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SEPUTAR LAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA 

D 
alam kurun waktu 10 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) 

mendapat atensi yang besar dari masyarakar. Berbagai 

hal mendapat sorotan, baik hal positif maupun ncgatif. 

Berbagai sorotan negatif tak lepas dari berbagai aduan yang dilayangkan 

masyarakat. Pada akhirnya, berbagai sorotan negatif clan masukan 

mendorong perubahan besar-besarnn terhadap kelembagaan KUA. 

Penataan Kantor Urusan Agama (KUA) mencakup tiga aspck. 

Pertama, penataan regulasi, mencakup kelembagaan, rugas clan fungsi serta 

infrastrukrur. Secara kelembagaan, KUA ditetapkan sebagai Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam, di mana rugas clan fungsinya tercermin 

dalam sembilan rugas plus rugas tambahan dalam bidang layanan haji. Pun, 

secara infrastrukrur juga diatur ulang standar gedung clan lainnya agar 

mcndukung rugas clan fungsi KUA. 

Ked11a, penataan SDlVl, mencakup pemeracaan, pemenuhan clan 

standarisasi SDivI KUA sejalan dengan terbitnya P~·lA 34 tahun 2016. 

Dengan tugasnya yang tak hanya pencatatan nikah, maka KUA harus 

diclukung oleh ketersediaan SD~-1 yang memenuhi asas proporsionalitas 

clan kompetensi. Selain pengangkatan clan redistribusi SD.tvl, penataan KUA 

juga dilakukan dengan optimalisasi peran Penyuluh Agama Islam, baik PNS 

maupun Non PNS. 

Keliga, penataan Biaya Operasional perkantoran (BOP) KUA, 

mencakup pemenuhan dan mekanisme penggunaan BOP KUA. Alokasi 

anggaran operasional KUA telah mengalami perubahan dalam kurun waktu 

lima tahun. Grafik anggaran menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam 
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TANYA JAWAD 

rencana BOP KUA. Hal ini juga diikuti dengan penataan pengelolaan 

dan pelaporan keuangan yang mengedcpankan prinsip transparansi clan 

akuntabilitas. 

Berbagai langkah penataan KUA telah menampakkan keberhasilan 

yang cukup signifikan. Secara kelembagaan, KUA kini telah sejajar dengan 

institusi pemerintahan di wilayahnya masing-masing. KUA bahkan kini 

telah bekerja sama dengan pemerintah daernh dalam melaksanakan layanan 

publik. Di sisi lain, personalia KUA juga menunjukkan angka integritas yang 

terus menanjak. 

Berbagai kebijakan penataan KUA dan prestasi KUA di sisi lain, 

tentu harus tetap mendapatkan evaluasi. Kami sadar bahwa KUA masih 

membutuhkan beberapa penataan. dan semua ini tengah kami lakukan 

dengan melibatkan banyak aspek. Kami berharap berbagai penataan dapat 

terus menjaga kualitas layanan KUA di masyarakat. 

Buku Tanya Jawab Seputar Layanan KUA merupakan res pons Ditjen 

Bimas Islam dalam menjawab berbagai problematika layanan yang dihadapi 

aparatur KUA. Semoga buku ini semakin menambah khazanah KUA dalam 

perjalanannya melaksanakan rugas layanan clan penyuluhan keagamaan. 

Jakarta, November 2019 

Direktur Jenderal Bimas Islam 

Prof. Dr. l\fuhammadiyah Amin, lvI.Ag 
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SEPUTAR LAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA 

I~
ncor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lahir clan rumbuh 

sebagai garda terdepan layanan publik di lingkungan 

<.ementerian Agama. KUA adalah bagian penting 

perjalanan Kementerian Agama. Karena irulah setiap tahun berbagai 

program penguatan KUA dicanangkan dengan harnpan KUA semakin cksis 

mclayani umat. 

Layanan KUA berdasarkan Pl\lA 34 Tahun 2016 menegaskan bahwa 

KUA saat ini tidak sebatas melayani pencatatan pcrnikahan saja. KUA adalah 

UPT pada Ditjen Bimas Islam yang melaksanakan tugas-tugas Bimbingan 

:Masyarakat Islam. Karena irulah, kini rugas KUA semakin luas mencakup 

zakat, wakaf dan lainnya. 

Dalam praktiknya, terdapat banyak permasalahan baru yang dihadapi 

KUA. Hal ini menyebabkan KUA sangat mcmburuhkan perunjuk dalam 

melaksanakan rugas dna fungsinya, khususnya dalam melayani isu-isu 

terakrual. Atas alasan itulah maka berbagai permasalahan dijadikan rujukan 

dalam menyusun penanganan secara nasional. 

Layanan publik pada Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan 

sektor yang terus diberikan perhatian khusus jajaran Ditjen Bimbingan 

tvlasyarakat Islam Kementerian Agama. Dalam kurun waktu lima tahun, 

telah lahir berbagai kebijakan yang mendukung langkah bcsar KUA untuk 

bertransformasi menjadi salah satu unit layanan publik yang bersih clan 

profesiona.1. Selain pembangunan fisik, pemerataan SDtvI, alokasi anggaran 

operasional clan peningkatan kompetensi aparatur KUA aclalah secleret 

kcbijakan yang telah mendorong KUA kini lebih baik clan melayani. 
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TANYA JAWAB 

Salah satu wujud paradigma baru layanan Kantor Urusan J\gama 

(KUA) Kecamatan adalah dcngan menolak gratifikasi clan pungutan liar. 

Para<ligma baru tcrsebut penting dilakukan untuk memperbaiki citrn 

Kemcnterian Agama. Termasuk di <lalamnya adalah pengelolaan Biaya 

Operasional Perkamoran (BOP) KUA. 

Buku yang disusun ini adalah bagi:m dari berbagai pertanyaan 

yang terkait layanan KUA. Berbagai pertanyaan tersebut dirangkum dan 

dikelompokkan kcdalam masing-masing jenis layanan. Semoga berbagai 

permasalahan yang terangkum dalam buku ini dapat menjawab pelaksanaan 

layanan pada KUA. 

Jakarta, November 2019 

Direktur Bina KUA clan Keluarga Sakinah 

:Mohs en 
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BAGIANSATU 
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PERNIKAHAN 



Tanya; 

Jawab: 

fT tm/J.(J; ,1£UValt 
~ 

Pendaftaran don Pencatatan Pernikahan 

Jika saya akan mendaftarkan pernikahan, apa sajakah yang harus 

saya persiapkan? 

Sebelum memutuskan untuk mendafrarkan pernikahan, langkah 

pertama yang harus benar-benar dipersiapkan adalah diri sendiri 

clan pasangan. Sangat dianjurkan, sebelum melangkahkan kaki 

menuju Kantor Urusan Agama di sckitar tempat tinggal Anda, 

ajaklah pasangan Anda berbicara secara lebih santai clan terbuka 

tentang rencana pernikahan. Sebab, ketika memutuskan untuk 

menikah, berarti Anda memutuskan untuk memasuki satu akad 

atau ikatan, yang akan membatasi kebebasan Anda sebagai 

pribadi. Hal lainnya yang sangat pen ting untuk dibicarakan adalah 

kesiapan untuk berumah tangga clan memiliki keturunan. Jangan 

sampai setelah menikah lalu punya anak, Anda mengabaikan 

pendidikannya, kasih sayangn}ra, serta bekal fisikal clan mental 

agar mereka siap menghadapi zamannya sendiri. 

Langkah kedua adalah persetujuan orang tua/wali. Ini pun 

harus benar-benar clibicarakan. Sebab, setelah ijab qobul 

diucapkan antara wali clan pengantin laki-laki, orang tua tak lagi 

punya wewenang atas diri putrinya atau orang yang di bawah 

perwaliannya. Tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan suami. 

Jadi, orang tua/wali dengan keikhlasan penuh harus melepaskan 

putri atau perwaliannya. 
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Tanya: 

Jawab: 

Bagian Solu 

Barulah sctclah itu Anda mempcrsiapkan urusan administrnsi. 

Dan, tidak perlu khawatir, urusan administrnsi adalah urusan 

yang mudah dan sedcrhana. Urusan ini mcnjadi rumit jika tidak 

bersesuaian dengan rcgulasi tentang perkawinan, seperti kurang 

usia untuk mcnikah, sudah beristri/bersuami, belum habis masa 

iddah, dan sejenisnya. 

Jadi, kelengkapan administrasi apa sajakah yang harus saya 

persiapkan untuk mcndaftarkan pernikahan? 

Persyaratan administrasi untuk mengurus nikah sebagaimana 

diatur dalam PMA nomor 20 tahun 2019 adalah berikut: 

Surat pengamar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal 

calon pengantin; 

Fotokopi akta kclahirnn atau surat keterangan kelahiran 

yang dikcluarkan oleh desa/kelurahan secempat; 

Focokopi kartu tanda penduduk/ resi surat keterangan telah 

mclakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik 

bagi yang sudah berusia 17 cahun arn.u sudah pernah 

melangsungkan nikah; 

Fotokopi kartu keluarga; 

Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamacan 

secempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah 

kccamatan tempat tinggalnya; 

Persetujuan kedua calon pengantin; 

Izin certulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang 

belum berusia 21 tahun; 

lzin dari wali yang mengasuh atau keluarga yang mempunya.i 

hubungan darah, jika orang rua, wali, clan pcngampu tidak 

a<la; 
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Pcndaflaran den f'cncololan Pcrnikahon 

Dispcnsasi dari pcngadilan bagi calon suan1i/istri yang 

bclum rncncapai umur 19 tahun; 

Surat izin dari atasannya/kcsatuannya jika calon 1ncn1pclai 

anggota TNI/POLRI; 

Penctapan izin poligarni dari pcngadilan agarna bagi suarni 

yang akan bcristri lcbih dari seseorang; 

Akta ccrai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku 

penclaftaran cerai bagi mcrcka yang pcrceraiannya sebclurn 

berlakunya UU 7/1989 ten tang PA; clan 

Akta kematian atau surat kcterangan kematian suami/istri 

clibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat sctingkat bagi 

janda/ duda ditinggal mati. 

Syarat taanbahan: 

Pasfoto background biru 2x3 = 5 lcmbar, 4x6 = 2 lembar, 

clan 3x4 = 2 lembar. 

Surat keterangan '"ali dari desa/kclurahan bagi calon 

pengantin percmpuan, bila 'vali ayah kanclung bcrbeda 

alamat dengan calon pcngantin perempuan atau 'vali bukan 

ayah kandung. 

Fotokopi Buku I<utipan Akta Nikah orang tua bagi ca.Ion 

pengantin perempuan yang mcrupakan anak pertama. 

Surat dispensasi dari camat jika calon pengantin 

rnendaftarkan kurang clari 10 hari sebelum pclaksanaan 

akad nikah. 

Bukti setor biaya nikah bagi yang melaksanakan akad 

nikahnya di luar Kantor. (formulir setoran biaya nikah/PNBP 

NR diterbitkan oleh KUA yang melaksanakan pencatatan 

perka,vinan setelah pcrmohonan perka,vinan clinyatakan 

lengkap clan memcnuhi syarat untuk clilaksanakan) 

Bagi WNI yang tinggal cli luar negcri clan sudah tidak memiliki 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Bogian Satu 

dokumcn kependudukan, syarat yang harus dilengkapi sebagai 

berikut: 

Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar 

negcn 

Persetujuan kedua calon pengantin; 

Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang 

belum berusia 21 tahun; 

Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami 

yang akan beristri lebih dari seseorang. 

lvlengapa syarat-syarntnya banyak sekali? Re111po11g bmer 11g11111S1_1)1a. 

Sebenarnya, syarat-syarntnya sederhana, yaitu fotokopi KTP, 

KK, Akta Lahir, surat keterangan dari kepala desa/lurah, clan 

pas foto. Namun, karena calon pengantin berasal dari berbagai 

latar belakang yang berbeda maka proses penclaftaran pun 

memerlukan persyaratan yang berbecla. Nlisalnya, untuk calon 

pengantin yang duda atau janda cerai, ia harus menyeral1kan akta 

cerai. Untuk calon pengantin yang belum berusia 21 tahun harus 

menyerahkan surat izin orang tua, clan seterusnya. 

