah keluarnya PP No.24 Tahun 2004 yang diperbarui dengan 

PP No.19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, maka pembantu pegawai pencatat nikah/P3N 

dihapuskan dan calon pengantin harus mengurus administrasi perkawinan 

sendiri ke KUA. Hanya beberapa golongan daerah yang diperbolehkan 

karena benar-benar membutuhkan kinerja Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah/P3N disebut dengan istilah Modin. Hal ini tertuang dalam Instruksi 

Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015
7
 tentang pengangkatan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah /P3N hanya dilakukan untuk KUA tipologi D1 

(daerah dipedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah 

terluar/atau perbatasan Negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh 

                                                           
7
 SE. No: Kw.06.2/1/KP.01.2/160/2015, diakses tanggal 15 November 2019, Jam 12.29. 
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Kepala Kantor Kementerian Agama. Ketentuan inilah yang membuat resah 

pegawai KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan 

pencatatan nikah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kuaman 

Bapak ABD. Aziz yang mana peran Modin sangat membantu dalam 

prosedur administrasi pernikahan, karena Modin yang dekat dengan 

masyarakat jadi Modin yang tahu akan seluk beluk masyarakat khususnya 

Desa Tegalombo Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo.
8
 

Berawal dari latar belakang diatas, kemudian mendorong penulis 

untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk 

skripsi yang mungkin akan memberikan implikasi bagi kehidupan 

masyarakat mendatang. Adapun judul yang penulis angkat adalah: 

“Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di 

Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan 

perkawinan ? 

2. Apa faktor-faktor masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam pengurusan 

perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
8
 Abd Aziz, Hasi Wawancara, Ponorogo 28 Maret 2019. 
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1. Untuk mengetahui peran modin untuk membantu masyarakat Desa 

Tegalombo Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo dalam 

pengurusan perkawinan 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam 

pengurusan perkawinan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara 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 masalah ini. 

c. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas 

Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) 

khususnya terhadap peran modin terhadap masyarakat dalam 

pencatatan pernikahan. 

2. Manfaat secara praktis 
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a. Bagi masyarakat dan KUA Kecamatan kauman 

Sebagai bahan pertimbangan melaksanakan peraturan yang 

sudah ditentukan oleh pemerintah khususnya dalam 

menyelenggarakan pernikaan baik dilakukan di dalam atau di luar  

Kantor sebagai pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

b.  Bagi Kementerian Agama 

Sebagai bahan koreksi terhadap peraturan yang sudah berlaku 

dalam lingkungan Kementerian Agama agar berjalan efektif di 

dalam organisasi  Kantor Urusan Agama. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas 

permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sejauh 

penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang lain 

ataupun yang telah dahulu. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, 

yaitu: 

Pertama, Skripsi Duray Achmad (2016). Skripsi tersebut berjudul 

“Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, 

Kota Bekasi)” Dilatarbelakangi dengan perkawinan merupakan bagian 

hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup 

dalam masyarakat. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan 

Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaan, serta dicatat 

berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan, yaitu dimana 
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lembaga tersebut yang berwenang adalah Kntor Urusan Agama (KUA) 

bagi muslim dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk yang non muslim. 

Sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan 1974 hingga saat ini, 

masih banyak terdapat hambatan dalam penerapannya yaitu salah satunya 

pencatatan perkawinan. Banyak terdapat perkawinan yang tidak dicatat 

karena paradigma pada masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa 

perkawinan sah apabila sudah sesuai dengan hukum kepercayaan mereka 

masing-masing.Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori Lawrence 

M. Friedmen dengan metode SWOT (strenght, weaknes, opportunities, and 

threath). Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dicatat 

banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga dan 

masa depan keluarganya. Akibat hukum bagi perkawinan tidak dicatat, 

secara yuridis suami/istri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat 

melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah 

tangganya. Dampak buruk dari perkawinan tersebut merupakan akibat dari 

pemahaman yang tidak komprehensif terhadap hukum perkawinan dan 

lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya 

pemerintah segera mengamandemem semua produk hukum perkawinan 

disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua 

golongan dan kepentingan.
9
 Pesamaan yang terdapat pada penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama 

membahas pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah jika 

                                                           
9
Duray Achmad “Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di 

Bantargebang, Kota Bekasi)”. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). 
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penelitian pertama membahas mengenai pencatatan perkawinan di Kantor 

Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi). maka dalam 

penelitian ini lebih kepada peran modin dalam pengurusan pencatatan 

perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

Kedua, Skripsi Lina Puji Lestari (2016). Skripsi tersebut berjudul 

“Peran Serta Modin dalam Manipulasi Data Usia Calon Pengantin dan 

Pertimbangan yang di Pakai (Studi kasus di Kelurahan Sumurrejo, 

Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang)”. Dengan latar belakang 

perkawinan merupakan suati ikatan lahir dan 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 

Pasal 7 UU No.1 tahun 1974 sudah dijelaskan bahwa usia minimal 

menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pada 

zaman yang makin berkembang ini, serta dengan berkembangnya 

teknologi hingga berakibat semakin bebasnya pergaulan yang memicu 

terjadinya seks bebas. Pada akhirnya apabila sudah terjadi kehamilan maka 

orang tua memutuskan untuk menikah kan anaknya walaupun sang anak 

masih dibawah umur. Orang tua meminta bantuan kepada modin untuk 

mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Dan dari modin memberi saran 

untuk usia anak tersebut dimanipulasi agar pernikahan tercatat di KUA. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor pendorong 

modin melakukan manipulasi usia, apa yang menjadi faktor penyebab 

calon pengantin memanipulasi usia, bagaimana pendapat masyarakat 
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menyikapi pernikahan di bawah usia, apakah dampak memanipulasi usia 

bagi calon pengantin dan modin. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa yang menjadi pertimbangan 

untuk modin memanipulasi data usia calon pengantin yaitu rasa toleransi 

antar sesama makhluk Allah, rasa kasihan terhadap seseorang karena orang 

tersebut sudah hamil yang diakibatkan dari pergaulan dan seks bebas dan 

hal tersebut menjadi faktor utama yang dijadikan modin untuk 

memanipulasi data agar calon pengantin tersebut dapat melaksanakan 

pernikahan.
10

Pesamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas peran 

modin. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pertama membahas 

mengenai peran modin dalam memanipulasi data usia calon pengantin dan 

pertimbangan yang dipakai. maka dalam penelitian ini lebih kepada peran 

modin dalam pengurusan pencatatan perkawinan di Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

Ketiga, Skripsi Fikri Risma Dayanti (2017). Skripsi tersebut berjudul 

“Peran Modin dalam Dakwah di Masyarakat (Studi di Desa Kalirejo, 

Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal)”. Dengan latar belakang adalah 

dakwah merupakan suatu proses penyampaian informasi dalam Islam 

dengan tujuan mengajak manusia menuju kepada kebaikan, sehingga 

tercapainya kehidupan yang tentram dunia akhirat. Penyampaian informasi 

                                                           
10

Lina Puji Lestari  “Peran Serta Modin dalam Manipulasi Data Usia Calon Pengantin 

dan Pertimbangan yang di Pakai (Studi kasus di Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunung Pati, 

Kota Semarang)” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016). 
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dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya secara lisan, melalui 

perbuatan dan tulisan, salah satunya melalui peran sebagai modin. Modin 

sebagai subjek dakwah belum banyak yang meneliti. Oleh karena itu 

menjadi menarik meneliti peran dakwah seorang modin, karena ia 

merupakan wakil pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Dengan 

rumusan masalah bagaimana peran modin dalam dakwah di masyarakat 

Desa Kalirejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu peran dakwah modin terlihat 

dari tugas pokok dan fungsinya yang telah dijabarkan dalam tugas kerja 

sebagai perangkat desa. berdakwah dengan menggunakan pendekatan 

dakwah kultural dan struktural. Jika diklasifikasikan peran modin dalam 

dakwah dimasyarakat itu ada tiga, pertama modin sebagai mediator antara 

masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, kedua sebagai jembatan 

religius ketiga sebagai penanggung jawab kegiatan-kegiatan 

keagamaan.
11

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas peran 

modin. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pertama membahas 

tentang peran modin dalam dakwah dimasyarakat Desa Kalirejo Kangkung 

Kendal, maka dalam penelitian ini membahas tentang peran modin dalam 

pengurusan pencatatan pernikahan di Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
11

Fikri Risma Dayanti, “Peran Modin dalam Dakwah di Masyarakat (Studi di Desa 

Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal)” (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

UIN Walisongo Semarang, 2017). 
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Keempat, Skripsi Askar (2011). Skripsi tersebut berjudul 

“Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (studi kasus di KUA Kecamatan 

Lembah Sorik Marapi)”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA 

Kecamatan Lembah Sorik Marapi, apa faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lembah Sorik 

Marapi dan bagaimana tinjauan PP No.9 tahun 1975 terhadap pelaksanaan 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi. 

Penelitian iniadalah penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa tata cara pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan 

Lembah Sorik Marapi melalui beberapa tahap sesuai tata cara pencatatan 

pernikahan. faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di KUA 

Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah adanya pasangan yang nikah lari, 

kurangnya pegawai dan rendahnya pengetahuan P3N dan masyarakat 

terhadap UU Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975. Pelaksanaan pencatatan 

perkawinan di KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau menurut 

PP No. 9 tahun 1975 secara umum sudah berjalan dengan semestinya, 

namun banyak hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan 

tersebut, sehingga ditakutkan akan terdapat pelanggaran, terutama karena 

kurangnya pegawai KUA Kecamatan Lembah Sorik Merapi.
12

Persamaan 

yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

                                                           
12

 Askar, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 (studi kasus di KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi)” .(Skripsi Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). 
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kedua penelitian ini membahas tentang tentang pencatatan pernikahan. 

Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pertama membahas 

tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam penelitian ini membahas 

tentang Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa 

Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

Kelima, Skripsi Mujahidah (2015). Skripsi tersebut berjudul 

“Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan 

Pinang Tanggerang (Studi Tinjauan Implementasi PMA No.24 Tahun 

2014)”. Dilatar belakangi dengan tujuan utama dari adanya pencatat 

pernikahan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan 

administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada 

terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya pencatatan 

perkawinan, maka akan mendapatkan bukti pencatatan perkawinan yaitu 

akta nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang 

akan mempunyai kekuatan yuridis. Pendaftaran perkawinan seharusnya 

dilakukan langsung di KUA, akan tetapi kurangnya sosialisasi dari pihak 

KUA Kecamatan Pinang, sehingga mengakibatkan sebagian besar 

masyarakat bingung bagaimana alur pendaftaran perkawinan dan apa saja 

yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan serta berapa biaya 

perkawinan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat melakukan 

pendaftaran perkawinan dirumah kediaman amil atau P3N yang 

dipercayai. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimna 
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peran P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah 

PMA No.24 Tahun 2014 dan bagaimana respon P3N di Kecamatan Pinang 

terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No.24 Tahun 2004. Hasil 

penelitian dalam skripsi adalah peran P3N di Kecamatan Pinang terhadap 

pelayanan pernikahan setelah peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 

2014 adalah sebagai “Mitra Kerja” dalam pendaftaran pernikahan karena 

SK mereka dari Departemen Agama sudah tidak berlaku lagi dalam 

masalah pendaftaran pernikahan, dan sebagian P3N memberi respon 

positif terhadap peraturan dalam PMA No.24 Tahun 2014, meski tidak 

sedikit yang memberikan tanggapan negative.
13

 Persamaan yang terdapat 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian 

ini membahas tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan perbedaannya 

adalah jika penelitian pertama membahas tentang Respon Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang Tanggerang 

(Studi Tinjauan Implementasi PMA No.24 Tahun 2014), maka dalam 

penelitian ini membahas tentang Efektivitas Peran Modin dalam 

Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system, 

aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktik terlaksana secara 
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 Mujahidah, “Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan 

Pinang Tanggerang (Studi Tinjauan Implementasi PMA No.24 Tahun 2014)”(Skripsi Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2015). 
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rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan 

optimal.
14

 Sehingga mendapat hasil yang cermat, penelitian ini 

menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun 

yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
15

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode 

deskriptif. Metode deskriptif mempunyai arti suatu metode yang 

digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu obyek, suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang.
16

 Sehingga subjek penelitian atau kelompok manusia 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman dan Kepala KUA kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran penelitian merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini 

                                                           
14

 Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),10. 
15

 Lexy j.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2000),3. 
16

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

35. 
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bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan inastrument yang lain sebagai penunjang. 

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun 

berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran 

peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keerhasilan untuk memahami 

fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan penelitian secara 

langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat 

diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif 

mengambil tempat di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan 

pertimbangan. Pertama, penelitian dilakukan di KUA Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo, karena Pencatatan Pernikahan 

masyarakat Desa Tegalombo dikasanakan di KUA Kecamatan Kauman. 

Kedua, alasan peneliti memilih lokasi di Desa Tegalombo karena 

banyak masyarakat Desa Tegalombo yang belum faham mengenai 

prosedur pelaksanaan pernikahan khususnya dalam hal dokumen 

persyaratan pencatatan pernikahan.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang: 
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1) Peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan 

perkawinan. 

2) Faktor-faktor masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam 

pengurusan perkawinan. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber primer disini adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertamanya.
17

 Dalam penelitian ini 

sumber primernya diambil dari hasil wawancara terhadap 

Modin, Pegawai KUA dan masyarakat di Desa Tegalombo 

Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo sebagai objek 

penelitian dalam hal pelaksanaan perkawinan. 

2) Sumber Data Sekunder 

a) Teori-teori sosiologi hukum. 

b) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

c) Peraturan menteri agama no,11 tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah. 

d) Buku-buku literatur yang lain yang mendukung argumen 

hukum peneliti dalam skripsi ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 30. 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi  

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa.
18

 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan, dengan 

observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang 

kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. 

observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki 

tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperoleh untuk 

menjajaki, jadi berfungsi untuk eksplorasi.
19

 Observasi dilakukan 

untuk mengetahui dan melihat permasalahan yang terjadi di 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tentang pelaksanaan 

perkawinan. Dalam hal ini observasi dilakukan di Desa 

Tegalombo Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata 

                                                           
18

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009), 173. 
19

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 106. 
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lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan 

data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung 

untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan 

sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.
20

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara atau 

interview disini dilakukan untuk mendapatkan data dari 

narasumber sebagai pembuktian bahwa kejadian yang terjadi 

benar-benar adanya. Dalam hal ini responden yang diwawancarai 

adalah pelaku yang sudah melaksanakan pernikahan, pihak yang 

membantu dalam prosedur pernikahan calon pengantin dan para 

pegawai KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal 

wawancara, interview menanyakan beberapa serentetan 

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.
21

 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

                                                           
20

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif  Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian,212. 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006),227. 
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berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
22

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto-foto 

seperti ketika wawancara dengan narasumber sebagai bukti 

konkrit bahwa penelitian ini benar dilakukan di Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah data 

dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.
23

 Menurut Miles Dan 

Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.
24

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan 
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008),158. 
23

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif  Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian,241. 
24

 Ibid., 241. 



21 
 

 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang 

tinggi.
25

Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk 

memilah-milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data 

mana yang dibuang, dan cerita-cerita apa yang berkembang. 

Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada 

permasalahan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman 

menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang 

diteliti dan biar segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan 

penyajian yang telah dipahami.
26

 

c. Menarik Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.
27

 Kesimpulan dalam 

penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek 

yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang 
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), 233. 
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif Kualitatif dan R&D 
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dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode 

analisis data. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknis 

yang digunakan dalam penelitian. Diantaranya teknis yang dilakukan 

dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman.
28

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan pengecekan dengan teknis pengamatan yang ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan 

hasil wawancara di masyarakat dan pegawai KUA agar data yang 

diperoleh benar-benar valid. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-

tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk 
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 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 329. 
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suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan 

bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab I    : 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II   : 

 

 

Bab III  : 

 

 

 

 

 

Bab IV : 

 

Pendahuluan yang merupakan ilustrasi penelitian secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan juga 

sistematika penelitian. Hal ini merupakan bab yang berfungsi 

sebagai pengantar dalam penelitian, yang meliputi tentang 

mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa manfaatnya dan 

bagaimana penyajian datanya. 

Merupakan  uraian secara umum landasan teori yang 

berhubungan dengan 1) Pencatatan Pernikahan 2) Modin 3) 

Efektivitas Hukum  

Menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang peran 

modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan 

perkawinan dan faktor-faktor masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin 

dalam pengurusan perkawinan. 

Merupakan analisis peran modin untuk membantu masyarakat 

Desa Tegalombo Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo 
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Bab V   : 

dalam pengurusan perkawinan dan asalisis faktor-faktor 

masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo menggunakan modin dalam pengurusan perkawinan? 

Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi 

kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari 

kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang 

diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran sebagai 

bahan pikiran dari penyusun yang semoga bermanfaat bagi 

pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN 

 DAN EFEKTIVITAS HUKUM 

A. Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan 

yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan sesuai syari’at Islam yang dilakukan di 

Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.
29

 

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka 

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya, mencatat 

artinya memasukkan perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada 

masing-masing suami istri. Kutipan buku nikah itu sebagai bukti 

otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan 

Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil 

sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan 

yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.
30

 

Pencatatan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, yaitu 

perkawinan yang juga disebut sebagai pernikahan merupakan sebuah 

lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk 
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 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3. 
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bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. 

Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah 

satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan 

syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang 

mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan 

Agama/Catatan Sipil. 

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar 

dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap 

istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak 

waris dan lain-lain  

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan 

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh warga negara 

Indonesia, maka harus dicatat oleh lembaga atau petugas yang diberi 

otoritas oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. 

Bahkan, kalau ditelusuri secara historis jauh sebelum Indonesia ada, 

yakni semasa pemerintah Hindia Belanda, pencatatan nikah 

sesungguhnya sudah dilakukan. Hal ini didasarkan dan diatur oleh 

Huwelijksordonantie Staasblad 1929 Nomor 348. Verstenlandsche 

Huwelijksordonantie Staasblad 1933 Nomor 48 dan 

Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatblad 1932 Nomor 482.
31

 

Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan: 
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“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut 

nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 

Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk 

yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan 

rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.
32

 Pasal ini 

memberitahukan legalisasi bahwa nikah, talak dan rujuk menurut 

agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.
33

 

Pelaksanaan dari pencatatan nikah ini diatur oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada BAB II Pasal 2: 

(1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 

tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. 

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 

agama Islam dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada 

                                                           
32

 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, 210. 
33

 Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12. 
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Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku 

bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai 

peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah.
34

 

Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum 

Islam yang menjelaskan bahwa: 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, 

setiap perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954. 

