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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Sape Kabupaten Bima. 

1. Latar Belakang 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape merupakan salah 

satu dari 18 (delapan belas) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 

berada dalam lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Bima dengan 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Bima di bidang Urusan Agama Islam, bertanggung jawab 

kepada Kantor Kementrian Agama dan secara teknis pula Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape dikoordinisakan oleh kepala 

seksi bagian Bimbingan Masyarakat Islam. 

Mengenai unit pelaksana, Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sape ini menjadi unit pelaksana yang terdepan untuk 

masalah-masalah Agama di tingkat Kecamatan, di tahun 2013 Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape ini sendiri menyusun 

Langkah-langkah yang strategis dalam membangun sebuah kinerja.30 

Dalam beberapa bidang Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki 

tugas dan kewenangan untuk melakukan kinerja tahunan tersebut 

meliputi: Bidang Tata Usaha, di bidang Penghulu, bidang Keuangan, 

Kemasjidan, Zakat, dan Wakaf, Keluarga Sakinah, Pangan Halal, 

                                                           
30 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecematan Sape Kabupaten Bima, 27 Juni 2018 
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Kemitraan umat, Bina Sosial, dan bimbingan manasik haji bagi calon 

jemaah haji. 

Di dalam upaya menghadapi kendala pencapain program, tujuan 

dan sasaran yang akan dilaksanakan, maka langkah awal yang akan 

dilakukan sebagai berikut:  

a. Mengingatkan wawasan dan pemahaman terhadap masing-masing 

pegawai atau staff, baik bagi pegawai yang berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), maupun tenaga honorer mengenai tugas dan fugsi 

masing-masing berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku. 

b. Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja aparatur KUA dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

c. Pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal. 

d. Melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi internal maupun 

eksternal  atau lintas sektoral secara kontinyu dan terarah yang 

berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

e. Meningkatkan intensitas penyuluhan dan bimbingan kepada 

masyarakat di bidang Urusan Agama Islam. 

2. Kondisi Geografis dan Demografis 

Secara geografis KUA Kecamatan Sape berada di Desa Naru 

Kecamatan Sape yang merupakan pusat Kota Kecamatan. Dalam territorial 

Kabupaten Bima, Kecamatan Sape yang terdiri dari 18 desa, merupakan 

Kecamatan yang berada di bagian ujung Timur Kabupaten Bima dengan 
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ketinggian 35 meter di atas permukan laut dan sejauh 45 Km dari Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Bima atau dari Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bima yang berada di  Kota Raba Bima, yang dapat ditempuh 

selama 1 jam perjalan dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, dengan 

melintasi wilayah pegunungan sedang kondisi jalan yang cukup memadai 

namun penuh tikungan. 

Keadaan penduduk Kecamatan Sape, menurut keterangan petugas 

statistik setenmpat, bahwa jika dilihat berdasarkan Agama yang dianutnya, 

maka 100 beragama Islam, sedangkan jika dilihat menuru profesinya, 

maka mayoritas bekerja sebagai petani atau peternak. 

3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape 

a. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape 

Pada periodik awal perjalanan kehidupan Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Sape diperhadapkan pada berbagai tantangan dan 

permaslahan. Di antara faktor yang paling mendasar adalah selalu 

berpindahnya Kantor (secretariat) yang ditempati dalam kegiatan lembaga 

keagamaan tersebut. Hal ini memberikan dampak terhadap dinamika 

kehidupan lembaga yang baru dibangun. 

Menurut keterangan darai salah seorang mantan pejabat Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape periodic Tahun 1980 yang 

bernama H.A.Ryasid, BA mengemukakan bahwa kantor yang 

dipergunakan oleh pejabat-pejabat lembaga tersebut pada awalnya terdapat 

tiga tempat, yaitu rumahnya H.Muhammad yang terbaik di sebelah utara 



32 
 

Masjid Besar Al-Munawwarah Kecamatan Sape dan bermarkas di Kantor 

Camat Sape yang berlokasi Di depan SDN No. 1 Sape. 