Setelah saya melengkapi semua persyaratan administratif itu, apa 

yang harus saya lakukan berikutnya? 

Setelah semua persyaratan administratif lengkap, barulah Anda 

melangkah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan dengan 

membawa syarat-syarat di atas. Di KUA Anda akan diminta 

mengisi clan menandatangani formulir permohonan kehendak 

perkawinan ~[odel N.2). Formulir lain yang harus Anda isi di 

KUA adaJah surat persetujuan mempelai atau calon pcngantin 

(r-.·lodel N.3). Setelah semua berkas persyaratan cliperiksa clan 

clikonfirmasi oleh petugas clan penghulu, Anda akan cliberi billing 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Pendaltaran dan Pencalalan Pernikahan 

atau surat pengantar pembayaran biaya bimbingan akad nikah 

jika akad nikah akan dilaksanakan di luar kantor atau di luar jam/ 

hari kerja. Setelah membayar biaya nikah ke bank persepsi, Anda 

kembali ke KUA untuk menyerahkan bukti setor. 

Lalu, jika pernikahan saya akan dilaksanakan di KUA, apakah ada 

bedanya? 

Ya, tentu saja. Jika pernikahan dilaksanakan di KUA atau di 

balai nikah, Anda tidak perlu setor biaya ke bank. Biaya hanya 

diberlakukan bagi pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA 

atau di luar hari/jam kerja. 

Saat saya hendak mendaftarkan pernikahan dengan calon istri 

saya yang berasal dari luar daerah, saya d.iminta membuat adon 

nikah. Apasih yang dimaksud dengan adon nikah? 

Di sebagian daerah surat itu disebut adon nikah atau andon nikah. 

Di sebagian daerah lain disebut surat numpang nikah. Sebutan 

resminya adalah surat rekomendasi nikah. Surat itu menjadi salah 

saru syarat bagi calon pengantin yang hendak mendaftarkan 

pernikahannya di luar KUA kecamatan domisilinya. Selain-syarat 

berupa dokumen kependudukan, yairu KTP clan keterangan dari 

kepala desa/lurah, calon pengantin dari kecamatan luar domisili 

harus membawa surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan 

domisilinya, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan 

tidak ada halangan unruk menikah. Jadi, misalnya Anda tinggal 

di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukamaju clan hendak 

melaksanakan akad nikah di Kecamatan Argapura Kabupaten 

Sukamaju maka Anda harus membuat surat rekomendasi nikah 

dari KUA Kecamatan Sukaraja dirujukan kepada Kepala KUA 

Kecamatan Argapura. 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Bogion Salu 

Surat rckomendasi nikah ini berlaku baik untuk laki-laki 

maupun pcrempuan atau kedua-duanya .. Maksudnya, jika calon 

pengantin laki-laki berasal dari Kecamatan Sukapurn clan calon 

pengantin perempuan dari Kecamatan Sukaratu, lalu keduanya 

akan melaksanakan akad nikah di Kecamatan Argapura maka 

keduanya harus membuat surat rekomendasi nikah dari KUA 

kecamatannya masing-masing. 

Apa sajakah syarat yang diperlukan untuk mendapatkan surat 

rekomendasi nikah? 

Syarat-syarat yang dibunthkan untuk mendapatkan surat 

rekomendasi nikah sama dengan syarat yang diperlukan untuk 

mendaftarkan pernikahan. Berikut ini langkah yang harus Anda 

rempuh unruk mendapatkan surat rekomendasi nikah: 

1. Ivlinta surat pengantar clari RT dan R\XI setempat, dengan 

membawa: fotokopi KTP Anda clan pasangan, fotokopi 

kartu keluarga, pasfoto 4x6 = 2 lembar, 3X4 = 2 lembar, 

clan 2X3 = 2 lembar. 

2. Ke kelurahan atau desa membawa surat pengantar tersebut, 

lalu mengisi sejumlah formulir, seperti surat N1, N2, clan 

N4, clan surat keterangan belum menikah. 

3. Ivlembawa semua berkas persyaratan clari clesa/kelurahan ke 

KUA setempat untuk meminta surat rekomendasi numpang 

nikah. 

Apakah membuat surat rekomendasi itu dikenakan biaya? 

Tidak ada biaya, alias gratis. 



Tanya: 

Jawab: 

Pendolloron don Pencototan Pernlkohon 

Menurut cerita orang rua saya, <lulu sebelum menikah calon 

pengantin harus ke KUA unruk ikut penataran, apakah saat ini 

aruran itu masih berlaku? 

Seperti yang sudah disebutkan, wakru minimal pendaftaran 

nikah adalah sepuluh hari sebelum hari H pelaksanaan akad 

nikah. :tvlasa runggu sepuluh hari iru dipergunakan oleh KUA 

unruk menyampaikan pengumuman kehendak nikah baik 

di papan pengumuman KUA maupun melalui media sosial. 

Karena mungkin saja ada pihak yang mengajukan keberatan 

atas pernikahan pasangan tersebut. Pernah terjadi, rencana 

pernikahan dibatalkan karena calon pengantin laki-laki 

sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan. 

Ketika mengetahui rencana pernikahan keduanya, keluarga istri 

sirri laki-laki itu mengajukan keberatan clan pembatalan rencana 

pernikahan. Jika ada yang bertanya, mengapa pendaftarannya 

diterima? Sebab, pernikahan sebelumnya dilakukan secara 

sirri (tidak tercatat) sehingga ticlak mengubah kolom starus 

perkawinan pacla dokumen kepencludukan (KTP /K.K). 

Selain iru, masa tunggu 10 hari dipergunakan oleh KUA untuk 

memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. 

Bimbingan perkawinan itu disampaikan selama clua hari. 

Materi bimbingan perkawinan meliputi: (1) :tvlembangun 

landasan keluarga sakinah; (2) merencanakan perkawinan yang 

kokoh menuju keluarga sak.inah; (3) dinamika perkawinan; 

( 4) memenuhi kebutuhan keluarga; (5) melinclungi kesehatan 

keluarga; (6) mewujudkan generasi yang berkualitas; (T) tantangan 

keluarga clalam menghaclapi tantangan kekinian; (8) mengenali 

clan menggunakan huk."Um untuk melinclungi perkawinan clan 

keluarga; (9) mengelola konflik keluarga. 

Jacli, jika di masa lalu disebut penataran nikah atau kursus calon 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Bagion Solu 

pengantin, di masa sekarang disebut bimbingan perkawinan. 

Setiap calon pengantin yang hendak menikah diharuskan 

mengikuti bimbingan perkawinan. Tujuannya adalah untuk 

mengurangi angka perceraian clan konflik rumah tangga (KDRT). 

Jika persyaratan sudah terpenuhi semua, sudah bayar biaya nikah 

ke bank, clan saya juga sudah mengikuti bimbingan perkawinan, 

apa yang kemudian harus saya lakukan? 

Berka.itan dengan rencana pernikahan, yang harus Anda lakukan 

hanyalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menjaga kesehatan 

lahir batin, berdoa agar tidak ada halangan atau masalah yang 

membatalkan atau menunda rencana pern.ikahan Anda. Dan satu 

hal lagi yang tak kalah penting, adalah menghafalkan ijab qobul 

nikah bagi calon pengantin laki-laki. Anda juga harus bersabar. 

1'1ungkin wakru 10 hari adalah waktu yang sebentar. Namun, 

bagi pasangan yang hendak men.ikah, waktu 10 hari akan terasa 

seperti 10 tahun. 

Jika dirunut dari pendaftaran hingga penyerahan buku kut.ipan 

akta nikah, bagaimanakah mekanismenya? 

1'1ekanisme pendaftaran hingga pencatatan n.ikah adalah sebaga.i 

berikut: 

Calon pengannn clan wali nikah mendaftarkan rencana 

pernikahan ke KUA tempat pelaksanaan akad n.ikah 

dengan membawa berkas-kerkas administrasi pern.ikahan 

yang diperoleh dari Desa/Kelurahan (paling lambat H -10 

sebelum pelaksanaan akad nikah). 

Penghulu menenma, mendaftar, memeriksa, clan 

menetapkan kehendak n.ikah calon pengantin/wali. 

Bagi yang tempat akad nikahnya di luar Bala.i Nikah KUA, 
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Tanya: 

Jawab: 

Pendaltaron den Pencalalan Pernikahan 

calon pengantin/wali nikah membayar biaya nikah di 

luar kanror ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, kemudian 

menyerahkan bukti pembayaran PNBP NR-nya ke Petugas 

Pengelola PNBP. 

Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. 

Penghulu/PPN mengawasi clan mencatat pelaksanaan akad 

nikah 

Penghulu/PPN mengesahkan peristiwa nikah yang terjadi, 

yang telah dilaksanakan tersebut 

PPN (Kepala KUA) mencatat ke dalam Akra Nikah 

PPN menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah kepada 

Pengantin 

Seorang kawan saya yang suclah menikah bilang melalui pesan 

singkat, ''Jangan lupa, siapkan amplop buat penghulu, saksi

saksi, clan perugas pernikahan lain, seperti pembaca doa, k.hutbah 

nikah, clan lain-lain." Pertanyaannya, apakah setelah menyetor 

biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- ke bank, masih acla biaya lain 

yang harus saya bayarkan? 

Ticlak acla biaya lain di luar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,

(enam ratus ribu rupiah). Biaya nikah itu pun ticlak dibayarkan 

ke KUA atau penghulu, tetapi disetorkan langsung oleh calon 

pengantin ke rekening negara melalui bank yang telah ditunjuk. 

Pacla hari H pelaksanaan akacl nikah, Anda ticlak perlu, bahkan 

dilarang, memberikan apa pun kepacla petugas/penghulu yang 

menghadiri pernikahan. Pemberian seperti itu termasuk clalam 

kategori gratifikasi. Adapun pemberian kepacla pihak-pihak lain 

seperti saksi-saksi nikah, pembaca doa, qari, penyampai khutbah 

nikah, clan lain-lain maka itu sepenuhnya jadi wewenang Anda, 

baik memberi atau tidak memberi. Tapi, tentu saja akan sangat 
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beradab jika Anda memberi mereka. Saru-satunya yang tidak 

boleh diberi adalah perugas atau penghulu, karena mereka sudah 

mendapatkan honornya sendiri. 

Tetapi jika saya bersikukuh memberi uang atau sesuaru kepada 

penghulu atau perugas yang datang sebagai tanda terima kasih 

karena ia menjalankan tugasnya dengan sangat baik sehingga 

keluarga terkesan apakah dibolehkan? 

:rvrenghadiri clan mencatat peristiwa nikah adalah salah saru 

rugas utama penghulu. Unruk menjalankan tugas tersebut 

penghulu mendapatkan honor dan transpor jika pernikahan 

dilaksanakan di luar kantor clan/ a tau di luar jam/hari kerja. 

Selain itu, penghulu juga clitunrut untuk melaksanakan rugas 

dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan prima. Jadi, 

penampilan clan pelaksanaan rugas dengan baik adalah keharusan 

bagi penghulu dan ia tidak boleh mendapatkan upah atau hadiah 

dari pelaksanaan tugasnya itu. Sering kali dalam situasi-siruasi 

tertentu karena desakan keluarga atau panitia pernikahan, 

akhirnya penghulu menerima pemberian mereka. Pada kasus 

seperti itu, penghulu harus melaporkan penerimaannya tersebut 

kepada Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Jadi, daripada membuat situasi yang tidak nyaman kepada 

penghulu, lebih baik jangan pernah memberikan apa pun kepada 

petugas/ penghulu. 

Jika saya tetap memaksa? 