Teknis pelaksanaannya juga ditegaskan dalam Pasal 6 yang 

menyebutkan 

(1) Untuk memenuhi memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap 

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

                                                           
34
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(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
35

 

A. Modin 

Modin adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru 

azan, muazin, pegawai masjid.
36

 Modin atau lebe adalah pemimpin agama 

juga orang yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain 

menikahkan orang. Modin dengan begitu, sejatinya berkedudukan 

istimewa karena bertalian dengan tugas pengabdian yang penuh 

keikhlasan. Istimewa itu bukan berarti ia diistimewakan, melainkan tidak 

semua orang mampu menjadi modin karena dibutuhkan kepribadian dan 

pengetahuan agama yang baik. Modin adalah pembarep yang memberikan 

teladan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Tugasnya bukan sekedar 

mengurus jenazah, talqin, membantu persiapan pernikahan, dan sejenisnya 

sehingga terkesan seperti panitia teknis. Modin seperti kalimat 

pembentuknya, adalah benar-benar pemimpin agama yang memiliki fungsi 

penting dalam membangun ekspresi keberagaman masyarakat Desa.
37

 

Sejarah perkembangan modin berawal ketika ajaran Islam masuk ke 

Indonesia dimana terdapat perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum 

Adat. Dalam perkembangannya atau proses masuknya Islam ke Indonesia 

tidak lepas dari peran budaya atau disebut akulturasi agama. Pada tahun 

                                                           
35

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 109-

110. 
36

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 751. 
37

 Mulyosari “Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum di 

Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman”, Aplikasi Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 

Volume VIII Nomor 2, (Desember, 2007), 139. 
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1814 di masa Raffles, telah ada seorang Penghulu yang merupakan 

anggota konstitusi dari warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai 

pemimpin masjid. Perannya adalah membantu muslim untuk memutuskan 

problem yang muncul. Kemudian istilah ini lebih dikenal sebagai muazin 

yang mempunyai arti pemimpin Masjid. Perkembangan selanjutnya 

muncul istilah kaum atau yang biasa disebut modin, rais atau the mosque 

offical (Pemimpin Masjid). Modin bertugas mengurus urusan orang yang 

mau menikah dan orang yang terkena musibah kematian. Kemudian, 

sekitar orde lama modin masuk menjadi bagian dari Administrasi Desa, 

dan seorang modin dipilih oleh Kepala Desa.
38

 

Secara struktural posisi jabatan bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) 

atau modin memang berada di bawah Kepala Desa, akan tetapi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung 

terjun ditengah kehidupan masyarakat sehingga sangatlah tepat jika secara 

administratif seorang modin berubah dengan istilah Kaus Kesra (Kepala 

Urusan Kesejahteraan Rakyat). Seorang modin bertugas memimpin 

berbagai ritual, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya. Sebagai 

contoh, dia mempin berdoa, yasinan, tahlilan, slametan ziarah kubur dan 

sebagainya. Sebagai imbalan jasa, seorang modin diberi bengkok atau 

lahan pertanian. Tanah tersebut milik Pemerintah Desa. selama menjadi 

                                                           
38
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modin, dia berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi 

kebutuhannya.
39

 

Dalam Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) atau disebut modin menegaskan bahwa rekomendasi 

pengangkatan P3N/Modin dari kepala Seksi yang membidangi Urusan 

Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah dipedalaman dan 

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

atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Knator Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah 

karena terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas 

wilayah.
40

 

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa 

nikah atau rujuk perbulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA 

Kecamatan.
41

 Mengacu pada Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar 

                                                           
39

 Ibid., 141. 
40

 Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 

tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 
41

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor 

Urusan Agama Kecamatan, Pasal 8. 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan ketentuan tentang tipologi KUA 

meliputi:
42

 

1. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 100 peristiwa per 

bulan; 

2. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 50 sampai dengan 

100 peristiwa per bulan; 

3. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per 

bulan; 

4. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di 

daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan 

5. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di 

daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. 

Menurut tipologi diatas, maka sesuai dengan Instruksi Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis 

keberadaannya dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi 

di KUA yang bertipologi A,B,C. 

Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor 

Kw.06.02/I/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/ modin, maka 

tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/modin dihapuskan. Dan 

                                                           
42

 Ibid., Pasal 19. 



9 
 

 

menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab 

penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci 

mengenai porsi maupun hak-hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N)/modin, sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/modin tersebut. 

B. Efektivitas Hukum 

1. Pengertian Efektivitas  

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang 

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. 

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan 

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, 

pengaruhnya, atau kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-

Undang atau peraturan.
43

 

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia 

diperankan untuk memantau.
44

 Jika dilihat dari sudut hukum, yang 

dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu 

polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti 

terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. 

Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi 

hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. 

                                                           
43

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284. 
44
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Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of 

social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di 

dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang 

serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu 

hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social 

engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan 

dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola 

pikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola 

pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan 

proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dalam Penegakan 

Hukum 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari 

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana 

hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang 

bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan 

aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang 

menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada 
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kepentingannya.
45

 Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, 

bahwa kepentingan itu bermacam-macam, di antaranya yang bersifat 

compliance, identification, internalization. 

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara 

umum antara lain
46

: 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dari kebutuhan hukum dari 

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 

lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 

mengharuskan (mandatur). 

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 

dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

                                                           
45

 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Penerbit 

Kencana, 2009), 375.  
46

 Ibid., 376. 



12 
 

 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan 

sanki, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat,diamati, oleh 

karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan 

(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). 

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 

relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 

bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang 

menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak 

hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. 

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal 

di dalam masyarakat. 

Berdasarkan dengan pendapat dari C.G. Howard & R.S. 

Mumntes yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan 

ketaatan kepada hukum pada umumnya, melainkan terhadap aturan 

hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian 

tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:
47

 

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhinya. 

                                                           
47
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b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan 

faktor-faktor apa yang mempengaruhunya. 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, 

maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-

undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:
48

 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 

di dalam masyarakatnya. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 

tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 

instan (sesaat), (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas 

buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor 

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan 

adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan 

fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang 

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan 

perundang-undangan tersebut.
49

 

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat 

agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Perlindungan 

yang dijanjikan oleh hukum merupakan sebuah ide yang abstrak, dan 

                                                           
48
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ide tersebut tidak akan menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya 

sebatas tersusun dilebaran naskah atau sekedar diumumkan 

keberlakuannya kepada masyarakat. Dalam proses penegakan hukum 

yang termasuk kedalam efektivitas hukum, ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. 

Menurut Soejarno Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:
50

 

a. Faktor Hukum 

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian hukum sifatnya sifatnya konkrit berwujud nyata, 

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang 

hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang 

saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika 

melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata 

dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
51

 

b. Faktor penegak hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian 

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 

                                                           
50

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi PenegakanHukum (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo, 2007), 5. 
51
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peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada 

masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan 

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau 

penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku 

nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam 

melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau 

perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan 

lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak 

hukum. Hal ini disebabkan kulaitas yang rendah dari aparat 

penegak hukum tersebut.
52

 

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencangkup 

perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto 

bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, 

apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat 

komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 

mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 

dengan peranan yang aktual.
53

 

d. Faktor masyarakat 
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Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga 

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 

kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah tarak kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. 

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

e. Faktor kebudayaan  

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan 

konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau 

mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping ituberlaku pula 

hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut 

harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum 

adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku 

secara aktif.
54

 

                                                           
54
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Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena 

menjadi pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur 

efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum 

tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik 

sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun 

oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak 

hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan 

oleh masyarakat.
55

 

Menurut Hans Kelsen bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan 

hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh 

masyarakat pada umumnya. Jika ada suatu bagian dari aturan hukum 

tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terdapat suatu kasus tertentu 

saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti aturan hukum 

yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.
56

 Efektivitas 

hukum berarti bahwa orang-orang yang benar-benar berbuat sesuatu 

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, 

bahwa norma-norma itu benar-benar  diterapkan dan dipatuhi.
57

 

Hukum sangat berpengaruh dalam masyarakat, dalam masing-

masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. 

Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling 

berhadapan dan berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang 
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timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan 

masing-masing. Justru disinilah hukum mempunyai peranan yang 

penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman , tentram, damai, 

adil dan makmur. 

Selanjutnya ikatan hukum menghubungkan manusia dengan 

manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda 

di sekelilingnya. Hubungan yang tak terhingga banyaknya itu 

menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawin, dalam perdagangan 

dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia 

sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Semua hubungan dan 

pergaulan tersebut adalah berkat jasa dari pada hukum atau sebaliknya 

hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat. 

Maka dapat disimpulakan bahwa hukum mempunyai fungsi: 

“menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”.
58

 

3. Faktor Pendorong Penegakan Hukum Dalam Efektivitas Hukum 

Penegakan hukum sebenarnya adalah bagian yang terpisah 

dalam efektivitas hukum. Efektivitas hukum yang terjadi dalam 

masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam 

mengatutdan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. 

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang 
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 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49. 



19 
 

 

harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan 

secara filosofis. 

Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum 

itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu 

sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan 

oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Jika ada suatu bagian 

dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap 

satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak 

berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum 

tidak efektif. 

Dalam menjalankan efektivitas hukum perlu adanya faktor-

faktor yang mendukung, salah satunya adalah penegak hukum. 

Penegak hukum sendiri sebagai lembaga yang menerapkan hukum 

juga terdapat faktor pendorongnya, yaitu antara lain: 

a. Pelaksanaan Hukum 

Penegak hukum dalam menjalankan sebuah aturan itu 

berjalan efektif atau tidak juga tergantung oleh kaedah hukum, 

tepatnya kaidah hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam 

keadaan atau peraturan yang hukum itulah terkandung tindakan 

yang harus dilaksanakan. Yang tidak lain berupa penegakan hukum 

itu. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah 

mengherankan jika dikatan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut 

sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. 
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Penegak hukum dalam melaksanakan penerapan hukum 

tersebut agar lebih efektif disusun organisasi penerapan hukum, 

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tanpa adanya organisasi 

itu, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat.
59

 Setiap 

organisasi bekerja di dalam konteks sosial (subculture) tertentu. 

Setiap organisasi dimaksud menjalankan kebijakan atau kegiatan 

tertentu yang dirasakan lebih menguntungkan. Dengan perkataan 

lain, pada organisasi tersaebut selalu terdapat kecenderungan untuk 

menggantikan tujuan resmi sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan hukum dengan kebijakan atau tindakan sehari-hari. 

b. Penegak Hukum  

Penegakan hukum bertugas menerapkan hukum mencangkup 

ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada 

strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan 

tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki 

suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis yang mencangkup 

ruang lingkup tugas-tugasnya. 

Petugas memainkan peranan penting dalam memfungsikan 

hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum 

rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila 

peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnmya baik, 

mungkin pula timbul masalah-masalah. Kualitas para penegak 
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hukum sangatlah menentukan sebagai senjata awal bagi penegak 

hukum dalam menjalankan penegakan aturan yang berlaku. 