Di samping itu, kondisi adminitrasi kantor belum ditata secara rapi 

dan Professional. Demikian juga keadaan pegawai masih nihil dan 

pendidikan mereka yang masih rendah serta informasi dan jalur 

transportasi yang sangat terbatas, sehingga dapat menghambat laju 

pertumbuhan jalannya roda kantor ini secara efektif dan efesien. Apalagi 

lembaga keagamaan ini menangani dua Kecamatan sekaligus yaitu 

Kecamatan Sape dan Wawo. Sehingga dalam operasionalnya 

membutuhkan tenaga yang professional dan ulet serta tanggap terhadap 

berbagai masalah dan dinamikas kehidupan masyarakat setempat. 

Dalam menyikapi hal semacam itu, Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sape membebani dirinya dengan mengadakan koordinasi dan 

pelebaran sayap sampai kepelesok-pelosok desa. Hal ini antara lain adalah 

membentuk dan mengangkat pembantu-pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) dalam bidang pernikahan. Di samping itu, dalam rangka 

mempermudah memberikan penerangan dan bimbingan Agama kepada 

masyarakat. 

Kantor Urusan Agama (KUA) melibatkan tokoh-tokoh Agama dan 

guru-guru ngaji untuk membina mental keagamaan masyarakat persegi ini 

memberikan semangat. 
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Sejak awal didirikannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Sape telah banyak pejabat yang bertugas dalam berbagai periode. Adapun 

nama-nama pejabat tersebut adalah sebagai berikut:31 

No  Nama Pejabat Periode Alamat 

1 H.Junaid 1972 s/d 1976 Rasabou 

2 H.A.Rasyid 1976 s/d 1980 Naru 

3 H.Mansyur 1980 s/d 1982 Rasabou 

4 H.Muchtar Haji Arsyad 1983 s/d 1990 Parangina 

5 H.Muhammad Amin,BA 1991 s/d 1996 Rai Oi 

6 H.Muchtar Haji Arsyad 1996 s/d 2001 Parangina 

7 Mansyur HM.Dili, BA 2001 s/d 2003 Naru 

8 Ahmad, S.Sos 2003 s/d 2006 Monta 

9 Husni, S.Ag 2006 s/d 2009  Woha  

10 Yakub Yusuf 2009 s/d 2012 Bugis 

11 Drs.Akbar H.Ishaka 2013 s/d 2017 Sape 

12 Sudirman, S.Pdi, M.Si 2017 Sape 

 

b. Kondisi Gedung/Ruanagan dan Investaris Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Sape. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape berdiri di atas 

tanah seluas 1400 m2 dan luas bangunan 140 m2 dengan Status “Tanah 

                                                           
31 Sumber data KUA kecamatan sape Kabupaten Bima, 27 Juni 2018 
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Wakaf” Untuk mengetahui sarana dan prasarana kerja yang di miliki 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape dapat di lihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel: Keadaan Gedung-gedung/Ruangan dan Investaris Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sape Januari 2013.32 

No  Jenis Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Berat 

1 Ruang Kepala 1   - - 

2 Ruang Rapat 1   - - 

3 Ruang Adminitrasi 

dan informasi 

1   - - 

4 Ruang Tamu 1   - - 

5 Kamar Mandi 1   - - 

6 Kursi 20   - - 

7 Lemari 4   - - 

8 Meja 7   - - 

9 Mesin Ketik -   - - 

10 Papan Data 7   - - 

11 Plafont -   - - 

12 Computer 1   - - 

 

                                                           
32 Sumber data KUA kecamatan sape Kabupaten Bima, 27 Juni 2018 

 



35 
 

Cacatan: Secara umum kondisi bangunan Kecamatan Sape Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sape dapat di katakan Baik. 

c. Keadaan Pegawai Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sape 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape. 