Ya, bisa jadi penghulu akan menertmanya demi menghindari 

situasi saling memaksa. Namun, penghulu pasti akan melaporkan 

penerimaan itu kepada Direktorat Gratifikasi di KPK. 
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Ayah saya yang juga merupakan wali nikah saya bekerja di luar 

daerah. Jika pada hari H pelaksanaan ayah saya ternyata tidak 

bisa menghadiri akad nikah, bagaimanakah solusinya? 

Wali nikah termasuk dalam rukun nikah yang harus ada dalam 

prosesi akad nikah. Rukun nikah lainnya adalah calon pengantin 

laki-laki, calon pengantin perempuan, dua orang saksi, clan 

ijab qobul atau prosesi serah-terima. Tanpa keberadaan wali 

maka pernikahan tidak sah. Namun, yang menjadi rukun 

adalah keberadaan wali clan kesiapannya unruk menikahkan 

atau melaksanakan ijab qobul, bukan kehadiran di tempat 

pelaksanaan akad nikah. Jadi, meskipun ayah Anda tidak hadir 

di tempat pelaksanaan akad nikah, pernikahan Anda tetap sah 

jika sebelumnya ayah Anda mewakilkan kepada seseorang atau 

kepada penghulu unruk melaksanakan ijab qobul. Ayah Anda 

harus membuat surat t01vkil 1vali bi al-kitabah yang diketahui 

oleh kepala KUA setempat. Jika ketidakhadirannya mendadak 

sehingga tidak sempat menghubungi KUA setempat, ayah 

Anda bisa mewakilkan kepada seseorang yang ada di tempat 

pelaksanaan akad melalui video call, disaksikan oleh minimal dua 

orang saksi yang menegaskan bahwa itu adalah ayah/wali nikah 

Anda. 

Saya berencana unruk melaksanakan akad nikah di sebuah 

gedung pertemuan yang letaknya berada di kecarnatan yang 

berbeda dengan kecamatan tempat saya tinggal. Apakah saya 

mendaftar ke KUA Kecamatan tempat saya tinggal atau ke KUA 

yang mewilayahi gedung tempat pelaksanaan akad nikah? 

Perkawinan Anda harus didaftarkan ke KUA yang mewilayahi 

tempat pelaksanaan akad nikah Anda. Langkahnya, Anda clan 

pasangan Anda harus membuat surat rekomendasi nikah ke 

Tanya lawab Scputar L,yanan k"UA I 13 



Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Baglan Satu 

KUA kecamatan domisili masing-masing ditujukan kepada 

Kcpala KUA kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan akad 

nikah Anda. Syarat-syaratnya telah dijelaskan di atas. 

Selain itu, saya clan calon suami saya telah bersepakat untuk 

menggelar akad nikah yang diawali dengan upacara adat 

penyambutan calon pengantin, dilengkapi dengan taushiah 

nikah, clan acara budaya lain. Apakah saya harus melaporkan 

semua rencana kegiatan itu ke petugas KUA? 

Ya, Anda harus berkonsultasi dengan petugas KUA ketika 

mendaftarkan perkawinan. Sebab, rangkaian acara adat tradisi itu 

sering kali menghabiskan waktu yang cukup lama. Sementara, 

sering kali petugas pencatat nikah harus melayani beberapa 

peristiwa nikah dalam satu hari. la tidak mungkin menghabiskan 

wakru selama saru hingga dua jam mengikuti semua acara adat 

budaya yang Anda gelar. Karenanya, Anda harus berkonsultasi 

clan memastikan jadwal kegiatan sehingga perugas KUA/ 

Penghulu bisa datang ke tempat pelaksanaan akad nikah tepat 

sebelum pelaksanaan ijab qobul nikah, clan tidak perlu mengikuti 

acara adat dari awal. 

Jika ternyata ada perbedaan huruf pada nama saya antara nama 

di KTP clan nama di akta lahir, bagaimana solusinya clan nama 

yang mana yang akan dipakai di akta nikah? 

Ya, kasus seperti ini memang sering terjadi. Biasanya, perbedaan 

yang paling sering terjadi adalah data pada KTP clan data pada 

ijazah. Kadang hanya beda satu atau dua huruf. Atau ada 

perbedaan tanggal lahir. Jadi, jika ada perbedaan data atau 

identitas lain antara satu dokurnen dan dokurnen lain, Andalah 

yang harus rnenentukan, data/identitas mana yang akan 
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digunakan pada akta nikah. Karena itulah calon pengantin 

diharuskan datang langsung ke KUA saat pendaftaran clan 

bimbingan perkawinan. Jika calon pengantin tidak hadir 

untuk dikonfirmasi maka perugas KUA akan memilih data/ 

identitas dari dokumen kependudukan utama, yaitu akta lahir 

clan KTP. Dalam hal tcrjadi perbedaan dokumen antara akta 

kelahiran, KTP, KK, Ijazah, dll, terdapat beberapa pilihan 

yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk penyesuaian 

data kependudukannya: 

Bila catin menghendaki menyesuaikan dcngan Akta 

Kelahiran maka KTP harus cliubah lebih dulu di dinas 

dukcapil dengan membawa akta kelahiran sebagai 

dokumen rujukan. 

Bila catin menghendaki sesuai dengan KTP, akta 

kelahiran yang salah harus cliubah melalui proses 

pembatalan akta kelahiran di PN kemudian mengajukan 

pembuatan akta kelahiran baru di dukcapil. 

Seandainya saya dapat jodoh seorang \XINA asal Korea atau 

Belanda, lalu kami hendak menikah, bagaimana caranya? 

Cinta memang tak mengenal batas negara. Tidak juga 

mengenal warna kulit atau kebangsaan. Jika itu terjadi, 

pertama Anda harus memutuskan, mau nikah di Indonesia 

ataukah di Korea? Tentu saja prosedur keduanya berbeda. Jika 

Anda menikah di luar negeri, Anda harus mengikuti hukum 

pernikahan yang berlaku di sana. 

Tetapi jika Anda akan menikah di Indonesia maka Anda harus 

melengkapi syarat-syarat seperti disebutkan atas. Lalu, mintalah 

pasangan Anda untuk melengkapi syarat-syarat berikut: 

CNI (Certificate of No Impediment) atau surat izin menikah di 
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negara lain yang dikeluarkan oleh kedutaan calon pasangan 

Anda, clan mencantumkan bahwa yang bersangkutan 

beragama Islam. 

Foto kopi Kartu Identitas (ID Card) 

Fotokopi akta kelahiran. 

Fotokopi paspor clan visa yang masih berlaku. 

:rvrelampirkan Akta Cerai atau surat kematian dari instansi 

yang berwenang di negara calon pengantin (bila duda atau 

janda). 

Izin Poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia bagai 

WN A yang akan berpoligami. 

ivfelampirkan data identitas kedua orang tua sesuai dengan 

data yang dibutuhkan dalam pengisian akta perkawinan. 

Surat keterangan domisili (alamat calon saat ini). 

Pasfoto 2x3 (4 lembar) clan 4x6 (4 lembar). 

Surat keterangan mualaf Gika agama sebelumnya bukan 

Islam). 

Surat keterangan lapor diri dari kepolisian (polres) 

Lalu semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah 

tersumpah atau penerjemah resmi. 

Setelah semua persyaratan dilengkapi, bawalah semua persyaratan 

itu ke KUA di tempat Anda untuk didaftarkan. Kemuclian, 

prosedurnya seperti pernikahan lain. 
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Nah, kalau saya memuruskan unmk mcnikah di Korea, bagaimana 

caranya? 

Ya, sebenarnya, prosesnya tinggal dibalik saja. Anda harus 

melengkapi syarat-syarat pcrnikahan sepcrti di atas, lalu meminta 

surat rekomendasi atau surat izin menikah dari kedutaan di 

Korea. Lalu syarat clan prosedur berih..-utnya mengikuti peraturan 

clan perundang-undangan yang berlaku di Korea. 

Kemuclian, dalam waktu satu tahun setelah Anda clan pasangan 

Anda kembali kc wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan 

harus didaftarkan di Kantor Pencamt.an Perkawinan atau di KUA 

tempat tinggal Anda berdua. (Bagi yang beragama Islam didaftarkan 

ke KUA sesuai dengan domisili/ alamat KTP, sedangkan bagi yang 

non-muslim clidaft.'l.fk..'Ul ke Dinas Dukcapil). 

Jika saya bekerja di Korea, lalu mendapatkan jodoh orang 

Sukabumi clan kami sama-sama ti.nggal di Korea. Bagaimana 

prosedur unruk mendaftarkan pernikahan kami? 

Jika Anda menikah dengan sesama \'<'NI di luar negeri maka Anda 

bersama calon pasangan Anda harus mendaftarkan pernikahan 

ke KBRI setempat. 

Apa sajakah persyaratan nikah bagi sesama \'('NI yang menetap 

di satu kecamatan yang sama? Bagaimana pula beda jika beda 

kecamatan, atau beda daerah? 

Scmua persyaratan pernikahan untuk WNI yang menikah 

dengan WNI sama saja di seluruh Indonesia. Perbedaannya 

hanya pada rekomendasi pernikahan. Calon pengantin, baik laki

laki atau perempuan, yang hendak menikah dengan pasangan 

dari kecamatan yang berbeda harus membawa surat rekomendasi 

dari KUA kecamatan setempat. 
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Di daernh saya biasanya pada bulan Syawal atau bulan Zulhijjah 

banyak sekali pasangan yang menikah. Kadang-kadang dalam 

satu hari ada Lima pernikahan hanya di satu desa atau kelurahan. 

Apakah semuanya mendapatkan pelayanan yang sama? Dan 

apakah saya bisa dilayani pada waktu yang saya inginkan? 

Ya, pada bulan-bulan tertentu, jumlah pasangan yang menikah 

lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Ten tu saja semua pasangan 

yang mendaftar akan mendapatkan pelayanan yang sama. Di 

tengah b11s;• lime seperti itu berlaku hukum pasar, siapa cepat, 

clia dapat. Ivfaksudnya, pemerintah menetapkan bahwa batas 

pendaftaran minimal adalah 10 hari sebelum hari pelaksanaan 

akad nikah. Rentang waktu ini di antaranya digunakan untuk 

menyusun jadwal pernikahan. Karenanya, akan sangat lebih 

baik jika Anda mendaftarkan jauh lebih awal, misalnya 2 atau 

3 bulan sebelum pelaksanaan akad nikah. Jika Anda mendaftar 

lebih awaJ, Anda punya peluang lebih besar untuk dilayani pada 

wakru yang Anda inginkan. Jika mendaftar lebih awal, Anda bisa 

menentukan waktu secara lebih leluasa. Pasanga.n yang mendaftar 

berikutnya akan mendapatkan slot wakru yang ditenrukan oleh 

petugas/penghulu. Begitu seterusnya hingga mungkin saja satu 

pasangan. 

Calon suami saya seorang mualaf. Ketika ia merrunta surat 

pengantar dari KUA, permintaannya tidak cliproses dengan 

alasan KUA tidak berani mengeluarkan surat pengantar karena 

tidak ada izin dari orang rua. Padahal, sangat sulit bagi mualaf 

untuk mendapatkan izin dari orang tua. Masa, hanya karena tidak 

ada izin ia tidak bisa menikah, padahal usianya sudah 28 tahun? 

Izin orang tua hanya diperlukan jika usia calon pengantin kurang 

dari 21 tahun. Jika usia calon pengantin lebih dari 21 tahun, 
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tidak diperlukan lagi izin dari orang tua. Calon pengantin cukup 

menyerahkan fotokopi KTP yang pada kolom agamanya sudah 

tertulis Islam clan persyaratan lain yang telah ditetapkan dalam 

perundang-undangan. 

Perkenalkan, saya Adinda 1\-ladjida.Sejak l'vlaret 2019 saya 

mengajukan berkas persyaratan untuk menikah. Calon pengantin 

laki-laki adalah warga DK.I Jakarta clan ia mengurus berkas 

pernikahannya di KUA Kecamatan Pondok Pinang, Jakarta 

Selatan. Saya sendiri ber-KTP Kabupaten Bojonegoro, Jawa 

Timur clan mengurus berkas pernikahan di KUA Kecamatan 

Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pernikahan kami 

sedianya akan dilangsungkan di Desa Blimbinggede, Kecamatan 

Ngraho, Kabupaten Bojonegoro,Jawa Timur pada Agustus 2019. 