Kualitas penegak hukum yang rendah berakibat tidak memahami 

batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap 

hukum. 

c. Kesadaran Penegak Hukum 

Kesadaran penegak hukum tak ubahnya seperti kesadaran 

masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan kepatuhan 

hukum yang tinggi, sebaliknya, apabila kesadaran warga 

masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga 

rendah.
60

 

Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum 

dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-

ketentuan hukum dalam masyarakat. Kesadaran penegak hukum ini 

terlihat dari bagaimana seorang penegak hukum itu bisa menempatkan 

dirinya dalam menjalankan sebuah aturan hukum tersebut. Menurut 

Paul Scholten kesadaran hukum terdapat di dalam diri manusia 

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, 

sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum 

dan bukan suatu penilaian hukumterhadap kejadian yang konkrit 

dalam masyarakat yang bersangkutan.
61

 Ditambahkannya, kesadaran 

hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis 
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umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia 

dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar 

dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk. Munculnya 

kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada 

hukum yang didasari oleh: indoctrination, habitualition, utility, dan 

group indentification. 
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BAB III  

EFEKTIVITAS PERAN MODIN DALAM 

 PENGURUSAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA TEGALOMBO  

KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Diskripsi Umum Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Desa Tegalombo merupakan desa yang terletak di wilayah 

kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo. Wilayah desa Tegalombo 

kecamatan Kauman terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai 

dengan 200 meter dipermukaan laut. Menurut kondisi geografisnya, 

desa Tegalombo termasuk dataran sedang ataupun dataran rendah. 

Luas wilayah Desa Tegalombo adalah 251,27 ha. Jarak Desa 

Tegalombo dengan ibu kota kecamatan terdekat adalah 6 km, 

sedangkan jarak Desa Tegalombo dengan ibu kota kabupaten adalah 

13 km. 

Secara administrasi wilayah Desa Tegalombo terbagi menjadi: 

a. 4 (empat) Dukuh, 

b. 7 (tujuh) RW, 

c. 22 (dua puluh dua) RT. 

Iklim desa Tegalombo, sebagaimana desa-desa lain diwilayah  

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 
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mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa 

Tegalombo. 

 

Gambar 1.1 

 

  Adapun Batas-batas wilayah Desa Tegalombo adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara   :   Desa Tosanan, Nongkodono Kecamatan, 

Desa Blembem Kecamatan Jambon. 

b. Sebelah Selatan :   Desa Karanglo Kidul, Bulu Lor 

Kecamatan Jambon. 

c. Sebelah Barat  :   Desa Bulu Lor, Blembem Kecamatan 

Jambon. 
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d. Sebelah Timur  :   Desa Nongkodono, Sukosari Kecamatan 

Kauman, Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon.
62

 

2. Kependudukan 

 Desa Tegalombo Kecamatan Kauman memiliki jumlah 

penduduk yang cukup besar yaitu 3331 jiwa dengan perincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 1622 

2 Perempuan 1721 

Total 3343 

Sumber: Kantor Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun 

2019 
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Profil Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, 2019. 
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Sedangkan komposisi penduduk Desa Tegalombo berdasarkan 

usia adalah
63

: 

Tabel 3.2 

Penduduk berdasarkan usia 

No Usia Jumlah 

1 0 – 5 tahun 223 Orang 

2 6 – 15 tahun 359 Orang 

3 6 – 55 tahun 2080 Orang 

4 56 tahun keatas 681 Orang 

Total 3343 Orang 

Sumber: Kantor Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun 

2019 
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3. Keadaan Agama 

Desa Tegalombo tergolong desa yang mayoritas penduduknya 

memeluk agama Islam, sedangkan penduduk yang memeluk agama 

lain adalah 19 orang. 

Tabel 3.3 

Agama dan kepercayaan 

No Agama Laki-laki Perempuan 

1 Islam 1611 orang 1713 orang 

2 Kristen 11 orang 8 orang 

3 Katholik - - 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

6 Konghucu - - 

7 Kepercayaan Kepada Tuhan 

YME 

- - 

Total  1622 1721 

Sumber: Kantor Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun 

2019 

 

4. Keadaan ekonomi 

Sebagian besar penduduk Desa Tegalombo bermata pencaharian 

sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa 

Tegalombo adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Mata Pencaharian Penduduk 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

1 Petani 768 Orang 727 Orang 

2 Buruh Tani 552 Orang 510 Orang 

3 Buruh Migran 91 Orang 112 Orang 

4 Pegawai Negeri Sipil 24 Orang 19 Orang 

5 Pengrajin 0 Orang 1 Orang 

6 Peternak 5 Orang 0 Orang 

7 Pedagang keliling 5 Orang 2 Orang 

8 Purnawiran/ Pensiunan 5 Orang 1 Orang 

9 Perangkat Desa 9 Orang 1 Orang 

Sumber: Kantor Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun 

2019 

 

5. Keadaan Pendidikan 

Di Desa Tegalombo terdapat sarana pendidikan diantaranya 

Sekolah satu TK dan playgroup, dan dua Sekolah Dasar Negeri. 

Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut 

pendidikannya sebagai berikut:
64
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Tabel 3.5 

Jumlah penduduk menurut Pendidikannya 

No Pendidikan Jumlah 

 Tidak sekolah / Belum Sekolah 788 orang 

 Tidak Tamat SD / Sederajat 247 orang 

 Tamat SD / Sederajat 730 orang 

 Tamat SLTP / Sederajat 583 orang 

 Tamat SLTA / Sederajat 938 orang 

 Tamat Akademi / Universitas 57 orang  

Sumber: Kantor Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2019 

 

B. Peran Modin Untuk Membantu Masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Dalam Pengurusan 

Perkawinan 

Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang wajib dalam peristiwa 

perkawinan. Manfaat atau tujuan dicatatkannya nikah bukan hanya sebatas 

formalitas saja, tetapi lebih dari itu, yakni kepastian hukum. Proses 

pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalombo 

yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

didasarkan pada Pasal 6 PMA No.11 Tahun 2007 yang didalamnya 

memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peristiwa 

perkawinan adalah sebagai berikut:
65
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a. Surat keterangan nikah dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya. 

b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul 

(akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan 

dicocokkan dengan surat-surat lainnya. Untuk keperluan administrasi 

yang bersangkutan menyerahkan salinan-salinan/fotocopinya). 

c. Surat keterangan mengenai orang tua. 

d. Surat keterangan untuk nikah (Model N1) dari Kepala Desa yang 

mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. 

e. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh 

MENHAMKAM/PANBAG bagi calon mempelai anggota ABRI. 

f. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Surat Kutipan Buku Pendaftaran 

Talak/Cerai atau surat jika calon mempelai seorang janda atau duda. 

g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa 

yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri 

menurut contoh (Model N6), jika calon mempelai seorang duda/janda 

karena kematian suami/istri. 

h. Surat izin dan atau dispensasi, bagi calon mempelai yang belum 

mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 6 ayat (2) s/d Pasal 7 ayat (2). 

i. Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan 

kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman. 

j. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang 

hendak beristeri lebih dari seorang. 
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k. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang 

tidak mampu. 

l. Surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila salah 

seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri 

karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang 

lain.
66

 

Dalam pelaksanaan PMA tersebut masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang melakukan administrasi 

pencatatan perkawinan dibantu oleh modin dalam menjalankan aturan 

tersebut. Peran Modin dalam membantu masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo mengenai pengurusan 

pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut 

ketentuan  agama Islam, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan harus 

dilakukan ketelitian atau penelitian seksama agar terpenuhi dari segi 

ketentuan perundang-undangan maupun mengenai kaidah munakahat agar 

diperolehnya data yang akurat. Dengan itu Kepala KUA selaku 

PPN/Penghulu harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan 

perkawinan yang diajukan oleh masyarakat. Untuk itu dari pihak KUA 

Kecamatan Kauman bekerjasama dengan seorang modin karena modin 

yang mengetahui keadaan sehari-hari masyarakat khususnya dari mereka 

                                                           
66
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yang melakukan perkawinan. Seperti yang diungkapkan Bapak Irsyad 

selaku modin Desa Tegalombo yang menerangkan perannya dalam 

membantu masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, sebagai berikut: 

Saya menerima laporan dari masing-masing pihak yang ingin 

melaksanakan pernikahannya di KUA Kauman misalnya dari calon 

suami, calon istri dan walinya kemudian saya mencatatnya dalam 

buku model N10. Kemudian saya melakukan pengecekan tentang 

status dan keabsahan data dari masing-masing pihak, baik 

berdasarkan dokumen-dokumen atau menanyai secara langsung. 

Selanjutnya mengantar mereka ke KUA Kauman untuk melaporkan 

rencana pernikahan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum 

pelaksanaan pernikahan. mendampingi penghulu dalam mengawasi 

pelaksanaan akad nikah.
67

 

 

Keberadaan modin sendiri dirasa sangat vital keberadaannya dalam 

pemeriksaan peristiwa perkawinan. Dalam praktiknya KUA Kecamatan 

Kauman masih menggunakan modin sebagai penggali informasi mengenai 

status perwalian calon pengantin. dan pengecekan kesesuaian data dari 

beberapa dokumen atau surat-surat dari lembaga. Seperti yang 

diungkapkan Kepala KUA Kecamatan Kauman: 

peran modin masih dibutuhkan dalam pencatatan di KUA Kauman 

karena masih banyak dari masyarakat Desa Tegalombo yang belum 

sesuai perihal data-data pada dokumen atau doble data, perihal 

kewalian atau yang lainnya yang mengakibatkan tidak diterimanya 

administrasi.
68

 

 

Dalam hal ini masyarakat Desa Tegalombo banyak yang meminta 

bantuan modin sebagai pihak yang telah membantu calon pengantin dalam 

mengurus administrasinya. Dari beberapa yang berhasil dimintai 
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keterangan oleh peneliti, masyarakat yang melakukan pernikahan di KUA 

Kecamatan Kauman menjelaskan sebagai berikut: 

Umumnya di masyarakat khususnya di tempat kami menikah itu 

pasti masyarakat meminta bantuan kepada seorang modin. Karena 

umumnya dan kebiasaan masyarakat menggunakan modin jadi saya 

juga mengikuti. Menurut saya, saya tidak mempermasalahkan 

banyaknya biaya yang harus dikeluarkan yang penting prosesnya 

sudah dibantu dan pernikahan saya lancar gitu aja. Modin disini 

sangat berperan banyak, jika tidak ada modin mungkin calon 

pengantin bingung apa saja persyaratannya.
69

 

 

Hal yang sama juga diungkapkna Ulfa Musringatus yang 

menggunakan jasa modin dalam pengurusan administrasi pernikahannya, 

ungkapannya sebagai berikut: 