Untuk mengetahui keadaan pegawai Kecamatan Sape Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, dapat di lihat dalam tabel di 

bawah ini:33 

No Nama Jabatan Pangkat/Gol

/Ruang 

Pendidikan

/Jurusan 

1 Sudirman,S.Pdi, 

M.Si 

Kepala  Penata,III B S2 

2 Asni  Doktik  Penata 

Muda ,III B 

MAN 

3 Fatimah  Bendahara/Keunagan Penata 

Muda ,III B 

SMAN 

4 Siti Amanah S.Ag Penyeluh Agama - S1 

5 Saiful S.Ag PPNR - S1 

6 Zainal Muthiin,  

S.Hi 

Pengolah Bahan 

Adm.Kepenghuluan 

- S1 

7 Muslimah  Honorer  - SMA 

8 Suhardin Honorer - MAN 

                                                           
33 Ibid 
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9 Muhaimin  Honorer - SMA 

10 Aminudin S.Ag Honorer - S1 

11 suryanto Honorer - S1 

12 Drs.Muhammad 

Amin 

Honorer - SMA 

13 Abdul Haris Honorer - S1 

14 Suraidin  Honorer  SMA 

15 Saiful Mubarak 

S.Ag 

Penyuluh/ Honorer - S1 

16 Adriansyah  Honorer - SMA 

 

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan secara 

langsung kepada masyarakat, maka Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sape dibantu oleh 18 orang Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Dalam menyusun struktur atau bagan Organisasi Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sape, kami merujuk kepada KMA No.373 

Tahun 2002 sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN SAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Doktik dan PPNR: Dokumentasi dan Statistik serta Pengelola Pelayanan 

Nikah dan Rujuk  

Zawaibsos dan PH: Zakat Wakaf Ibadah Sosial dan Pangan Halal 

BPKS dan Bimsik: Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah 

Informasi dan Bimbingan Manasik Calon jemaah Haji 

d. Arah Kebijakan: Visi, Misi, Tujuan, Dan Motto Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sape 2010-2015. 

KEPALA KUA 

SUDIRMAN S.Pdi, M.Si 

PENGHULU 

KEPENGHUL

UAN 

ZAWAIBSOS 

DAN PH 

KEMASJIDAN KEUANGAN 

BPKS DAN 

BIMSIK 

CALHAJ 

KEMITRAAN 

UMAT 
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Merujuk kepada Visi Kementrian Agama Kabupaten Bima yaitu 

“Terwujudnya Nilai-Nilai Spriritual Agama dalam Kehidupan 

Masyarakat Bima yang Sejahtera Laahir dan Batin”, maka Visi Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya pelayanan prima dan nilai-nilai Islam dalam semua 

aspek kehidupan masyarakat kecamatan sape”  

Misi adalah upaya atau cara yang di tempuh   merealisasikan visi 

sebagaimana tersebut di atas dan dalam merumuskan misi tidak terlepas 

dari apa yang menjadi bidang tugas Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sape sebagaimana di atur dalam (KMA No.517 Th 2001 dan 

KMA No.373 Th.2002/KMA No.480 Th.2003). 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan slah satu 

unit pelaksana tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten yang ada di 

tingkat Kecamatan dalam bidang Urusan Agama Islam. Oleh sebab itu, 

dalam melaksanakan tugasnya , Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten dan secara teknis di koordinasikan oleh Kepala Seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam. 

Adapun Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha. 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kepenghuluan. 
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3.  Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan. 

4. Meningkatkan Kualitas pembinaan Kemasjidan. 

5. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Zakat dan Pelayanan Wakaf. 

6. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Bimbingan 

Perkawinan dan Keluarga Sakinah serta Penyuluhan Remaja 

Muslim/Muslimah. 

7. Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Sosialisasi Bidang Pangan 

Halal. 

8. Meningkatkan Kualitas Kemitraan Umat dan Hubungan Lintas 

Sektoral. 

9. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Ibadah Sosial. 

10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Calon 

Jemaah Haji. 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun, yang dibuat berdasarkan visi dan 

misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan kinerja Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Sape tahun ke tahun yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas Penyelanggaraan Adminitrasi 

Ketatausahaan. 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyelanggaraan Bidang 

Kepenghuluan. 