Namun, ketika karni menanyakan surat pengantar clan berkas 

persyaratan nikah ke KUA Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, 

petugas di sana mengatakan bahwa mereka tidak menerima 

berkasnya. Apa yang harus karni lakukan? 

Sesuai dengan SOP pendaftaran nikah, ketikaAnda mendaftarkan 

berkas persyaratan nikah ke KUA, petugas KUA dan penghulu 

akan langsung memeriksa semuanya. Jika persyaratan 

administrasi sudah terpenuhi, KUA akan membuatkan tanda 

tcrima berkas pendaftaran nikah dan menerbitkan billing atau 

pengantar pembayaran ke Bank Persepsi/ Kantor Pos jika 

akad nikah akan dilaksanakan di luar knntor. Setelah itu, calon 

pcngantin membayar ke bank dan meminta bukti setor yang 

kemuclian diserahkan ke KUA. Jika Anda sudah menyetorkan 

biaya kc Bank, bukti setor itu bisa menjadi bukti bahwa Anda 

telah menyerahkan berkas pendaftaran ke KUA. :Maka, KUA 

harus melayani pendaftaran nikah yang Anda ajukan. 
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Jika ternyata KUA bersikeras tidak pernah menenma berkas 

persyaratan yang Anda serahkan clan Anda sendiri tidak punya 

bukti atau tanda terima penyerahan maka Anda harus membuat 

lagi berkas persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan Anda 

berdua. 

Berkas pendaftaran nikah semestinya cliurus sencliri clan 

diantarkan langsung ke KUA tempat pelaksanaan nikah oleh 

kedua calon pengantin clan walinya sehingga dapat mengetahui 

secara pasti prosedur nikah clan biaya yang berkaitan dengannya. 

Bila berkas persyaratan nikah dititipkan kepacla seseorang untuk 

mengurusnya mintalah tancla terima penyerahan berkas sehingga 

ketika ada permasalahan dapat cliketahui penanggungjawabnya. 

Selain itu, meskipun berkas persyaratan dititipkan kepacla 

orang lain, keclua calon pengantin clan wali nikah tetap harus 

ke KUA yang melaksanakan pencatatan nikah untuk dilakukan 

pemeriksaan clan pembinaan perkawinan (binwin). I\'Iendapatkan 

pengantar pembayaran (billil/g) bila nikah di luar KUA dan 

menyerahkan kembali bukti pcmbayarannya. 

Saya seorang perempuan dan anak sah orang tua saya yang 

dibuktikan dengan akta lahir. Saya berencana unruk menikah pada 

bulan November 2019. Namun ada kendala, yaitu buku nikah 

orang rua saya hilang. Keduanya menikah pacla 1 980, tetapi lupa 

tanggal berapa clan bulan apa. Bagaimana cara saya melengkapi 

salah saru persyaratan nikah, yaitu fotokopi buku nikah orangtua? 

Sebab, orang tua saya belum mengurusnya sampai sekarang. Saya 

juga agak ragu apakah pernikahan keduanya tercatat atau tidak. 

Terima kasih. 

Anda bisa mendatangi KUA yang mencatat pernikahan orang 

tua Anda. Jika pernikahan mereka tercatat, akta nikah keduanya 
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pasti ada di KUA tersebut. Mintalah fotokopi akta nikahnya, 

kemudian dilegalisasi. Tetapi jika Anda sendiri ragu apakah 

pernikahan mereka tercatat secara resmi atau tidak, Anda tidak 

perlu khawatir. Pernikahan Anda tetap bisa dilangsungkan. Sesuai 

dengan Pl\1A Nomor 19 tahun 2018 Pasal 4, syarat administrasi 

pernikahan tidak menyebutkan fotokopi buku nikah orang tua. 

Fotokopi buku kutipan akta nikah orang tua hanya diperlukan 

jika Anda merupakan anak pertama. Tujuannya adalah unruk 

memastikan apakah ayah Anda memiliki hak wali atau tidak. 

Tanpa fotokopi buku l"Utipan akta nikah orang rua, pendaftaran 

nikah Anda harus tetap diproses. Kepala KUA bisa mengundang 

orang tua Anda untuk membicarakan masalah perwalian. 

Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan PNBP NR? Saat 

saya menyetorkan biaya nikah, orang bank bilang bahwa biaya 

ini masuk ke rekening PNBP NR. 

Sederhananya, ketika Anda menyetor biaya nikah, berarti 

setoran Anda itu menjadi pcndapatan ncgara. PNBP NR 

adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Nikah atau Rujuk. 

Ketenruannya diatur dalam Peraruran Pemeri.ntah No. 19 tahun 

2015 tentang PNBP NR itu adalah pendapatan yang Anda setor 

jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai 

nikah. Calon pengantin atau wali atau keluarga calon pengantin 

mendaftarkan pernikahannya ke KUA setcmpat, kemudian KUA 

menerbitkan billi11g ataufon11 pembayaran biaya nikah. Lalu calon 

pengantin menyetorkan biaya pelaksanaan nikah di luar kantor 

atau di luar hari/jam kerja ke bank persepsi atau kantor pos 

terdekat sebesar Rp. 600.000,-

Setelah itu, calon pengantin mendapatkan bukti setor dari pihak 

bank atau kantor pos, yang kemudian diserahkan ke KUA. 
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Selain biaya PNBP NR sebesar Rp.600.000,- itu, KUA tidak 

memungut biaya apa pun terhadap segala layanan yang diberikan 

kepada masyarakat. l\fasyarakat juga dihimbau untuk tidak 

memberikan biaya apa pun selain yang telah ditentukan oleh 

peraturan. 

Jika saya ingin agar akad nikah dilaksanakan di rumah saya, tetapi 

saya tidak mampu membayar PNBP NR. Apakah pernikahan 

saya bisa tetap dilaksanakan di rumah saya ataukah harus di 

KUA? 

Tentu saja Anda tetap bisa melaksanakan akad nikah di luar kantor 

meskipun Anda tidak mampu membayar biaya pelaksanaan akad 

nikah di luar kantor. Hanya saja, Anda harus membuktilrnn bahwa 

Anda termasuk dari kalangan yang tidak mampu, yaitu dengan 

membuat SKT.I\-I atau surat keterangan tidak mampu dari desa/ 

kelurahan. Persyaratan lainnya sama dengan persyaratan nikah 

lain. 

Pernikahan di luar kantor juga bisa diJaksanakan tanpa dipungut 

biaya (Rp. 0,00) jika pasangan calon pengantin berada di daerah 

bencana atau pengungsian. 

Saya ingin melaksanakan pernikahan di luar kantor, tetapi di 

daerah saya tidak ada bank yang menerima setoran biaya nikah. 

Apakah uangnya boleh saya titipkan ke KUA? 

Penyetoran biaya nikah (PNBP NR) bisa dilakukan di kantor 

pos clan bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian 

Agama RI. Jika di suatu daerah tidak terdapat bank atau kanror 

pos untuk menyetorkan biaya nikah, calon pengantin bisa 

menitipkan kepada pihak KUA untuk menyetorkannya ke bank 

persepsi terdekat. Prosedur ini adalah prosedur darurat yang 
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hanya berlaku di daerah terpencil yang tidak ada pelayanan bank 

atau kantor pos. Tetapi secara umum, di setiap kecamatan ada 

kantor pos. 

Beberapa kali media massa dan media sosial memberitakan 

pasangan anak-anak atau remaja yang menikah clan dicatat resmi 

di KUA. Sebenarnya, apakah memang dibolehkan anak-anak 

menikah. Jika boleh, bagaimana prosedur daftarnya? 

Kasus-kasus seperti itu adalah kasus luar biasa. Peraturan 

perkawinan di Indonesia memberikan batasan usia yang tegas 

bagi orang yang ingin menikah. Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 temang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batasan usia minimal untuk 

menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jika 

ada calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut maka 

ia harus mendapatkan ljin dispensasi pelaksanaan nikah karena 

J..-urang umur/usia dari Pengadilan Agama setempat. Ketentuan 

tersebut tertulis dalam pasal 7 UUP No 1/1974. 

Prosedur pendaftarannya sebagai berikut: 

Orang tua atau wali atau calon pengantin mendaftarkan 

pernikahan yang bersangkutan dengan membawa berkas 

rekomendasi nikah beserta lampirannya (baik dari pihak 

laki-lak.i maupun perempuan). 

KUA mengeluarkan surat penolakan pencatatan nikah 

karena kurang usia. 

Orang tua atau wali membawa surat penolakan dari KUA 

beserta berkas persyaratan pernikahannya ke Pengadilan 

Agama untuk memohon dispensasi menikah bagi anak di 

bawah umur. 

Pengadilan memberi keputusan (memberi atau tidak 
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memberi dispensasi untuk menikah). 

Kcputusan dad PA itu diserahkan lagi ke KUA sebagai 

bagian dari persyaratan pendaftaran nikah. 

KUA menerima pendaftaran, lalu prosedur berikutnya 

scperti pada pernikahan yang lain. 

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka akad 

nikah bisa dilaksanakan. 

Jika saya memutuskan untuk melaksanakan akad nikah di KUA, 

apakah prosedur clan tatacaranya sama dengan pernikahan di 

luar KUA? 

Proses pelaksanaan akad nikah di balai nikah atau di KUA sama 

saja dengan pelaksanaan akad nikah di luar kantor. Bedanya 

hanya terletak pada tempatnya. Perbedaan lainnya adalah 

pada prioritas. Pada hari-hari sibuk, KUA akan mendahulukan 

pelaksanaan akad nikah di luar kantor. Sebab, pelaksanaan akad 

nikah di kantor bisa dilaksanakan selama jam kerja, dari pukul 

07.30 s.d. pukul 16.00 (pukul 16.30 pada hariJumat). 

Apakah setelah akad nikah dilaksanakan kami bisa langsung 

mendapatkan buku kutipan akta nikah? 

Ya, peraturan terbaru tentang pencatatan nikah menetapkan 

bahwa Buku Kucipan Akta Nik.ah (model NA) diserahkan 

kepada pengantin segera setelah akad nikah dilaksanakan. Saat 

ini, semua proses input data telah menggunakan komputer, 

bahkan sebagian besar telah terintegrasi secara online. 
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Legalisasi Salinan Dokumen Pernikahan 

Saya ingin membuat akta lahir untuk anak saya clan cliharuskan 

menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisasi. 

Apakah KUA bisa melayani legalisasi dengan cepat? 

Ya, proses legalisasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika 

pemohon membawa buku nikah asli, legalisasi paling lama juga 

lima menit. Berbeda halnya jika pemohon hanya membawa 

fotokopi buku nikah, bisa jadi legalisasi lebih lama karena petugas 

harus mencari data pernikahan. Jacli, jika Anda ingin melegalisasi 

fotokopi buku nikah, Anda hanya cliharuskan membawa fotokopi 

buku kutipan akta nikah clan buku k'Utipan akta nikah yang asli. 

Bagaimanakah mekanisme clan prosedur legalisasi salinan buku 

kutipan akta nikah? 

Duh, istilahnya serius sekali. Datang aja ke KUA sambil bawa 

salinan buku clan buku nikah aslinya kalau ada. 1\iiudah, kan? 

Jika saya hendak melegalisasi fotokopi, mengapa buku nikah 

yang aslinya juga harus dibawa? 

KUA hanya melayani legalisasi salinan atau fotokopi dokumen 

pencatatan nikah yang dicatat di KUA tersebut. Jika fotokopi 

buku nikah Anda dicatat di KUA tersebut, Anda tidak perlu 

membawa buku nikah asli. KUA bisa memberikan legalisasi 
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atas fotokopi buku nikah yang clicatat cli luar KUA tersebut jika 

masyarakat bisa menunjukkan buku nikah asli. Jika masyarakat 

hanya membawa fotokopi buku nikah, KUA setempat harus 

meminta konfirmasi kepada KUA yang mencatatkan peristiwa 

nikah tersebut. Kemuclian KUA setempat mengirimkan satu 

lembar salinan dokumen yang telah dilegalisasi kepada KUA 

yang mencatat peristiwa nikah tersebut. 