Awalnya saya meminta bapak untuk mengurus pernikahan saya, 

karena saya dan calon suami saya saat itu masih dipesantren dan 

belum mendapat izin untuk pulang. Oleh karena itu saya meminta 

bapak untuk membantu mengurus pendaftaran pernikahan, namun 

setelah itu bapak saya menyerahkan sepenuhnya urusan pendaftaran 

kepada modin, modin membantu proses pencatatan dari awal sampai 

keluarnya buku nikah.
70

 

 

Laily Roudlotul juga lebih memilih menggunakan jasa modin dalam 

pengurusan pernikahannya dengan alasan sebagai berikut:  

Saya juga sama dengan pasangan pengantin yang lainnya yaitu 

menggunakan modin untuk mendaftarkan pernikahan di KUA, 

karena saya tidak tahu prosedur pendaftaran ke KUA, disisni modin 

sangat membantu saya sekali, saya cukup menerahkan berkas dan 

terima jadi.
71

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan Mardilla, sebagai berikut: 

Saya meminta bantuan modin untuk mengurus semua pendaftaran 

pernikahan saya. meskipun P3N sudah dihapus, tetapi di KUA 

Kauman masih harus menggunakan modin. Disini modin berperan 
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banyak juga mbak ternyata, kalau tidak ada modin mungkin saya 

susah juga ngurusnya, malah saya pasrah aja sama pak modin.
72

 

 

 Fathonah juga menggunakan modin seperti ungkapnya sebagai 

berikut: 

Saya meminta bantuan modin untuk mengurus surat-surat untuk 

mendaftarkan pernikahan saya di KUA.
73

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anita: 

 

Saya meminta pak modin untuk memebantu pendaftaran saya ke 

KUA. Saya kerumah pak modin dan menyerahkan semuanya 

kepadanya. Saya tinggal terima beres melalui pak modin.
74

 

 

Meskipun di Desa Tegalombo banyak yang menggunakan modin 

dalam pengurusan pernikahannya tetapi ada juga salah satu warga yang 

tidak menggunakan modin. Seperti Nur Halimah salah satu masyarakat 

Desa Tegalombo, dia tidak menggunakan modin karena dia mengetahui 

prosedur pencatatan perkawinan, seperti ungkapannya sebagai berikut: 

Kemarin saya menikah dirumah. Saya tidak menggunakan modin 

dalam pengurusan pernikahan saya. Sebenarnya dari keluarga 

menyarankan untuk menggunkan bantuan modin saja biar lebih 

mudah dan cepat soalnya kan jika mengurus sendiri ribet kesana 

kemari nanti kalau ada masalah tidak ada yang mengarahkan. Tapi 

saya berfikir kelihatannya tidak sesulit itu, jika menggunkan modin 

biaya yang harus dikeluarkan akan semakin tambah banyak juga. 

Karena pastinya modin juga meminta bayaran. Tetapi setelah saya ke 

KUA, dari KUA menyarankan untuk menggunakan modin, karena 

dari pihak KUA bilangnya meskipun tidak menggunakan modin, 

nanti modin juga harus mengetahui, jadi saya juga harus tetap 

melapor kepada pak modin.
75

 

 

Mengenai sosialisasi tentang tentang prosedur pencatatan 

perkawinan dari pihak KUA memberikan sosialisasi tersebut hanya kepada 
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modin saja. Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Irsyad sebagai 

berikut: 

Mengenai prosedur pencatatan pernikahan saya sudah sampaikan ke 

pasangan calon pengantin, dan saya berharapnya ada aturan yang 

mengatur tentang P3N kembali.
76

 

 

Masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dalam setiap peristiwa nikah, meminta bantuan kepada modin. 

Modin berperan dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Peran modin dalam 

pelayanan pengurusan pernikahan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo diantara pemberitahuan kehendak nikah. Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Irsyad: 

Pemberitahuan kehendak nikah ini bersamaan dengan waktu 

pendaftaran. Saya membawa berkas-berkas catin ke KUA jauh 

sebelum tanggal pernikahan, biasanya satu bulan sebelum 

dilaksanakannya akad nikah. Saya sebenarnya membantu calon 

pengantin sejak sebelum ke KUA, misalnya membantu dalam 

mengurus dari Desa, juga persyaratan lain yang dibutuhkan seperti 

surat/akta kematian wali calon pengantin wanita.
77

 

Peran modin di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dalam mengantar kehendak nikah calon pengantin tidak terlepas 

dari peran orang tua wali calon pengantin wanita yang menyerahkan 

sepenuhnya kepada modin dalam mengurusi persyaratan perkawinan 

seperti yang diungkapkan Bapak Irsyad Modin Desa Tegalombo: 

Banyak yang semua proses diserahkan semuanya kepada saya, orang 

tua calon pengantin wanita hanya terima jadi, semua berkas 

diserahkan kepada saya. 

Pernyataan Bapak Irsyad tersebut tidak jauh berbeda dengan 

Fathonah masyarakat Desa Tegalombo, uangkapnya sebagai berikut: 
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Saya langsung mengumpulkan berkas untuk persyaratan pencatatan 

pernikahan, berkas dari saya dan calon suami kemudian berkas itu 

saya pasrahkan kepada pak modin gitu aja, saya tinggal terima 

beres.
78

 

 

Selain pemberitahuan kehendak nikah, peran modin untuk 

membantu masayarakat dalam pengurusan pencatatan perkawinan 

pemeriksaan perkawinan, pemeriksaan perkawinan dilakukan oleh PPN 

terhadap calon suami, calon istri, dan calon wali nikah mengenai ada atau 

tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan 

persyaratan administrasi. Proses pemeriksaan nikah pada masyarakat Desa 

Tegalombo yang akan menikah di KUA dilaksanakan dalam sesi khusus 

yang menghadirkan dari calon pengantin, wali dan juga dihadiri modin. 

Pemeriksaan nikah disebut juga dengan rafa’. Bapak Irsyad menjelaskan 

hal-hal yang diperiksa saat dilakukannya pemeriksaan perkawinan: 

Yang di periksa yang pertama kecocokan identitas misalnya KTP, 

KK, Ijazah terakhir, selanjutnya hubungan kewalian calon pengantin 

wanita, pemeriksaan mahar, shigot akad nikah.
79

 

Pemeriksaan perkawinan dilaksanakan sepuluh hari sebelum akad 

nikah. Masyarakat Desa Tegalombo yang akan menikah masih didampingi 

modin. Masyarakat dan pihak KUA menganggap bahwa adaya modin itu 

juga menjadi syarat dari pemeriksaan kehendak nikah, modin dalam 

pemeriksaan nikah hanya mendampingi calon pengantin, tetapi modin juga 

sebagai saksi atas pelaksanaan pemeriksaan nikah. Pada masyarakat Desa 

Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo keterlibatan modin 
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pada saat pemeriksaan kehendak nikah atau rapak ini adalah sebuah 

keharusan. Bapak Irsyad menuturkan bahwa: 

Tugas modin memang mendampingi calon mempelai dari awal 

kehendak nikah bahkan sebelumnya sampai setelah dilaksanakannya akad 

nikah bahkan pasca akad nikah pun peran modin sangat dibutuhkan sampai 

benar-benar selesai dalam mendampingi pelaksanaan perkawinan.  

Dilihat dari penelitian diatas dapat dilihat bahwa peran modin di 

masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

dirasa sangat penting bagi masyarakat sehingga keberadaan modin tetap 

dipergunakan di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

C. Faktor-Faktor Masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Menggunakan Modin Dalam Pengurusan 

Perkawinan 

Mengenai pelaksanaan perkawinan memang pihak yang membantu 

dalam pelaksanaan perkawinan khususnya dalam lingkungan Desa 

Tegalombo adalah modin. Pihak keluarga calon pengantin atau calon 

pengantin itu sendiri yang akan melaksanakan pernikahan biasanya 

mendaftarkan diri dulu kepada modin kelurahan/Desa. Karena banyak 

masyarakat awam yang belum mengetahui bagaimana prosedur 

administrasi pernikahan dan apa saja syarat yang diperlukan untuk 

kebutuhan pelaksanaan pernikahan, sehingga mereka keseluruhan 

meminta bantuan kepada modin. 
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Proses yang biasa dilakukan masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman yang akan melakukan pernikahan, calon pengantin 

mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada modin. Selanjutnya modin akan 

meminta persyaratan-persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon 

pengantin, setelah itu modin akan melakukan pemeriksaan terhadap 

syarat-syarat dalam pernikahan termasuk rukunnya, seperti halnya wali 

nikah dari pihak calon pengantin perempuan apakah wali nikah tersebut 

benar-benar wali dari nasab. Karena permasalahan wali sangat 

berpengaruh dalam pernikahan, serta ada dari masyarakat yang masih 

belum faham tentang kedudukan wali yang sah untuk dijadikan wali dalam 

akad pernikahan. maka peran dari modin sendiri dalam membantu 

pelaksanaan pernikahan sangat dibutuhkan. Seperti yang diungkapkan 

modin Desa Tegalombo: 

Selain dari modin, ada juga yang mempunyai tanggapan kenapa 

masyarakat Desa Tegalombo lebih banyak menggunakan jasa modin dari 

pada mengurus administrasi pernikahannya sendiri, karena kesibukan kerja 

seperti yang diungkapkan Sundarsih: 

Karena saya sibuk bekerja diluar kota. Saya menggunakan bantuan 

modin karena posisi saya saat itu bekerja diluar kota, dan saya susah 

untuk izin pulang, maka saya meminta bantuan modin untuk 

mengurus surat pernikahan dari surat RT/RW sampai KUA yang 

mengurus semua modin. Karena saya bekerja sebagai karyawan 

swasta.
80

 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ulfa Musringatus: 
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Awalnya saya meminta bapak untuk mengurus pernikahan saya, 

karena saya dan calon suami saya saat itu masih dipesantren dan 

belum mendapat izin untuk pulang. Oleh karena itu saya meminta 

bapak untuk membantu mengurus pendaftaran pernikahan, namun 

setelah itu bapak saya menyerahkan sepenuhnya urusan pendaftaran 

kepada modin, karena dari pihak KUA menyuruh bapak untuk 

menggunakan modin saja dalam pengurusan administrasi pernikahan 

saya. Dan juga menurut saya akan lebih mudah dan cepat apabila 

menggunakan modin untuk mendaftarkan pernikahan, karenakan 

modin sudah mengetahui atau lebih faham dengan masalah 

pendaftaran atau cara-cara mendaftarkan pernikahan dan syarat-

syarat apa saja yang harus ada saat mendaftarkan pernikahan di 

KUA. Meskipun saya di pondok tetapi alhamdulillah saya juga 

mengajar disana dan kebetulan suami saya juga menjadi guru di 

pondok.
81

 