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan. 

4. Tercapainya Fungsi Masjid Secara Paripurna. 
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5. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Zakat dan Pelayanan Wakaf. 

6. Berkembangnya Keluarga Sakinah. 

7. Berkembanagan Pemahaman Masyarakat Tengang Pangan Halal. 

8. Berkembangnya Kemitraan Umat Islam Serta Hubungan Lintas 

Sektoral. 

9. Terselenggaranya Bina Ibadah Sosial. 

10. Meningatkan Kualitas Pelayanan Informasi Haji Bagi Masyarkat 

dan Kualitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Calon Jamaah Haji. 

Motto: 

“Bersehaja dalam beraktifitas ikhlas dalam berkarya beradayasang, 

akuntabel, cepat dan tepat dpelayanan public”. 

B. Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam menyikapi upaya manipulasi 

data untuk melangsungkan Perkawinan Usia Dini Di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima. 

1. Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam menyikapi upaya manipulasi 

data untuk melangsungkan perkawianan usia dini di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sape. 

Dalam perkawinan usia dini ini masyarakat perlu tahu bahwa 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1untuk 

usia perkawinan bagi Perempun ialah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima sendiri bagi 

yang melakukan manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia 
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dini dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

sendiri melakukan upaya dengan cara langsung melakakun suatu 

penolakan bagi yang di ketahui melakukan manipulasi data, untuk 

penolakan tersebut di beri nama dengan keterangan penolakan (N.9), yang 

berisi penolakan Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan pencatatan 

nikah dikarenakan calon pengantin masih di bawah umur belum mencapai 

batas usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU 

Perkawinandan N8 (surat Pengantar) yang berisi yang berisi penjelasan 

kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan 

karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu belum mencapai batas usia 

pernikahan. 

 Bagi masyarakat yang melakukan manipulasi data untuk 

melangsunggkan perkawinan usia dini  di  Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima  hampir mencapai 70%. Dalam pernikahan usia dini di Kecamatan 

Sape kebanyakkan dari pihak salah satu belah pihak secara diam-diam 

mereka melakukan upaya manipulasi data atau penambahan umur. 

Manipulasi data tersebut orang tua melakukannya dengan cara manipulasi 

data bagi anaknya yang belum mencapai umur untuk melangsungkan 

sebuah ikatan perkawinan, seharusnya apabila anak yang belum mencapai 

umur 16 tahun itu harus meminta dispensasi kawin di Pengadilan, dan di 

sini masyarakat yang berada di Kecamatan Sape tidak mau mengajukan 

Dispensasi di karenakan pengetahuan yang dimiliki sebagian besar 

masyarakat kelurahan Sape tentang kewenangan pengadilan agama yaitu 
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kewenangan pengadilan agama hanya sebatas menangani perkara 

perceraian yang terjadi untuk pernikahan antara sesama muslim. Sebagian 

masyarakat tidak mengetahui bahwa ada kewenangan lain dari pengadilan 

agama yaitu memberikan dispensasi pernikahan. 

Masyarakat juga masih enggan untuk datang ke pengadilan agama 

karena kesan pengadilan yang terlihat menakutkan karena terdapat 

persidangan dan seseorang harus bertemu dengan hakim. Dengan kesan 

tersebut membuat masyarakat tidak mau untuk mengajukan dispensasi 

pernikahan karena tidaktau syarat apa saja yang harus di bawa dan tidak 

ingin membuang waktu untuk datang ke persidangan yang bisa saja terjadi 

lebih dari satu kali. Maka dari itu masyarakat Sape sekarang banyak 

melakukan upaya manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia 

dini, yaitu dengan cara mengubah akta kelahiran, dan kartu keluarga.34 

Jadi Data yang dirubah untuk mengelabuhi Kantor UrusanAgama 

(KUA) agar pernikahan dapat tercatat dan mendapat buku-buku nikah 

adalah: 