Ketika mengurus pembuatan paspor, pihak imigrasi akan 

meminta buku kutipan akta nikah asli beserta salinannya clan 

salinan tersebut tidak perlu dilegalisasi . 

Oulu, saat saya hendak membuat paspor, pihak in1igrasi 

menemukan perbedaan data/identitas antara data pada KTP clan 

data pada buku nikah saya. Lalu pihak imigrasi menyarankan 

agar menghubungi KUA terdekat untuk memperbaiki perbedaan 

data itu. Lalu saya pun mendatangi KUA terdekat, tetapi 

ternyata mereka tidak mau melayani clan tidak bisa memperbaiki 

perbedaan data itu. Mereka berdalih, buku nikah saya tidak 

tercatat cli KUA mereka. Bagaimana itu? 

Penjelasan yang benar adalah penjelasan dari KUA yang Anda 

hubungi itu. Petugas di KUA tidak akan melayani perbaikan atau 

penerbitan surat tentang perbedaan data/identitas jika buku 

nikah itu tidak clikeluarkan oleh KUA itu. Mereka tidak punya 

wewenang. Pihak imigrasi memberikan saran seperti itu semata

mata karena tidak mengecahui prosedur yang berlaku di KUA. 

Penerbitan Surat keterangan beda nama atau surat keterangan 

kesalahan penulisan nama clan data lainnya dalam buku nikah 

hanya bisa dikeluarkan oleh KUA yang mencatatkan pernikahan 

terse but. 
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Atau mungkin pihak imigrasi menyarankan Anda unruk 

menghubungi KUA terdekat semata-mata unruk berkonsultasi, 

bukan unruk meminta surat keterangan. 

Saya telah menikah beberapa tahun lalu clan telah memiliki 

buku nikah. Namun, baru akhir-akhir ini mengetahui ternyata 

ada perbedaan satu huruf pada nama saya. Apakah saya bisa 

memperbaiki clan mengubah perbedaan nama saya itu di KUA? 

KUA tidak punya wewenangunruk mengubah data kependudukan 

seseorang, baik nama atau tempat clan tanggal lahir. KUA 

menuliskan atau mencetak data kependudukan sesuai dengan 

tertera pada formulir perkawinan clan data-data kependudukan 

yang diserahkan oleh calon pengantin. Jika ada perbedaan atau 

kesalahan penulisan nama maka KUA hanya bisa menerbitkan 

surat keterangan beda nama yang clidasari oleh surat keterangan 

beda nama dari pemerintahan desa/kelurahan yang diketahui 

camat setempat. 

Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan surat 

keterangan beda nama antara nama pada dokumen nikah clan 

nama pada dokumen kependudukan lainnya? 

Syaratnya meliputi: 

Fotokopi KTP, KK, clan Akta Lahir 

Surat keterangan beda nama dari kepala desa/kelurahan. 

lYiisalnya saya menikah pada tanggal 15 Januari 2019 tetapi saya 

ingin agar di buk."U nikah dituliskan tanggal 19 Januari 2019 

sehingga kalau disingkat jadi 19-1-19. Bolehkah seperti itu? 

Tanggal pelaksanaan akad nikah yang tercantum dalam 

buku kutipan akta nikah harus sesuai dengan tanggal yang 
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tercantum dalam Akta Nikah ~odel N). Jika calon pengantin 

menghendaki tanggal tertentu maka harus mcngonsultasikannya 

kepada petugas di KUA pada saat mendaftarkan pernikahan. 

Tanggal yang tercantum pada buku kutipan akta nikah tidak 

boleh berbeda dengan tanggal yang tercantum pada Akta Nikah. 

Jadi tanggal pelaksanaan akad nikah yang tercantum/tertulis 

dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah sesuai dengan 

keadaan yang senyatanya. Perbedaan antara tanggal pada buku 

nikah clan tanggal pada akta nikah akan mengacaukan data 

yang menyulitkan pemilik buku nikah tersebut jika kelak ingin 

melegalisasi atau membuat duplikat. 

Bolehkah bapak kandung tercatat sebagai wali di buku kutipan 

akta nikah meskipun di akta lahir clan kartu keluarga tertulis ayah 

angkat? 

Nama yang dituliskan pada kolom wali di buku kutipan akta 

nikah adalah nama wali nikah. Jika seorang pengantin perempuan 

memiliki ayah angkat, nama yang tercantum pada buku kutipan 

akta nikah adalah nama wali, yaitu ayah kandung pengantin 

perempuan, bukan nama ayah angkatnya. 

Bolehkah melegalisasi fotokopi buku k"Utipan akta nikah jika 

pernikahan dicatat di KUA lain (bukan di tempat domisili)? 

Anda bisa melegalisasi fotokopi buku kutipan akta nikah di suatu 

KUA terdekat meskipun pencatatan nikahnya dilakukan di KUA 

lain. Ivlisalnya, Anda tinggal di tangerang, sementara dulu Anda 

menikah di Padang. Anda tidak perlu pergi ke Padang untuk 

melegalisasi salinan buku nikah, tetapi cukup ke KUA terdekat. 
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Pihak KUA setempat akan meminta konfumasi kepada KUA 

yang mencatatkan pernikahan tersebut. Setelah mendapatkan 

konfirmasi, KUA setempat baru kemudian bisa memberikan 

legalisasi. 

Bagaimana jika KUA tempat pencatatan nikah sulit dihubungi 

unruk mengonfirmasi pencatatan nikah? Apakah fotokopi buku 

kutipan akta nikah tetap bisa dilegalisasi? 

Fotokopi buku kutipan akta nikah tetap bisa dilegalisasi di luar 

KUA tempat pencatatan selama masyarakat bisa menunjukkan 

buku nikah asli. Jika tidak bisa menunjukkan buku nikah 

asli maka KUA setempat tidak punya kewenangan untuk 

melegalisasi clan tetap harus menunggu konfirmasi dari KUA 

tempat dicatatkannya pernikahan atau bisa langsung melegalisasi 

ke KUA yang menerbitkan buku nikahnya. 
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Layanan Duplikaf Buku Kufipan Alda Nikah 

Saya clan pasangan saya sudah berpisah cukup lama, retapi kami 

belum menempuh perceraian secara resmi. Ketika saya hendak 

mendaftarkan perceraian, pihak Pengadilan Agama meminra 

buku nikah sebagai salah satu syarat pendafraran cerai. Namun, 

masalahnya, buku nikah saya dibawa oleh pasangan saya clan saat 

ini saya sendiri tidak rahu di manakah keberadaan pasangan saya 

itu. Bagaimanakah solusinya? Apakah saya bisa mendapatkan 

pengganti (duplikat) buku nikah? 

Kasus seperti ini banyak terjadi, terutama dialami oleh kaum 

wanita atau para istri. Suami mereka pergi meninggalkan 

keluarganya lalu selama bertahun-tahun tidak memberi nafkah 

atau bahkan tidak ada kabar sama sekali di mana mereka berada. 

Akhirnya, pihak istri mengajukan perceraian ke Pengadilan 

Agama. Jika pihak istri ingin mendaftarkan perceraian ke 

Pengadilan Agama, ia tidak perlu membuat duplikat buku 

nikah. Ia cukup mendatangi KUA, meminta salinan akta nikah, 

kemudian salinan itu dilegalisasi, lalu dijadikan salah satu 

kelengkapan administrasi untuk mendaftarkan perceraian. Nanti, 

pada saat persidangan pertama, hakirn akan meminta kehadiran 

kepala KUA untuk menyatakan keabsahan salinan dokumen 

yang dijadik.an dasar untuk mendaftarkan perceraian. 

Kemudian, berkaitan dengan penerbitan duplik.at buku nikah, 
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penting d.iketahui bahwa buku nikah itu diterbitkan sepasang, 

begitu pun duplikatnya, yaitu untuk suami dan istri. KUA hanya 

bisa menerbitkan duplikat buku nikah dalam dua kondisi, yaitu 

jika buku nikah hilang atau jika buku nikah rusak. Jika buku 

nikah hilang, Anda bisa mengajukan permintaan duplikat dengan 

syarat membawah surat keterangan kehilangan dari kepolisian 

setempat dan mengisi formulir permohonan. Jika buku nikah 

rusak, Anda harus membawa buku nikah asli yang rusak, lalu 

mengisi formulir permohonan. 

Saya menetap di Jakarta, tetapi dulu menikah di .tvlakasar, apakah 

saya bisa mengajukan permohonan duplikat buku nikah di 

Jakarta? 

Sayang sekali, Anda tidak bisa meminta duplikat buku nikah 

di Jakarta. Anda harus mengajukan permohonan duplikat ke 

KUA yang mencatat peristiwa nikah Anda, yaitu di Makasar. 

Pembuatan atau penerbitan duplikat buku kutipan akta nikah 

hanya bisa dilakukan oleh KUA tempat dicatatnya pernikahan 

tersebut. Jadi, masyarakat yang kehilangan buku kutipan akta 

nikah harus menghubungi kantor KUA tempat pernikahannya 

dicatat unruk memohon duplikat. KUA lain tidak punya 

wewenang unruk menerbitkan duplikat karena dokumen asli 

(akta nikah) ada di KUA yang mencatatnya. 

Jika saya ingin mengajukan permohonan duplikat, syarat-syarat 

apa sajakah yang harus saya penuhi? 

Berikut i.ni beberapa syarat yang harus Anda penuhi: 

Surat permohonan pembuatan duplikat buku kutipan akta 

nikah; 

Surat pernyataan bahwa buh."U kutipan akta nikah yang asli 
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hilang atau rusak; 

Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika buku 

kutipan akta nikah hilang; 

Surat keterangan rusak dari pemerincahan desa/kelurahan 

jika buku kutipan akta nikah rusak; 

Fotokopi KTP dan KK 

Pas foto ukuran 2x3 masing-masing 3 lembar 

Bagaimana mekanisme clan prosedur penerbitan duplikat buku 

kutipan akta nikah? 

Prosedur untuk mendapatkan duplikat buku kutipan akta nikah 

adalah sebagai berikut: 

Pemohon menyampaikan permohonan pembuatan duplikat 

buku nikah, dengan melampirkan surat permohonan dari 

Desa/ Kelurahan disertai Surat Keterangan Kehilangan dari 

Kepolisian. 

Penghulu memeriksa clan mencliti syarat-syarat yang 

diajukan pemohon. 

Petugas mencari data pemohon dalam register nikah dan 

menyalin/mencetak data pada Duplikat buku Kutipan Akta 

Nikah 

Kepala KUA menandatangani Duplikat Buku Kutipan Akta 

Nikah 

Pemohon menerima Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah 

Berapakah biaya untuk pengurusan buku nikah yang rusak atau 

hilang? 

Penerbitan duplikat buku kuripan akta nikah tidak dipungut 

biaya. 
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Berapa lamakah wakru yang diperlukan untuk menerbitkan 

duplikat kutipan akta nikah? 

Proses penerbitan duplikat buku kutipan akta nikah 

membutuhkan waktu antara 10 s.d. 30 menit, bisa melebihi 

waktu yang telah ditentukan, tergantung pada seberapa akurat 

data pernikahan yang disampaikan oleh pemohon dan seberapa 

cepat data akta nikah yang tersimpan di KUA dapat ditemukan. 

Bagaimana jika buku nikah sengaja dihilangkan/ disembunyikan 

oleh suami supaya istrinya kesulitan mengurus perceraian? 

KUA tidak bisa menerbitkan duplikat buku kutipan akta nikah 

jika diketahui bahwa dokumen yang asli atau buku kutipan 

akta nikah yang asli masih ada, baik dipegang oleh pihak suami 

maupun istri. Jika KUA menerbitkan duplikat maka akan terjadi 

duplikasi dokumen yang berimplikasi pada pelanggaran hukum. 