Laily Roudlotul juga lebih memilih menggunakan jasa modin dalam 

pengurusan pernikahannya dengan alasan sebagai berikut:  

Selain karena sudah kebiasaan orang sini menggunakan modin 

dalam pengurusan pernikahan juga karena saya berfikir akan lebih 

mudah dan cepat apabila menggunakan modin dalam pendaftaran 

pernikahan saya. Modin juga lebih mengetahui apa-apa yang harus 

dibutuhkan untuk mendaftarkan pernikahan.
82

 

 

Ungkapan Anita lebih memilih menggunakan jasa modin sebagai 

berikut: 

Karena saya juga tidak mau repot mengurusi persyaratan langsung 

ke KUA. Harus kesana kemari belum lagi kalau data-data saya sudah 

benar kalau belum benarkan saya ngurus membenarkan dulu, juga 

pembayaran yang harus ke bank lah, jadi saya cukup pasrah sama 

pak modin
83

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan Mardilla yang menggunakan 

modin, tetapi penggunaan jasa modin tersebut bukan dari keinginannya 

sendiri melainkan mendapatkan saran dari pihak KUA, ungkapnya sebagai 

berikut: 
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Awalnya saya berniat untuk mengurus persyaratan pernikahan 

sendiri, namun ketika saya mengurus ke kantor dari KUA 

menyarankan diurus modin, karena pernikahan ini harus di ketahui 

modin, meskipun saya mengurus sendiri tetapi saya juga harus lapor 

dahulu ke modin. Saya berfikir kalau begitu sama saja kan mbak jadi 

akhirnya saya memutuskan meminta bantuan modin untuk mengurus 

semua pendaftaran pernikahan saya. Saya juga masih disibukkan 

dengan jadwal kuliah jadi adanya modin disini sangat membantu. 

Meskipun P3N sudah dihapus, tetapi di KUA Kauman masih harus 

menggunakan modin. Disini modin berperan banyak juga mbak 

ternyata, kalau tidak ada modin mungkin saya susah juga ngurusnya. 

Selain itu dari masyarakat sendiri kebanyakan menggunakan modin 

dan itu sudah seperti budaya.
84

 

  

Fathonah beralasan menggunakan modin karena ususlan dari pihak 

KUA, seperti ungkapannya sebagai berikut: 

Kemarin saya melakukan pernikahan di rumah dan saya meminta 

bantuan modin untuk mengurus surat-surat untuk mendaftarkan 

pernikahan saya di KUA, dan hal itu usulan dari pihak KUA, kalo 

yang mengurus surat RT/RW saya mengurus sendiri karena saya 

berbeda Dusun dengan modin, maka saya diminta pak modin untuk 

mengurus surat pengantar dari RT/RW saja. Saya menggunakan 

modin agar lebih mudah dalam mengurus pendaftaran pernikahan 

karena modin lebih faham dan lebih mengetahui surat-surat untuk 

mendaftarkan pernikahan di KUA. Modin sudah membantu saya 

dalam urusan pendaftaran pernikahan mulai dari Kelurahan, 

Kecamatan hingga sampai ke KUA.
85

 

 

Beragam kultur masyarakat Desa Tegalombo dilihat dari segi 

Pekerjaan, tentunya beragam pula alasan mereka terhadap faktor penyebab 

masyarakat Desa Tegalombo menggunakan modin dalam pengurusan 

pernikahan. 

Faktor penyebab masyarakat Desa Tegalombo lebih memilih 

menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan ketimbang 

mengurus sendiri dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti peneliti 
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melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat Desa Tegalombo yang 

menggunakan modin dalam pengurusan pernikahannya, pemilihan 

menggunakan modin tersebut menjadi pilihan calon pengantin itu sendiri, 

tanpa di arahkan oleh pihak KUA. Sebagaimana diungkapkan oleh Ulfa  

sebagai berikut: 

Karena ruwetnya birokrasi saat ini dan lebih mementingkan 

pekerjaan karena tidak ada waktu luang sehingga saya 

mempercayakan urusan administrasi pernikahan kepada modin.
86

 

 

Alasan lain masyarakat Desa Tegalombo menggunakan jasa modin 

dan tidak mengurus administrasi pernikahnnya sendiri yaitu karena ribet 

mengurus persyaratan pernikahan karena harus mengurus kesana kemari 

(Ke RT, Kantor Desa, KUA, dan Bank). Dan menggunakan modin lebih 

mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Lina sebagai berikut: 

Saya menggunakan modin agar lebih mudah dalam mengurus 

pendaftaran pernikahan saya karena pak modin lebih faham dan 

lebih mengetahui surat-surat untuk mendaftarkan pernikahan di 

KUA selain itu juga karena saya sibuk bekerja.
87

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dian: 

Saya tidak mau ribet dengan harus mengurus kesana kemari (Ke RT, 

Kantor Desa, KUA dan Bank), karena juga saya tidak mengetahui 

apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Jadi, saya kerumah pak modin 

dan menyerahkan semuanya kepadanya. Saya tinggal terima beres 

melalui pak modin.
88

 

 

Lain halnya dengan Fathonah dan Yani, Unun beralasan karena 

menggunakan jasa modin sudah menjadi budaya di masyarakat Desa 

Tegalombo dan menghormati kebiasaan yang sudah berjalan di 

masyarakat ungkapnya sebagai berikut: 
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Sebenarnya saya bisa mengurus sendiri administrasi pernikahan 

saya, tapi saya tidak enak dengan pak modin, karena kebiasaan dari 

masyarakat setempat setiap yang mau menikah menggunakan 

meminta jasa modin.
89

 

 

Disini peran modin sangat berkontribusi dalam pelaksanaan 

pernikahan karena modin adalah pihak pertama yang dekat dengan 

masyarakat dan mengurus prosedur persyaratan pernikahan yang harus 

dipenuhi oleh calon pengantin. Hal ini membuat masyarakat sangat 

bergantung kepada modin. Pihak modin sendiri memiliki fungsi sebagai 

pihak kelurahan yang ditunjuk dan mengurus tentang pelaksanaan 

pernikahan dalam ruang lingkup Kelurahan/Desa. Pak modin menjelaskan: 

Masyarakat Desa Tegalombo yang ingin melaksanakan pernikahan 

banyak yang meminta bantuan kepada saya untuk membantu 

mengurus berkas-berkas dokumen pernikahannya karena dari 

mereka sendiri masih bingung akan prosedur pendaftaran 

pernikahan.
90

 

 

Selain modin dimintai bantuan oleh pihak calon pengantin, modin 

juga diberi kepercayaan oleh pihak KUA untuk membantu pihak KUA 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irsyad sebagai berikut:  

Saya diberi tugas untuk membantu pihak KUA, jadi saya bekerja 

sama dengan pihak KUA atau seorang penghulu dalam hal seseorang 

yang menikahan. Jadi saya membantu memeriksa syarat-syarat atau 

dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Apakah syarat-syarat 

tersebut sudah lengkap atau belum. Serta wali nikah dan saksinya 

sudah sesuai dengan ketentuan apa tidak. Karena semua itu termasuk 

suatu hal yang sangat penting. Kalau ada persyaratan yang belum 

lengkap saya akan memberi tahu apa saja yang dilengkapi, seperti 

itu.
91
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Pihak KUA memberi alasan terkait masih diberlakukannya 

P3N/modin dalam membantu pihak KUA seperti yang dijelaskan Bapak 

Aziz: 

Kami bekerjasama dengan P3N kalau dalam bahasa kita disebut 

bapak modin, karena memudahkan kami dalam  pencatatan 

pernikahan, karena modin lah yang dekat dengan masyarakat, modin 

yang mengetahui seluk beluk masyarakat. Jadi meskipun masyarakat 

tetap tidak menggunakan bantuan modin dari KUA tetap menyuruh 

calon pengantin untuk lapor kepada modin.
92

 

Kegiatan pencatatan perkawinan tidak lepas adanya pembantu 

PPN/modin. Sekarang berdasarkan PMA 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan yang terbaru berganti nama menjadi Pembantu Pegawai 

Pencatatat Perkawinan (P4). Dimana modin bekerja dibidang pelayanan 

kesejahteraan sosial dikelurahan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman. 

Dan berdasarkan Peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam 2018 tentang 

P4 tidak berlaku di Kecamatan Kauman, artinya secara aturan P3N/P4 atau 

biasa disebut modin harusnya tidak berlaku di KUA Kecamatan Kauman 

khususnya di Desa Tegalombo, seperti yang diungkapkan Kepala KUA 

Kauman, sebagai berikut: 

P3N berdasarkan PMA 2018 yang terbaru berganti menjadi 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Di KUA Kauman 

biasa dipegang modin. Modin ini bekerja dibidang pelayanan 

kesejahteraan sosial disetiap kelurahan di Kecamatan Kauman. Dan 

berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam 2018 tentang adanya P4 

tidak berlaku di Kecamatan Kauman, karena yang berlaku hanya 

tipologi D1 dan D2, sedangkan Kecamatan Kauman tipologi A, 

alasan KUA tetap bekerja sama dengan modin karena masyarakat 

masih banyak yang membutuhkan bantuan modin khususnya KUA 

Kecamatan Kauman, karena modin tidak hanya dekat dengan 

masyarakat juga dari KUA bisa menggali informasi atas kewalian 

calon penganti wanita dan juga meminimalisir adanya pelanggaran 
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yang dilakukan masyarakat kepada KUA dalam mengurus berkas 

nikah melalui modin. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERAN MODIN DALAM 

PENGURUSAN PENCATATAN PERKAWINAN 

DI DESA TEGALOMBO KECAMATAN KAUMAN  

KABUPATEN PONOROG 

A. Analisis Terhadap Peran Modin Untuk Membantu Masyarakat Desa 

Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Dalam Pengurusan 

Perkawinan 

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi setiap Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan adalah sama, yakni menyelenggarakan atau 

melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di 

bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Hal ini sesuai dengan 

didasarkannya pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.18 

tahun 1975 (yang disempurnakan) Jo Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No.45 tahun 1981. 