1.  Akta 

2. Ijazah 

3. Kartu Keluarga 

4. Kartu Tanda Penduduk 

                                                           
34 Wawancara bersama bapak Sudirman Kepala KUA Kecamatan Sape, tanggal 25 Juni 

2018 
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Data-data tersebut diubah pada saat foto copy karena kelemahan 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) adalah data yang digunakan untuk 

mencatat pendaftaran pernikahan hanya berupa foto copy dan data tersebut 

dapat dimanipulasi dengan mudah oleh oknum yang menginginkan 

pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan 

umur untuk melangsungkan pernikahan mereka belum mencukupi.35 

2. Kasus untuk manipulasi data usia calon pengantin di Kecamatan Sape. 

Untuk Kasus pertama ialah ada suau pasangan, awalnya mereka 

melakukan manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan setelah di 

periksa data-data dari mereka, di sini dari pihak Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) bahwa data-datanya ini berbeda. Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 

dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan itu di ijinkan apabila dari seorang 

laki-laki tersebut sudah memasuki usia umur 19 tahun dan seoramg 

perempuan sudah memasuki umur 16 tahun, maka dari itu apabila 

perkawinan ini bisa tercatat di KUA maka yang perlu di lakukan ialah 

perlu ada surat izin dispensasi dari pengadilan, berdasarkan pasal 7 ayat ke 

(2) menyatakan dalam suatu penyimpangan pada ayat (1) seseorang yang 

ingin melakukan perkawinan perlu adanya dispensasi kawin, jadi alasan 

dari pihak perempuan untuk melakukan manipulasi data ini di karenakan 

calon pengantin perempuan ini telah positif hamil 3 bulan, maka dari itu 

pihak KUA memberikan surat penolakan N.9 yang berisi penolakan 

Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan pencatatan nikah 

                                                           
35 Wawancara bersama bapak Sudirman Kepala KUA Kecamatan Sape, tanggal 25 Juni 2018 
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dikarenakan calon pengantin masih di bawah umur belum mencapai batas 

usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan. 

Berdasarkan pertimbangan hukum, dalam surat-surat penetapan 

dari Pengadilan Agama Kota Bima bahwa dalam beberapa 

pertimbangannya agar menghindari hal-hal sebagaimana di sebutkan 

dalam penetapan ini harus segera di nikahkan anak yang belum mencapai 

umur tersebut dengan calon suaminya meski belum memenuhi kondisi 

ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan 

kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam 

perkawinan. 

Bahwa dalam surat penetapan dari pengadilan, dalam kaidah fikih 

mengatakan bahwa “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada 

menarik kemaslahatan”. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam surat penetapan 

tersebut maka dengan memperhatikan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, 

maka permohonan untuk di nikahkan meskipun belum mencapai umur 

yang ideal, maka permohonan pemohon ataupun dari pihak isteri 

dikabulkan untuk melakukan pernikahan. 

Pada permasalahan kedua ini terjadi oleh pamong desa, pamong 

desa ini bertugas untuk membantu masalah dalam pernikahan. Pasangan 

yang ingin melakukan manipulasi ini harus mendatangi kediamannya 

untuk meceritakan apa yang menjadi permasalahan yang di alaminya 
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sehingga tekat melakukan memanipulasi data tersebut. Setelah 

menceritakan semua permasalahan yang teradi, maka modin memberikan 

saran agar dapat memeperlancar proses pencatatan pernikahan maka ia 

mengajukan penawaran biaya yang berupaya uang kepada pelaku. 

Pada kasus ini bisa mendapat kelancaran karena dokumen yang 

mereka ajukan langsung disetujui oleh KUA sehingga mereka dapat 

langsung menikah, sebelumnya mereka datang ke rumah pamong desa 

kemudian menceritakan masalah yang mereka hadapi kemudian pamong 

desa ini langsung menyarankan untuk manipulasi usia, kemudian bapak 

pamong desa memberitahu dokumen-dokumen yang harus diubah dan 

menyertakan surat pengantar pula baik dari pria ataupun wanitanya. 