Jika pihak istri atau suami ingin mendaftarkan perceraian 

sementara buku kutipan akta nikah dipegang atau disembunyikan 

oleh salah satu pihak maka ia bisa meminta fotokopi akta nikah 

ke KUA yang mencatatkan pernikahannya. Fotokopi salinan 

akta nikah itu bisa dipergunakan untuk mendaftarkan perceraian 

di Pengadilan Agama. Dalam proses persidangan, hakim akan 

memanggil kepala KUA atau penghulu pada KUA tersebut untuk 

memberikan kesaksian tentang keabsahan fotokopi akta nikah. 

Solusi lain, KUA setempat dapat membuatkan Surat Keterangan 

yang menerangkan pernikahan keduanya tanpa membuatkan 

Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah. 
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Buku nikah yang asli hilang karena musibah, sedangkan KUA 

juga tidak memiliki arsip/ akta atas pernikahan tersebut karena 

kantor KUA juga terkena musibah. Apakah masyarakat bisa 

meminta gantinya? 

KUA akan memberikan surat pengantar kepada pasangan yang 

bersangkutan untuk meminta penetapan (itsbat) dari hakim 

Pengadilan Agama. Jika dokumen pencatatan nikah di KUA 

hilang karena sebab-sebab tertentu, KUA tidak bisa berspekulasi 

bahwa suatu pernikahan telah dicatatkan. KUA harus meminta 

ketetapan dari hakim Pengadilan Agama. 

Jika buku nikah hilang ada duplikat. Jika duplikatnya hilang juga? 

Jika KUA pernah menerbitkan duplikat buku nikah atas nama 

pasangan tertentu, kemudian duplikat icu pun hilang, KUA tidak 

bisa menerbitkan duplikat lain. KUA hanya bisa memberikan 

surat keterangan bahwa pernikahan pasangan tersebut benar

benar tercatat pada akta nikah yang ada di KUA. 

Terkadang yang mengadu buku nikah hilang hanya salah satu 

pasangan. Begitu diterbitkan duplikat ternyata buku nikah ada 

tetapi ditahan oleh pasangan lainnya. Bagaimana jika terjadi 

seperti itu? 

Dalam proses penerbitan duplikat buku kutipan akta nikah, 

KUA harus memeriksa dengan benar berbagai persyaratan yang 

disampa.ikan oleh pemohon. Persyaratan utama adalah surat 

keterangan kehilangan dari Kepolisian. Syarat berikutnya adalah 

surat pernyataan bermaterai bahwa buku kutipan akta nikah yang 

asli benar-benar hilang yang ditandatangani oleh suami clan istri. 

Persyaratan lainnya adalah dokumen kependudukan, yakni KTP 

danKK. 
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Orang tua saya menikah 57 thn lalu di KUA Mayangan 

Probolinggo jawa Timur. Kemudian kami memburuhkan buku 

kutipan akta nikah yang asli karena kami hanya punya salinannya 

(fotokopi). Buku itu kami buruhkan unruk pengurusan dokumen 

waris. Kami sudah ke Pengadilan Agama di Cempaka Putih yang 

meminta syarat adanya dokumen asli. Apa langkah yang harus 

kami arnbil untuk mendapatkan dokumen tersebut? 

Anda harus menghubungi KUA Kecamatan ivlayangan 

Probolinggo untuk mendapatkan duplikat buku kutipan akta 

nikah orang tua Anda. KUA harus rnernenuhi perrnohonan 

Anda iru jika sebelumnya belum pernah menerbitkan duplikat 

untuk dol...'Umen yang asli. Jika sebelumnya pernah dibuatkan 

duplikat, Anda bisa meminta fotokopi Akta Nikah yang ada 

di KUA kemudian dilegalisasi oleh Kepala KUA. Nanci, pada 

persidangan atau konsultasi dengan hakim Pengadilan Agama, 

Anda bisa meminta Kepala KUA Kecamatan Mayangan untuk 

hadir di persidangan dengan membawa dokumen Akta Nikah 

yang asli. 

Saya telah menikah dengan seorang perempuan tetapi kami 

belum dikaruniai keturunan. Terpikir untuk menikah lagi atau 

berpoligami, bagaimanakah prosedurnya? Apakah sama dengan 

pernikahan pertama, atau berbeda? 

Nikah untuk yang kedua, ketiga, a tau keempat kalinya bagi seorang 

laki-laki, atau berpoligami, melibatkan prosedur pendaftaran clan 

pencatatan yang berbeda. Selain harus menyertakan syarat-syarat 

administratif seperti yang disebutkan di bagian awal, calon suami 

juga harus memiliki izin atau dispensasi untuk berpoligami dari 

Pengadilan Agama. Beri.kuc ini langkah yang harus ditempuh: 

Calon suami dan calon istri kedua (atau ketiga/keempat) 
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mendaftarkan pernikahannya di KUA; 

Penghulu atau kepala KUA mengeluarkan surat kekurangan 

persyaratan clan kemudian surat penolakan pendaftaran; 

Calon mempelai memba\.va semua berkas itu beserta surat 

penolakan dari I<UA ke Pengadilan Agama untuk memohon 

dispensasi poligami; 

Calon suami mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama; 

Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang 

terlibat untuk mendengarkan alasan-alasan poligami; 

J ika dinilai la yak clan mampu berpoligami, Pengadilan 

Agama akan mengeluarkan dispensasi; 

Calon mempelai memba'\va kembali berkas persyaratan 

nikah beserta dispensasi poligami dari Pengadilan Agama 

ke KUA, lalu mendaftarkan pernikahan. 

KUA melayani pendaftaran nikahnya sebagaimana biasa. 
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ltsbat Nikah 

Hingga saat ini saya masih sering mendengar ada beberapa 

orang yang menikah tetapi tidak secara resmi. Acau, menikah 

tanpa dicatatkan di KUA. Apakah pernikahan mereka sah? Dan 

bagaimana dengan kedudukan pernikahan mereka di hadapan 

hukum negara? 

Ya, hingga saat ini masih ada pasangan yang melangsungkan 

pernikahan tanpa dicatat secara resmi di KUA. Dan tentu saja 

mereka tidak mendapatkan dokumen pernikahan. Akibatnya, 

jika kemudian dari pernikahan mereka lahir anak-anak maka 

dokumen kependudukan mereka (akta kelahiran) berbeda 

dari kebanyakan anak-anak yang lain. Pada akta lahir mereka 

ditambahi catatan bahwa pernikahan orang tuanya tidak tercatat. 

Kemudian, berkaitan dengan keabsahan pernikahan mereka, bisa 

dikatakan bahwa jika rukun clan syarat nikahnya terpenuhi sesuai 

dengan syariat Islam maka pernikahan mereka sah. Biasanya, 

mereka menikah secara sirri atau tidak dicatat di KUA karena 

dari sisi administrasi negara ada persyaratan yang tidak terpenuhi. 

Misalnya, ada laki-laki yang sudah beristri, kemudian menikah 

lagi (berpoligami) tetapi tidak punya rekomendasi poligami dari 

Pengadilan Agama. Atau ada pasangan remaja yang terpaksa 

d.inikahkan karena sudah hamil clan tidak bisa dicatatkan di 

KUA karena tidak ada dispensasi usia dari Pengadilan Agama, 
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dan kasus-kasus lainnya. Sangat jarang ada pasangan yang tidak 

punya halangan apa pun unruk menikah kemudian mereka 

menikah secara sirri. 

Pemerintah tclah menyediakan fasilitas yang sangat memudahkan 

bagi siapa saja yang ingin menikah secara resmi dan tercatat. J ika 

tidak punya biaya unruk melaksanakan pernikahan di luar kantor, 

pasangan bisa menikah di kantor tanpa clipungut biaya apa pun. 

Bahkan, mereka bisa menikah di luar kantor tanpa dipungut 

biaya jika menyertakan surat keterangan tidak mampu. 

Jadi, ketenruan sah atau tidaknya suaru pernikahan aclaJah 

ketenruan syariat. Jika bersesuaian dengan syariat maka 

pernikahannya sah clan jika ticlak maka ticlak sah. 

Jika acla pasangan yang menikah secara sirri atau tidak tercatat, 

kemudian mereka sendiri merasa ragu akan keabsahan pernikahan 

mereka, apakah mereka bisa datang ke KUA lalu meminta 

ketetapan bahwa pernikahan mereka sah? Dengan kata lain, 

apakah KUA punya kewenangan unruk menetapkan keabsahan 

suatu pernikahan? 

l\1ungkin maksud pertanyaan Anda itu, apakah KUA bisa 

mengesahkan pernikahan yangdilakukan secara sirri? Jawabannya, 

KUA (PPN atau Penghulu) tidak punya kewenangan untuk 

memeriksa clan menetapkan sah atau tidaknya suatu pernikahan 

yang telah clilangsungkan oleh masyarakat. Kewenangan 

KUA hanyalah mencatatkan peristiwa nikah clan menerbitkan 

dokumen pernikahannya. Kewenangan lain berkaitan dengan 

syariat Islam adalah menjadi wali hakim bagi calon pengantin 

perempuan yang tidak punya wali atau yang putus wali. Hanya 

itu. KUA tidak memiliki kewenangan untuk mcnetapkan sah 

atau tidaknya suatu pernikahan. Kewenangan untuk menetapkan 
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keabsahan suatu pern.ikahan hanya ada di tangan hakim. Jika 

hakim Pengadilan Agama telah menetapkan keabsahan suatu 

pernikahan, pasangan yang bersangkutan menyerahkan dokumen 

putusan Pengadilan Agama itu ke KUA yang ditetapkan oleh 

hakim untuk mencatatkannya (tidak mesti di KUA domisili). 

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama itulah yang biasa 

disebut dengan Putusan Itsbat Nikah. 

Nah, berkaitan dengan itsbat nikah, bagaimana solusinya bagi 

orang yang akan mengajukan itsbat nikah untuk pern.ikahan 

keduanya tetapi pern.ikahan pertarnanya pun dilakukan secara 

sirri clan kemudian bercerai pun secara sirri, atau tidak di 

pengadilan agama? 

Setiap pasangan yang hendak mendaftarkan itsbat nikah harus 

menghubungi KUA setempat untuk meminta surat pengantar 

itsbat yang menyatakan bahwa pernikahan yang bcrsangkutan 

tidak tercatat di KUA tersebut. Setelah mendapatkan Surat 

Pengantar tersebut, maka oleh yang bersangkutan surat 

tersebut dibawa ke Pengadilan Agama untuk didaftarkan 

Sidang Penetapan Itsbatnya. Setelah itu, proses penetapan ada 

di tangan hakim Pengadilan Agama. Itsbat untuk pernikahan 

kedua akan diproses oleh hak.im setelah mendapatkan kejelasan 

dan penetapan tentang status perkawinan/pernikahan yang 

pertama. Kasus seperti ini cul-up rumit tapi cukup banyak 

terjadi. Ilustarinya, Abang menikah dengan Nyai secara sirri, lalu 

keduanya bercerai. Kemudian Nyai menikah dengan Akang, juga 

secara sirri. Pernikahan Nyai yang kedua tidak bisa di-itsbat oleh 

hakim sebelum ada kejelasan tentang status pernikahan yang 

pertama (Nyai dan Abang). Bisa jadi, hakim menetapkan bahwa 

percerruan antara Abang dan Nyai tidak sah menurut syariat 
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sehingga pernikahan antara Nyai clan Akang harus diulang, 

bukan diitsbat. 

Bolehkah anak clari perkawinan yang ticlak tercatat dilakukan 

isbat nikah? Meski perkawinannya setelah tahun 1974 clan ticlak 

acla sengketa atas status anak tersebut? 

Boleh. Penetapan keabsahan suatu pernikahan aclalah wewenang 

penuh hakim Pengadilan Agama. J ika satu pasangan melakukan 

nikah sirri atau ticlak tercatat di KUA, pasangan tersebut bisa 

mendaftarkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama meskipun akacl 

nikahnya dilangsungkan setelah tahun 1974. Dokumen akta lahir 

anak clan ketentuan hukum lain berkaitan dengan anak clan istri 

mengikuti ketetapan hakim. 