Akad nikah adalah sebuah hal pokok dari sebuah perkawinan. 

Melalui akad nikah maka sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki 

dan perempuan akan menjadi terkait dalam sebuah ikatan pernikahan yang 

sah baik dari segi agama maupun negara. Aturan tentang pelaksanaan akad 

nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28 yang isinya 

menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh 

wali nikah dari pihak wanita atau wali nikah mewakilkan kepada orang 
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lain. pengertian akad nikah disebutkan dalam Pasal 1 huruf c ialah “akad 

nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan 

oleh mempelai pria atau wakilnya disaksaikan oleh dua orang saksi”
93

 

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan bagi orang Islam dalam Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa: 

“kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang 

beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

pada KUA Kecamatan”.
94

 

Kesadaran masyarakat Desa Tegalombo tentang pencatatan 

pernikahan cukup tinggi, sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam UU 

Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya; dan 

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”.
95

 Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 

(1), menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan yang 

dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 

kekuatan hukum.
96

 Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

terhadap masyarakat yang dari mereka semua mencatatkan pernikahannya. 

Dan dari KUA sendiri giat melakukan sosialisasi tentang pentingnya 

pencatatan nikah. 
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Kendala-kendala yang paling terlihat dari pelaksanaan regulasi tidak 

pada cara regulasi tersebut di praktikkan. Dalam penelitian yang sudah 

dilakukan memperlihatkan bahwa, dalam bentuk pelaksanaan 

mensosialisasikan prosedur pencatatan nikah sudah berjalan. Meskipun 

sosialisasai dari KUA hanya disampaikan lewat modin. Masalah utama 

yang menjadi penghambat terletak pada modin dan masyarakat. Namun 

dengan menyudutkan seluruh masalah terhadap modin dan masyarakat 

tentu juga tidak adil. 

Modin sebagai salah satu anggota masyarakat yang memiliki tugas 

penting. Modin membantu masyarakat dibidang sosial, budaya dan agama 

diwilayah Desa/Kelurahan. Modin mempunyai dua tugas yaitu membantu 

mengurus jenazah dan juga sebagai pembantu petugas pencatat nikah atau 

yang biasa disebut dengan P3N. 

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat Desa tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo masih terlibat peranannya 

sebagai Pembantu PPN (P3N). sesuai yang diungkapkan Bapak Irsyad 

modin Desa Tegalombo Kecamatan Kauman menjelaskan bahwa modin 

dulunya ditunjuk oleh Kemenag (Kementerian Agama) untuk membantu 

masyarakat setempat di wilayahnya untuk kepengurusan jenazah. Selain 

menjadi pengurus jenazah, modin sekarang bekerja dibawah naungan 

bidang kesejahteraan sosial di Desa Tegalombo juga terlibat secara 

langsung dalam kegiatan pencatatan perkawinan yang ada di KUA 

Kecamatan. 
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Perilaku yang dilakukan masyarakat yang terbentuk tersebut 

sejatinya sebagaimana proses pengaruh dari peranan hukum sebagai 

perubahan sosial.
97

 Masalah yang timbul dalam peristiwa perkawinan 

sebelum gencar disosialisasikannya pencatatan perkawinan kendala yang 

terjadi yaitu banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan 

siri, serta adanya manipulasi data surat-surat dari lembaga mengenai akta 

nikah, akta kelahiran dan identitas lainnya.  

Menurut modin Desa Tegalombo Kecamatan Kauman modin 

berperan membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA 

Kecamatan Kauman. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, 

pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang 

sudah menikah. Memang secara aturan dilihat dari hukum positif 

Indonesia, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa saat dilakukannya 

perkawinan yang dilaksanakan oleh PPN harus didampingi P3N/modin, 

karena dalam praktik modin hanya kepanjang tanganan dari PPN itu 

sendiri. Jadi secara tegas yang berhak melaksanakan tugas pencatatan 

perkawinan adalah tugas PPN. Modin hanya sebatas membantu 

masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA dan 

membantu KUA dalam menjembatani KUA dengan masyarakat setempat. 

Peran modin sendiri pada masyarakat Desa Tegalombo dalam pelaksanaan 

perkawinan sangatlah membantu dan sudah berjalan efektif. Hal ini tidak 
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terlepas dari petugas PPN yang memang membutuhkan jasa modin 

khususnya menangani dalam hal pelaksanaan perkawinan 

Dari situ terlihat jelas pembantu PPN (modin) disini memiliki 

jabatan atau pegawai seperti status sosial yang tinggi dihadapan 

masyarakat sehingga masyarakat hanya menerima apapun yang diperintah 

olehnya untuk membantu dalam proses pelaksanaan nikah dengan 

meminta bantuan kepada pembantu PPN (modin) untuk mendampingi saat 

melakukan pendaftaran hingga prosesi akad nikah agar lebih mudah. 

Disamping itu status sosial ini berpengaruh pada masyarakat yang patuh 

pada apa yang diperintahkan. 

Modin dalam pencatatan perkawinan dilihat dari perannya sangat 

membantu masyarakat Desa Tegalombo. Namun secara yuridis modin 

sejatinya sudah tidak lagi diperbolehkan membantu tugas PPN dalam 

pelaksanaan perkawinan. Sedangkan dilihat dari segi sosiologis peran 

modin ini sangat dibutuhkan dilihat dari data-data yang diperoleh oleh 

peneliti bahwa masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo masih memerlukan bantuan dari modin dalam  

melaksanakan perkawinan. Disini modin berperan membimbing calon 

pengantin mulai dari melakukan perlengkapan persyaratan administratif 

sampai dengan hubungan kewalian calon pengantin. 

Melihat dari berbagai aspek tersebut, peran modin begitu penting 

dalam setiap peristiwa perkawinan, dengan landasan bahwa masyarakat 

Desa Tegalombo Kecamatan kuaman  menggunakan bantuan seorang 
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modin yang berada di desa dalam peristiwa perkawinan. Hal ini tidak 

terlepas dari pandangan bahwa modin sebagai tokoh masyarakat yang 

serba tahu dalam bidang keagamaan. 

Peran modin dalam peristiwa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa 

Tegalombo Kecamatan Kauman dapat dimanfaatkan sebagai proses 

penegakan hukum yaitu sebagai membimbing dalam hal pencatatan 

perkawinan. Modin disini memberi arahan mengenai kelengkapan 

administrasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Modin yang sangat besar peranannya sebagai orang yang secara 

tradisional dianggap sangat terpercaya. Masih kuatnya posisi modin, yang 

meskipun sejak 2015 telah dihapus keberadaannya. Posisi modin 

sebaiknya diperjelas, apakah dihapus secara total karena dianggap sebagai 

salah satu sumber masalah, ataukah diadakan kembali mengingat peran 

modin sangat vital bagi masyarakat. Jadi, sebaiknya modin dihidupkan lagi 

namun dengan aturan-aturan baru yang lebih mengikat dan 

menyempurnakan masalah yang pernah terjadi karena bagaimanapun, 

dikalangan masyarakat bawah modin jauh lebih powerfull ketimbang 

penyuluh dan bahkan modin dari perspektif sosiologis masih menjadi satu-

satunya sandaran bagi masyarakat untuk menyelesaikan segala urusan 

kehidupan.  

Jadi pentingnya peran P3N/modin dalam setiap peristiwa nikah 

sebagai proses dari perubahan sosial dan transformasi masyarakat 

khususnya dalam bidang validitas administratif pelaksanaan perkawina, 
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sehingga peran modin di desa Tegalombo Kecamatan Kauman kabupaten 

Ponorogo berdasarkan teori efektivitas sudah tercapai dan terlakasana 

dengan baik. 

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Menggunakan Modin 

Dalam Pengurusan Perkawinan 

Peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Masyarakat desa tegalombo 

cenderung berpola perilaku sosial tradisional normatif. Sebagaimana 

konsep masyarakat dan budaya yang berlaku, secara langsung atau tidak, 

potensi individual akan terjebak dalam sistem kehidupan normatif yang 

dapat menghentikan proses dinamis dari berbagai potensi individual yang 

dimaksud. Masyarakat Desa Tegalombo yang masih memainkan peran 

modin dalam setiap pelaksanaan perkawinan sangatlah sulit untuk 

menghilangkan peran seorang P3N/modin.
98

 

Menurut Soejarno Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan hukum pada lima faktor yaitu faktor hukum, penegak 

hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas dan budaya.
99

 Kelima faktor 

tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi pokok dalam 

penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur efektivitas penegakan hukum. 

Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya 

sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-
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undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannyapun dilaksanakan 

oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan 

panutan oleh masyarakat.
100

 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.
101

 Persoalan 

yang timbul adalah tarak kepatuhan hukum masyarakar Desa Tegalombo, 

yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

Tentang berlakunya hukum menurut Purnadi dan Soejono Soekanto 

dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan 

sosiologis. Berlakunya hukum secara sosiologis intinya adalah “efektifitas 

hukum”, yaitu jikalau kaidah hukum tersebut efektif. Artinya kaidah itu 

dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh 

warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari 

masyarakat.
102

Menurut Soejarno Soekanto adalah efektif atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu (Undang-Undang); 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerima hukum; 
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
103

 

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat Desa Tegalombo 

menggunakan modin adalah karena kesibukan kerja. Tidak mau ribet 

dengan pengurusan berkas-berkas persyaratan pencatatan perkawinan, 

karena calon pengantin tidak faham apa saja persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan. Karena itu 

masyarakat lebih menggunkan modin. Karena, modin juga lebih paham 

akan persyaratan yang harus dipenuhi.  