Kemudian untuk masalah mengurus ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

sebagainya telahdi selesaikan oleh pamong desa sendiri, setelah Kantor 

Urusan Agama (KUA) menyetujui calon pengantin dapat langsung 

menikah. 

Agar tercatatnya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama 

(KUA) maka yang perlu di ketahui ialah Pernikahan yang di dambakan 

oleh seseorang tentu pernikahan yang mendapatkan pengakuan baik secara 

agama maupun secara negara. Pernikahan yang di akui secara Negara 

memiliki kekuatan hukum yang tetap karena memiliki bukti yaitu surat 

nikah suami dan surat nikah istri. 
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C. Cara meminimalisir upaya manipulasi data untuk melangsungkan 

perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape 

Kabupeten Bima. 

Dalam Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sape bahwa cara meminimalisir atau mengurangi adanya 

manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia dini ialah dengan 

cara sosialisasi:36 

1. Tentang cara, proses pencatatan nikah. 

2. Tentang bagaimana memberikan pandangan masyarakat terhadap 

perkawinan usia dini  bahwa ada efek yang berkaitan dengan kesehatan 

bagi anak yang melakukan pernikahan di usia dini. 

Sosialisasi ini di lakukan setiap 1 (satu) kali sebulan dalam minggu 

awal, dan sosialisasi ini juga di lakukan setiap ada proses akad Nikah 

Kantor Urusan Agama mengawali dengan menyampaikan hal-hal yang 

sifatnya memberikan arahan-arahan kepada mempelai sebelum melakukan 

akad nikah berlangsung. Setiap satu kali sebulan, di minggu awal 

melakukan sosialisasi dengan mendatangkan langsung dari pihak 

kesehatan untuk menyampaikan tentang masalah kandungan bagi yang 

melakukan perkawinan usia dini. Kalau melakukan perkawinan usia dini 

akan ada efek bagi kandungan dan anak ketika waktu lahir nantinya. 

Setelah melakukan sosialisasi ini masih banyak aja yang 

melakukan manipulasi data penambahan umur tersebut. Kenapa masih 

                                                           
36 Wawancara bersama bapak Sudirman Kepala KUA Kecamatan Sape, tanggal 27 Juni 2018 
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banyak yang melakukannya, kemungkinan besar dari pihak orang tua 

sendiri ketika mengikuti sosialisasi masih banyak masyarakat yang belum 

antusias dengan adanya sosialisai ini.  

Bagi masyarakat yang berpendapat pro, mereka beranggapan 

bahwa untuk praktik manipulasi data calon pengantin sah-sah saja jika 

memang haltersebut dibutuhkan dan calon pengantin dapat 

mempertanggung jawabkan apa yang menjadi keputusannya. 

Warga yang beranggapan bahwa praktek manipulasi ini 

diperbolehkan karena jika seorang yang hendak menikah dan telah 

memenuhi syarat nikah secara syariat agama maka lebih baik segera di 

nikahkan. Pendapat lain yaitu apabila orang yang akan menikah telah 

hamil maka dengan manipulasi data, sang pengantin tersebut dapat 

langung melangsungkan pernikahan karena apabila tidak di langsungkan 

pernikahan di khawatirkan munculnya masalah baru seperti tinggal 

serumah walaupun belum menikah atau yang biasa orang sebut dengan 

istilah kumpul kebo. 

Adapun bagi yang menganggap hal tersebut kontra berpendapat 

jika seorang anak terlalu bebas dalam masalah pergaulannya itu menjadi 

faktor penyebab yang paling banyak seseorang manipulasi data calon 

pengantin karena calon pengantin wanita sudah hamil terlebih dahulu. 

Seharusnya masalah ini bisa diminimalisir jika anak mendapat 

pengawasan yang ketatdari keluarga dan dibekali ilmu agama yang 

mencukupi sehingga tidak tersesat hingga melakukan dosa besar tersebut. 
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Calon pengantin hendaknya menunda pernikahan hingga usia ideal untuk 

dapat melangsungkan pernikahan. 