Saya sering menclengar ada program itsbat nikah massal di 

beberapa daerah. Menurut berita, program itu digelar oleh 

pemerintah dengan tujuan agar warga masyarakat memiliki 

clokumen kependudukan yang resrru, termasuk anak-anak 

memiliki akta kelahiran lengkap dengan nama ayah clan ibu 

kandungnya. Tetapi muncul kesan mengapa proses itsbat bisa 

dilak-ukan clengan mudah clan tanpa batasan. Apakah keadaannya 

benar seperti itu? 

11emang benar, beberapa pemerintah daerah menggelar program 

istbat massal, bahkan sebagian pemda menggelontorkan 

anggaran khusus untuk membiayai sidang itsbat juga acara 

seremonial, misalnya penyerahan buku kutipan akta nikah sebagai 

dampak dari itsbat. Namun, perlu diketahui bahwa program 

itsbat nikah massal seperti itu tetap harus melibatkan KUA dan 

Kementerian Agama. Para petugas di KUA akan memeriksa 

setiap berkas persyaratan yang diajukan untuk itsbat. Barulah jika 
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tidak ditemukan kekurangan atau pelanggaran prosedur KUA 

menerbitkan surat pengantar itsbat nikah. Prosedur itsbat nikah 

memang disediakan bagi pasangan yang belum mencatatkan 

perkawinannya di KUA. Pelaksanaan itsbat nikah terkesan 

mudah karena pemerintah dan peraruran negara tidak membatasi 

tahun pelaksanaan pernikahan. Menurut ketentuannya, jika 

Anda menikah secara sirri pada bulan l\·f ei 2019 kemudian 

mendaftarkan itsbat nikah pada bulan Juni 2019, permohonan 

itsbat Anda tetap akan diproses selama tidak ada peraturan yang 

dilanggar. Selain itu, semakin mudahnya pelayanan perkawinan 

di KUA menurunkan jumlah pasangan yang nikah sirri, kecuali 

mereka yang memang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk 

menikah, misalnya laki-laki yang berpoligami tanpa rekomendasi 

dari Pengadilan Agama, atau remaja yang kurang umur dan tidak 

mendapatkan dispensasi usia dari Pengadilan Agama. 

Apakah pria yang sudah beristri kemudian menikah sirri dengan 

wanita lain bisa mendapatkan itsbat nikah? 

Tidak. Hakim akan meminta suami yang mendaftarkan istbat 

nikah untuk menghadirkan istri pertama dan menanyakan 

perserujuannya. Jadi, prosedur yang harus ditempuh pertama 

kali adalah permohonan dispensasi unruk poligami. Jika tidak 

ada dispensasi untuk poligami, pernikahan keduanya tidak bisa 

di-itsbat dan tidak bisa dicatatkan di KUA. 

Jadi, jika ada pasangan yang ingin mendaftarkan itsbat nikah, 

syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhinya? 

Pasangan yang hendak mendaftarkan itsbat nikah harus 

menghubungi KUA setempat untuk meminta surat pengantar 

itsbat nikah yang menyatakan bahwa pernikahan mereka tidak 
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tercatat di KUA. Kemudian pasangan tersebut mendaftarkan 

istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat (sesuai dengan 

domisili) dengan membawa surat pengantar dari KUA clan 

dokumen kepencluclukan (KTP) masing-masing, wali, clan clua 

orang saksi. 

Jika Pengadilan Agama menolak untuk menecapkan keabsahan 

(itsbat) nikah, apakah bisa dilanjutkan prosesnya ke KUA? 

Tentu saja tidak bisa. KUA tidak memiliki kewenangan untuk 

mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan secara sirri (tidak 

tercatat) tanpa adanya Putusan Penetapan Itsbat Nikah clan 

perintah pencatatan perkawinan dari Pengadilan Agama. 

11isalnya satu pasangan menikah secara sirri di Kota Tangerang, 

kemudian mereka menetap di Bandung. Beberapa tahun setelah 

menikah mereka mendaftarkan itsbat nikah clan kemudian terbit 

keputusan hakim yang menyatakan bahwa pernikahan mereka 

sah menurut hukum Islam. Yang jadi pertanyaan saya, apakah 

pencatatan nikahnya di KUA Tangerang ataukah di Bandung? 

Hakim Pengadilan Agama akan mengeluarkan kcputusan 

yang menetapkan bahwa pencatatan pernikahan pasangan 

tersebut harus dicatatkan di KUA yang mewilayahi tempat 

dilaksanakannya akad nikah <lulu. Dalam kasus ini di Tangerang. 

Pada bagian akhir lembar keputusan hakim, ada satu klausul yang 

memerintahkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatatkan 

pernikahan mereka. Namun, mungkin saja karena beberapa 

pertimbangan hakim memutuskan clan memerintahkan kepala 

KUA Kecamatan di Bandung untuk mencatatkan pernikahan 

mereka. 
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Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah 

Saya sering mendengar penghulu atau kepala KUA menyebutkan 

istilah layanan keluarga sakinah. Sesungguhnya, apa yang 

dimaksud dengan layanan keluarga sakinah yang ada di KUA? 

Bukankah KUA hanya melayani pendaftaran dan pencatatan 

perkawinan? 

Sebagaimana terkandung dari namanya, yakni Kantor Urusan 

Agama, KUA memberikan layanan kepada masyarakat dalam 

sejumlah urusan agama (Islam). Selain melayani pendaftaran 

dan pencatatan perkawinan, KUA juga bertugas memberikan 

pelayanan dalam bidang bimbingan keluarga sakinah, bimbingan 

kemasjidan, bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, 

bimbingan dan penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan 

wakaf, bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler, serta 

mengelola clokumentasi dan informasi keagamaan di tingkat 

kecamatan. 

Layanan keluarga sakinah yang diberikan oleh KUA kepada 

masyarakat aclalah layanan yang bertujuan untuk mewujudkan 

keluarga-keluarga yang mandiri, bahagia, clan sejahtera clunia 

clan akhirat. Layanan KUA tentang keluarga sakinah secara 

umum terbagi dua, yaitu bimbingan perkawinan pranikah dan 

bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga pascanikah. 

Bimbingan perkawinan pranikah d.itujukan kepada para siswa, 
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mahasiswa, dan para pemuda/ pemudi usia nikah. 

Tujuan bimbingan atau pendidikan pranikah adalah: 

Agar para pemuda-pemudi mempersiapkan diri secara 

fisikal dan mental sebelum memutuskan untuk menikah. 

?\f enurunkan angka perkawinan usia dini. 

?\kmberikan bekal syariat dan juga pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. 

Bimbingan perkawinan pascanikah adalah bimbingan atau 

konsultasi yang diberikan kepada pasangan atau salah satu 

pasangan yang sudah menikah. Bimbingan pascanikah 

meliputi bimbingan keluarga sakinah, komunikasi keluarga, 

psikologi keluarga, pare11ti11g atau pengasuhan anak, clan 

layanan konsultasi masalah perkawinan. 

Jadi, jika saya menghadapi masalah dalam hubungan dengan 

pasangan di rumah, saya bisa konsultasi ke KUA? 

Benar. Setiap orang bisa mendatangi KUA terdekat untuk 

mendapatkan layanan bimbingan dan konsultasi berkaitan 

dengan kehidupan rumah tangga, baik yang berkaitan dengan 

kehidupan pernikahan, pengasuhan (pare11ti11~, manajemen 

ekonomi keluarga, clan lain-lain. Selain berfungsi sebagai kantor 

publik yang memberikan pelayanan dalam bidang urusan agama 

Islam, KUA juga berfongsi sebagai Pusat Layanan Keluarga 

(PU SAKA). 

Jadi, KUA juga melayani konsultasi perceraian? Maksudnya, jika 

saya merasa tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga 

dengan pasangan saya, apakah saya bisa datang ke KUA unruk 

berkonsul tasi? 

Memang selama ini ada banyak orang yang datang ke KUA 
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kemudian bertanya-tanya tentang perceraian, prosedurnya, 

langkah-langkahnya, cara agar proses perceraian lebih cepat., 

biayanya, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa karena 

KUA mengurusi pernikahan maka KUA juga tahu banyak soal 

perceraian. Ya, anggapan sebagian orang itu wajar saja karena 

perceraian rnernang t.idak bisa dipisahkan dari pernikahan. 

Narnun, sebagian besar rnasyarakat telah rnemahami bahwa KUA 

t.idak melayani urusan perceraian atau pun konsultasi perceraian. 

Tugas clan fungsi KUA adalah menghimpun, rnenyatukan, clan 

berusaha agar rnasyarakat di wilayah kerjanya dapat mewujudkan 

keluarga yang sakinah, bahagia, clan harrnonis. 

Ketika acla seseorang yang ingin bercerai lalu datang ke KUA 

bertanya tentang proseclur perceraian, petugas I<UA akan 

mengajaknya bicara clan berkonsultasi. Penghulu atau penyuluh 

yang acla di KUA berusaha membuka kornunikasi dengan 

orang itu agar mau menceritakan berbagai rnasalah rurnah 

tangganya. Kemudian ia diminta untuk merenungkan kembali 

berbagai konsekuensi dari perceraian. J ika ia menarnpakkan 

gejala dan keinginan untuk melanjutkan konsultasi, berarti ia 

sebenarnya tidak menghendaki perccraian. Jika itu terjadi, KUA 

akan rnemintanya agar pada sesi konsultasi berikutnya ia hadir 

bersama pasangannya. Kehadiran pasangan diwajibkan karena 

pernikahan rnelibatkan clua orang yang saling berelasi. 

Namun, jika orang iru bersikeras rnelanjutkan proses 

perceraiannya, petugas KUA akan menunjukkan di mana alamat 

Pengadilan Agama setempat. 

Jadi, ketika Anda menghadapi rnasalah atau konflik dalam 

kehidupan rurnah tangga, sangat dianjurkan agar terlebih dahulu 

menghubungi KUA setempat untuk mendapatkan bimbingan 

dan konsultasi. Jangan terburu-buru mendatangi Pengadilan 
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Agama lalu mendaftarkan. Sebab, biasanya setelah seseorang 

datang dan mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama nyaris 

bisa dipastikan ia akan sukses bercerai. 

ltu kan konsultasi bagi orang yang menghadapi masalah dalam 

rumah tangganya. Jika saya, yang tidak punya masalah dalam 

pernikahan atau rumah tangga saya baik-baik saja, tetapi 

kemudian ingin berkonsultasi agar rumah tangga karni lebih baik 

lagi, apakah juga bisa mendatangi KUA? 

Tentu saja Anda bisa datang ke KUA. Sebab, KUA tidak hanya 

melayani clan memberikan konsultasi kepada pasangan yang 

bermasalah. KUA juga memberikan konsultasi kepada keluarga 

yang baik-baik saja, atau tidak sedang menghadapi konflik atau 

masalah. Tujuannya adalah agar keluarga itu lebih baik lagi. Atau, 

bisa jadi keluarga itu berkonsultasi mengenai pendidikan anak, 

pendidikan agama bagi keluarga, manajemen ekonorni keluarga, 

clan lain-lain. Keluarga yang baik adalah keluarga yang terus 

belajar, termasuk belajar membangun relasi antarsesama anggota 

keluarga secara lebih baik clan lebih positif. 

Lalu bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan layanan 

konsultasi pascanikah seperti itu? 

Prosedurnya sederhana. Anda bisa langsung datang ke KUA 

terdekat, lalu menyampaikan permohonan untuk berkonsultasi. 

Pada masing-masing KUA memilik.i mekanisme pelayanan 

konsultasi yang berbeda-beda, sesuai dengan ketersediaan 

sumber daya atau konsultannya. Tapi, secara umum, KUA akan 

selalu menerima siapa saja yang datang untuk berkonsultasi. 