Dengan munculnya aturan tentang prosedur pencatatan pernikahan, 

seharusnya kesadaran hukum masyarakat Desa Tegalombo sangat 

diperlukan dalam menerapkan aturan tersebut. Hal ini bertujuan agar 

ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam 

pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi 

tujuan tersebut akan sulit tercapai. Kesadaran hukum akan terwujud 

apabila ada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap 

hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Indikator-

indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, 

karena jika pengetahuan hukum masyarakat Desa Tegalombo sikap hukum 
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dan pengetahuan hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah 

atau sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah pada masyarakat Desa 

Tegalombo dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum 

yang rendah tersebut akan menjadikan kendala dalam pelaksanaan hukum, 

baik berupa tingginya peraturan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya 

maupun kurang partisipasinya masyarakat dalam melaksanakan hukum.  

Menurut Hans Kelsen bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan 

hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh 

masyarakat pada umumnya. Jika ada suatu bagian dari aturan hukum 

tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terdapat suatu kasus tertentu saja, 

jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti aturan hukum yang 

demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.
104

 

Selain dari masyarakat berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan penggunaan modin tersebut bukan saja kemauan dari calon 

pengantin sendiri. Akan tetapi ada beberapa pengantin yang menjelaskan 

bahwa penggunaan modin tersebut adalah ketentuan dari pihak KUA. 

Pihak KUA meminta calon pengantin untuk menggunakan modin dengan 

alasan untuk kemudahan pencatatan, karena modin lah yang dekat dengan 

masyarakat, modin yang mengetahui seluk beluk masyarakat. Jadi 

meskipun masyarakat tetap tidak menggunakan bantuan modin dari KUA 

tetap menyuruh calon pengantin untuk lapor kepada modin.  
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Masyarakat Desa Tegalombo yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak 

mau ribet mengurus kesana kemari (Rt, Desa, KUA dan Bank) 

menyebabkan tidak memiliki waktu untuk mengurus berkas sebelum di 

daftarkan ke KUA. Masyarakat lebih memilih menggunakan bantuan 

modin dalam mengurus berkas persyaratan pernikahan. masyarakat 

menganggap dengan menyerahkan seluruh kepengurusan kepada modin 

dapat menghemat tenaga serta waktu. Apalagi dari masyarakat Desa 

Tegalombo yang masih belum faham masalah administrasi prosedur 

pendaftaran pernikahan juga hukum munakahat karena dari pihak KUA 

sendiri tidak memberi sosialisasi tentang prosedur pencatatan perkawinan 

langsung kepada masyarakat, dari KUA hanya memberitahukan kepada 

modin disetiap kelurahan. Oleh sebab itu agar tidak adanya kesalahan 

prosedur jika masyarakat Desa Tegalombo mengurus sendiri ke KUA 

tanpa bimbingan modin sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan 

modin demi kepraktisan dan keberhasilan pendaftaran perkawinan. 

Namun dengan begitu sekarang ini pembaharuan hukum terus 

terjadi. Dalam peraturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menegaskan bahwa rekomendasi 

pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama 

Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan 

tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah dipedalaman dan atau wilayah 

pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan Negara). Sehingga KUA 
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Kecamatan Kauman Kota Ponorogo termasuk dalam KUA tipologi A, 

maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di 

KUA Kecamatan Kauman Kota Ponorogo. 

Realita yang terjadi di Desa Tegalombo, modin di Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman masih melakukan tugasnya sebagai P3N. Banyaknya 

masyarakat Desa Tegalombo yang tidak mengetahui peraturan yang 

terbaru, menyebabkan masyarakat masih menggunakan modin dalam 

mengurus berkas perkawinan. Kebiasaan yang terus dijalankan dan sejak 

lama cukup sulit untuk dihilangkan. Sehingga apa yang dilakukan modin 

Desa Tegalombo saat ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  

Untuk menyikapi hal tersebut modin diminta bekerja sama dengan 

KUA Kecamatan Kauman sesuai PMA No.11 Tahun 2007 tentang 

pencatatan nikah sebagai pedoman pelaksanaan pencatatan nikah. Peran 

modin disini sangat penting bagi masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo dan KUA Kecamatan Kauman. Sebelum 

adanya penghapusan P3N/modin, modin bertugas mewakili PPN dalam 

pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan 

rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan. 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Negara sebagai penyelenggara 

hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan 

hukum seperti kementerian hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, 
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pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya.
105

 Berjalannya penegakan 

hukum ini dilahirkan dari peran modin dalam menjalankan perannya 

dalam hal melaksanakan tertib administrasi perkawinan dalam bentuk 

membantu, ikut serta, dan mengawasi masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan 

perkawinannya. 

Paul scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran 

atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang 

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
106

 Munculnya kesadaran 

hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang didasari 

oleh: indoctrination, habitualition, utility, dan group identification. Sikap 

masyarakat yang masih mengandalkan modin inilah yang menjadikan 

kurang pedulinya terhadap peraturan sehingga menimbulkan 

ketergantungan terhadap peran modin. 

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan ada empat indikator 

kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi 

tahapan berikutnya yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan 

sikap hukum, dan pola perilaku hukum.
107

 

Penegak hukum disini adalah wujud dari penjabaran kaidah-kaidah 

hukum ke dalam kehidupan masyarakat sehingga dalam terlaksananya 

tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, 

kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman 
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masyarakat dan lain-lain. Proses guna terwujudnya dari kaidah-kaidah 

hukum inilah peran modin di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tertib administrasi pencatatan 

perkawinan. Secara garis besar keefektivan peran modin dalam penegakan 

hukum ini terbagi menjadi beberapa faktor pendorong, antara lain 

pelaksana hukum, penegak hukum dan kesadaran penegak hukum. 

Faktor penegak hukum Sebagai kepanjang tanganan dari Kantor 

Urusan Agama sendiri, modin ini juga memainkan peran penting dalam 

proses efektivitas hukum di dalam penegakan hukum. Dari penelitian 

dilapangan dapat diketahui bahwa kesadaran modin mengenai proses 

pencatatan perkawinan yang kurang prosedural langsung direspon dengan 

cepat, yakni melaporkan kepada pihak PPN di KUA. Pelaporan yang 

dilakukan oleh modin inilah yang dinamakan sebagai proses penegakan 

hukum. Syarat dari penegakan hukum sendiri adalah kesadaran hukum.
108

 

Faktor sarana atau fasilitas, hasil penelitian dilapangan peneliti 

masih menemukan hambatan terkait aspek sarana atau fasilitas. Seperti 

dalam melakukan pelayanan pernikahan KUA Kecamatan masih 

membutuhkan batuan P3N/modin agar pelayanan nikah dan rujuk. 

Fasilitas atau sarana yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena 

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana hukum terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 
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skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu 

perlu adanya manajemen SDM yang baik dapat meningkatkan kinerja 

program.
109

 

Faktor masyarakat, Masyarakat Desa Tegalombo tetap 

menggunakan bantuan modin dalam setiap peristiwa pernikahannya. 

Dalam mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan dari 

masyarakat Desa Tegalombo penegakan hukum masih susah untuk 

dilaksanakan. Kebiasaan masyarakat Desa Tegalombo pada umumnya 

yang masih meminta bantuan modin dalam pengurusan pernikahan untuk 

mengurus persyaratan administrasi pernikahan menjadikan modi di Desa 

Tegalombo Kecamatan Kuaman Kabupaten Ponorogo berperan penting. 

Faktor penyebab lain masyarakat Desa Tegalombo kebanyakan 

menggunakan modin dalam pengurusan pernikahan adalah karena 

penggunaan modin sudah menjadi budaya di Desa Tegalombo. Karena 

menikah di luar jam kerja KUA menjadi adat di Desa Tegalombo. Menurut 

Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar, 

yaitu agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, 

bertindak, dan menentukan sikapnya.
110

 Dari penelitian ini dapat diketahui 

masyarakat Desa Tegalombo mempunyai kebiasaan dalam peristiwa 

perkawinan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu meminta bantuan seorang 

modin dalam pengurusan administrasi pernikahannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis 

memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-

bab sebelumnya sebagai berikut: 

1. Peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan 

perkawinan sangat berperan penting. Modin membantu masyarakat 

mendaftrakan kehendak nikah/rujuk ke KUA. Adanya modin dapat 

menjembatani antara masyarakat dan KUA. Dengan begitu secara 

tidak langsung modin membantu mengawasi pencatatan perkawinan 

agar tertib aturan hukum yang berlaku. 

2. Faktor-faktor masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam pengurusan 

perkawinannyakarena penggunaan modin tersebut arahan dari pihak 

KUA.Selain arahan dari pihak KUA, masyarakat Desa Tegalombo 

meminta bantuan modin karena keinginan masyarakat sendiri dengan 

alasan kesibukan kerja, ribet mengurus persyaratan perkawinan, juga 

karena menghormati kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat. Hal 

itu membuat tidak efektifnya penegakan hukum. Aturan Keputusan 

Dirjen Jendral Bimbingan masyarakat Islam No 977 Tahun 2018 
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tentang Petunjuk pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat 

Perkawinan, karena P3N/Modin sudah tidak berlaku lagi di wilayah 

KUA Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo. 

A. Saran  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak 

untuk khususnya mengetahui tentang peraturan pemerintah yang 

membahas biaya pencatatan nikah. Oleh karena itu penulis menyajikan 

saran-saran yang patut diperhatikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi Instansi Pemerintah mengkaji ulang peraturan yang 

berkaitan dengan jabatan P3N atau saat ini yang dirubah menjadi P4. 

Dan untuk meminimalisir terjadinya penyalah gunaan wewenang dan 

penyelewengan perlu adanya pemahaman dan giatnya disosialisasikan 

terhadap masyarakat tentang tupoksi P3N/Modin pasca berlakunya 

aturan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan MasyarakatIslam 

Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu 

Pegawai Pencatat Perkawinan. Demi menciptakan tertibnya peristiwa 

pencatatan perkawinan di Indonesia.  

2. Mengingat bahwa peran P4/Modin sangat dibutuhkan bukan hanya 

dilihat dari aspek luas atau sulitnya wilayah tertentu, melainkan lebih 

dari itu yakni membantu proses penegakan hukum baik dalam 

administratif maupun ketentuan syariah agama. Untuk itu pemerintah 

harus mengoreksi lagi Instruksi Bimas Islam Nomor: DJ/1 Th. 2015 
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yaitu menghidupkan kembali P3N/Modin, agar modin mempunyai 

payung hukum 
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