Praktik manipulasi data calon pengantin ini memang jarang 

digembor-gemborkan oleh pihak yang bersangkutan baik yang menuakan 

ataupun yang dituakan sehingga banyak timbul pertanyaan di masyarakat 

mengenai hal tersebut. Praktik ini memang anda dan dilakukan oleh 

beberapa oknumyang mengaku bersih dari praktik menuakan usia ini 

bahkan ada yang berpendapat hal ini tidak dapat dilakukan karena 

melanggar hokum, namun faktanya praktik ini ada dan masih dilakukan 

hingga sekarang secara terselubung. 

Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya praktek 

manipulasi ini di karenakan sebagian masyarakat mengetahui bahwa 

praktek manipulasi merupakan pelanggaran hukum, maka dari itu praktek 

manipulasi ini di tentang. 

Pendapat lain adalah dengan adanya praktek manipulasi maka akan 

muncul dampak yang akan terjadi, seperti misalnyasusah mendapatkan 

pekerjaan karena data yang ada dalam kartu identitasnya tidak valid, selain 

itu pendapat lain adalah hal inibisa saja di jadikan contoh buruk bagi 

masyarakat lain. 

Pada intinya setiap masyarakat berhak memiliki pendapat yang 

beragam namun semua itu kembali lagi kepada para pihak yang telah 

melakukan pernikahan di bawah umur. Bagi wanita yang telah menikah di 

bawah umur, dia harus siap untuk membesarkan anak-anaknya dengan 
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kondisi zaman yang makin berkembang yang jelas jauh berbeda dengan 

zamanya dulu. Wanita juga menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya 

maka dari itu seorang wanita harus memiliki kecerdasaan emosional dan 

kecerdasan akal. 

Laki-laki yang telah memutuskan menikah muda juga harus siap 

untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi karena laki-

lakiadalah imam. Laki-laki juga akan menjadi tulang punggung keluarga 

dan harus mampu menafkahi istri dan calon anaknya kelak. 

Dari aspek sosialasi ini  kedepannya Kantor Urusan Agama (KUA)  

sendiri harus benar-benar mengajak semua masyarakat yang ada, dengan 

tujuan untuk mengurangi adanya manipulasi datadan mengakibatkan 

pernikahan usia dini, mungkin yang akan di lakukan kedepan nantinya, 

selain sosialisai dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri akan 

menambahkan beberapa program lain agar tidak banyak lagi yang 

melakukan hal yang tidak diinginkan. Memang dari aspek sosialisasi ini 

antusias dari masyarakat memang masih kurang efektif, di karenakan 

masih banyak masyarakat yang belum tahu pemahaman tentang undang-

undang perkawinan, dengan demikian masyarakat setempat ada yang 

menerima adanya sosialisasi ini dan ada sebagian kecil yang tidak 

menyetujui adanya sosialisasi tersebut. 

Maka dari itu, pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) beserta Kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan peranan penting 

untuk meminimalisir upaya manipulasi data untuk melangsungkan 
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perkawinan di usia dini ini harus benar-benar efektif agar tidak banyak 

lagi yang melakukannya, dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif 

yang berarti secara berkala atau secara terus menerus supaya bisa 

mengurangi adanya manipulasi data atau pemalsuan identitas dalam 

perkawinan, dan kemungkinan besar bisa mengurangi permasalahan 

tersebut. Agar tujuan sosialisasi berjalan dengan efektif maka jalan satu-

satunya dari pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) beserta Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) sendiri dengan cara sosialisasi ini harus rutin di 

lakukan, agar masyarakat setempat bisa cepat memahaminya. Dan jika 

masyarakat tersebut sudah memahami apa isi dari undang-undang 

perkawinan itu sendiri, maka masyarakat akan lebih berhati-hati untuk 

melakukannya terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