Pengecualian hanya pada jam-jam sibuk ketika semua petugas 

tengah menjalankan tugas atau pekerjaan yang lain. Prosedur 
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umum pelayanan konsultasi adalah sebagai berikut: 

Pemohon mengisi formulir pendaftaran konsultasi 

Jika konselor atau penghulu tersed.ia, pemohon langsung 

mendapatkan layanan konsultasi 

Jika konselor atau penghulu tidak tersed.ia, KUA 

menjadwalkan konsultasi pada wakru yang d.isepakati kedua 

pihak. 

Apa sajakah syarat yang d.iperlukan unruk mendapatkan 

konsultasi perkawinan, baik pra maupun pascanikah? 

Syarat-syaratnya adalah: 

Mengisi formulir konsultasi/bimbingan pra atau pascanikah. 

Fotokopi KTP 

Fotokopi KI< 

Fotokopi buku kutipan akta nikah jika pemohon sudah 

berkeluarga 

J ika saya mengalami perlakuan buruk a tau kasar dari pasangan 

saya, apakah KUA bisa memberikan bantuan konsultasi clan 

advokasi? 

KUA melayani pengaduan dan konsultasi perkawinan, termasuk 

ketika seseorang mendapatkan perlakuan buruk atau kasar dari 

pasangannya. Perugas di KUA, baik kepala KUA, penghulu, atau 

penyuluh akan meminta Anda unruk mengungkapkan segala 

sesuatu yang terjadi yang terkait dengan pengaduan Anda. Pada 

tahapan berikutnya, KUA akan mengundang pasangan Anda 

untuk mengungkapkan alasan atau cerita dari versinya. Dengan 

demikian, petugas akan mendapatkan gambaran yang lebih 

utuh dan perspektif yang lebih kaya mengenai masalah yang 

Anda hadapi. Jika ternyat.a pasangan Anda menolak datang, 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Bagian Lima 

Agama lalu mendaftarkan. Sebab, biasanya setelah seseorang 

datang clan mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama nyaris 

bisa dipascikan ia akan sukses bercerai. 

Iru kan konsultasi bagi orang yang menghadapi masalah dalam 

rumah tangganya. Jika saya, yang cidak punya masalah clalam 

pernikahan atau rumah tangga saya baik-baik saja, tetapi 

kemudian ingin berkonsultasi agar rumah tangga kami lebih baik 

lagi, apakah juga bisa mendatangi KUA? 

Tentu saja Anda bisa datang ke KUA. Sebab, KUA ciclak hanya 

melayani clan memberikan konsultasi kepada pasangan yang 

bermasalah. KUA juga memberikan konsultasi kepacla keluarga 

yang baik-baik saja, atau tidak sedang menghadapi konflik atau 

masalah. Tujuannya adalah agar keluarga iru lebih baik lagi. Atau, 

bisa jadi keluarga itu berkonsultasi mengenai pendidikan anak, 

pendidikan agama bagi keluarga, manajemen ekonomi keluarga, 

clan lain-lain. Keluarga yang baik adalah keluarga yang terus 

belajar, termasuk belajar membangun relasi antarsesama anggota 

keluarga secara lebih baik clan lebih positi£ 

Lalu bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan layanan 

konsultasi pascanikah seperci iru? 

Prosedurnya sederhana. Anda bisa langsung datang ke KUA 

terdekat, lalu menyampaikan permohonan unruk berkonsultasi. 

Pada masing-masing KUA memiliki mekanisme pelayanan 

konsultasi yang berbeda-beda, sesuai dengan kecersediaan 

sumber daya atau konsultannya. Tapi, secara umum, KUA akan 

selalu menerima siapa saja yang datang untuk berkonsultasi. 

Pengecualian hanya pada jam-jam sibuk ketika semua petugas 

tengah menjalankan tugas atau pekerjaan yang lain. Prosedur 
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Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Layanan Blmblngan Keluarga Saklnah 

umum pelayanan konsultasi adalah sebagai berikut: 

Pemohon mengisi formulir pendaftaran konsultasi 

Jika konselor atau penghulu tersedia, pemohon langsung 

mendapatkan layanan konsultasi 

Jika konselor atau penghulu tidak tersedia, KUA 

menjadwalkan konsultasi pada waktu yang clisepakati kedua 

pihak. 

Apa sajakah syarat yang diperlukan untuk mendapatkan 

konsultasi perkawinan, baik pra maupun pascanikah? 

Syarat-syaratnya adalah: 

Mengisi formulir konsultasi/bimbingan pra atau pascanikah. 

Fotokopi KTP 

Fotokopi KK 

Fotokopi buku kutipan akta nikah jika pemohon sudah 

berkeluarga 

Jika saya mengalami perlakuan buruk atau kasar dari pasangan 

saya, apakah KUA bisa memberikan bantuan konsultasi clan 

advokasi? 

KUA melayani pengaduan clan konsultasi perkawinan, termasuk 

ketika seseorang mendapatkan perlakuan buruk atau kasar dari 

pasangannya. Petugas di KUA, baik kepala KUA, penghulu, atau 

penyuluh akan meminta Anda untuk mengungkapkan segala 

sesuatu yang terjadi yang terkait dengan pengaduan Anda. Pada 

tahapan berikutnya, KUA akan mengundang pasangan Anda 

untuk mengungkapkan alasan atau cerita dari versinya. Dengan 

dernikian, petugas akan mendapatkan gambaran yang lebih 

utuh clan perspektif yang lebih kaya mengenai masalah yang 

Anda hadapi. Jika ternyata pasangan Anda menolak datang, 
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Tanya: 

Jawab: 

Baglan Lima 

KUA akan memberikan bimbingan clan konsultasi kepada Anda 

untuk menghadapi masalah yang sedang Anda hadapi sehingga 

diharapkan Anda bisa menuntaskan masalah itu dengan 

bimbingan dari petugas KUA. 

Jika pasangan Anda menyakiti atau melakukan kekerasan 

baik fisikal maupun mental (KDRT), Anda punya hak untuk 

menyampaikan pengaduan ke pihak kepolisian. Namun, KUA 

tidak memiliki wewenang advokasi. KUA hanya menyarnpaikan 

berbagai kemungkinan yang terjadi jika Anda memuruskan 

untuk mengambil langkah hukum. Jika kemudian pengadilan 

membutuhkan kesaksian dari KUA maka Kepala KUA akan 

menugaskan penghulu atau petugas yang melayani konsultasi 

Anda untuk memberikan kesaksian di depan hakim. 

Misalnya di lingkungan tempat tinggal saya ada beberapa 

pasangan keluarga yang ingin mendapatkan pemahaman lebih 

jauh tentang 1111rsi11g atau parenting atau pengelolaan ekonorni 

keluarga, apakah petugas KUA bisa dipanggil untuk memberikan 

penyuluhan atau semacam workshop di lingkungan tempat 

tinggal kami? Bagaimana prosedurnya? 

KUA bisa memberikan workshop, pelatihan, atau penyuluhan 

mengenai keluarga sakinah, pengasuhan anak, penerangan 

agama Islam kepada keluarga-keluarga, clan bimbingan sejenis 

lainnya jika masyarakat menghendakinya. Secara reguler 

sebenarnya KUA punya program sosialisasi, dengan tema yang 

berbeda-beda sesuai dengan rencana yang telah disusun KUA 

masing-masing. Namun, di luar sosialisasi yang telah dirancang 

oleh KUA, masyarakat bisa mengajukan permohonan kepada 

KUA untuk mengadakan sosialisasi, penyuluhan, atau workshop 

tentang keluarga sakinah, pengasuhan, manajemen ekonorni 
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Tanya: 

Jawab: 

Layanan Blmblngan Keluarga Saklnah 

keluarga, dan sebagainya. 

Secara sederhana, proseclurnya aclalah masyarakat mengajukan 

permohonan kepacla Kepala KUA unruk mengadakan kegiatan 

sosialisasi atau penyuluhan mengenai suatu biclang yang 

diinginkan masyarakat. Kepala KUA akan menanyakan beberapa 

hal, misalnya tentang berapa banyak peserta yang akan hadir, 

tempat clan waktu pelaksanaan, juga mengenai biaya unruk 

konsumsi atau makanan ringan unruk peserta. Semua itu akan 

ditanyakan karena KUA ticlak memiliki anggaran operasional 

unruk menggelar kegiatan di luar kegiatan reguler atau kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

Saya punya ketertarikan khusus clalam urusan keluarga sakinah. 

Saya sendiri punya latar belakang psikologi. Apakah saya bisa 

menjadi konsultan perkawinan atau keluarga di KUA? 

Waah, tenru saja bisa. Sangat bisa. Hanya saja, kenclalanya, KUA 

tidak bisa memberikan honorarium atau upah unruk konsultan. 

Tugas konsultasi clan bimbingan perkawinan iru dilaksanakan 

oleh penghulu clan penyuluh di KUA. Ketika ada program 

bimbingan perkawinan untuk para calon pengantin atau pemuda

pemucli usia nikah, merekalah yang menyampaikan materi 

bimbingan. Jika tidak mencukupi, KUA akan meminta banruan 

kepada penghulu atau penyuluh dari KUA lain. Sementara, 

materi tentang kesehatan reproduksi, KUA meminta banruan 

kepada dokter atau petugas meclis di Puskesmas setempat. 

Nah, jika Anda ingin i1..-ut serta dalam program bimbingan 

clan konsultasi perkawinan, KUA bisa melibatkan Anda 

dalam program bimbingan pascanikah. Tetapi ya seperti telah 

disampaikan, KUA tidak bisa memberi Anda honor atau 

transport. 
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Tanya: 

Jawab: 

Baglan Lima 

Ya, saya sendiri memang ticlak mengharapkan honor atau upah 

dari KUA. Keinginan itu semata-mata berangkat dari ketertarikan 

saya clalam bidang tersebut. Saya merasa senang ketika bisa 

membantu orang lain clan memberikan konsultasi. Siapa tahu 

keaclaan mereka menjadi lebih baik. Saya siap jadi relawan untuk 

konsultasi perkawinan. Lalu, aclakah prosedur atau langkah yang 

harus ditempuh untuk menjadi relawan? 

Sebenarnya, ticlak atau belum ada ketentuan khusus dari 

Kementerian Agama berkaitan dengan relawan yang ingin 

membantu pelaksanaan tugas konsultasi keluarga sakinah di 

KUA. Selama ini, ketika acla relawan yang ingin terlibat clalam 

kegiatan konsultasi perkawinan, KUA akan menclaftar mereka 

sebagai bagian clari BP4. Jadi, pelaksanaan konsultasi perkawinan 

itu dikoordinasi oleh BP4. Para petugas atau konsultan yang acla 

di BP4 itu berasal dari pegawai di lingkungan KUA Kecamatan 

clan juga para relawan clari masyarakat sekitar. 
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WAKAF 





Tanya: 

Jawab: 

Sebenarnya, bagaimanakah hukum wakaf dalam syariat Islam, 

karena dalam Al-Quran tidak terdapat istilah atau kata wakaf' 

berkaitan dengan pemanfaatan harta kaum Muslim. Dalam Al

Quran hanya ada kata infak, sedekah, dan zakat. Jadi, kapan 

wakaf mulai disyariatkan? 

Dalam kajian fikih disebutkan bahwa wakaf mulai disyariatkan 

pada tahun kedua Hijrah. Sebagian ulama berpendapat bahwa 

wakaf pertama adalah wakaf Omar ibn Khaththab atas tanahnya 

yang terletak di Khaibar (fafsir Ibnu Katsir Juz I: 381; Fiqh 

al-Sunnah jilid III: 381; Subul al-salam: 87). Pendapat lain 

mengatakan, wakaf pertama adalah wakaf Rasulullah Saw. atas 

tanahnya yang digunakan untuk masjid Quba di Madinah. 

Dalam Al-Quran memang tidak terdapat ayat yang menerangkan 

konsep wakaf. Konsep wakaf termasuk dalam konsep umum ilifaq 
fl sabz'lillah. Karenanya, Para ulama menerangkan konsep waka f" 

ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran tentang i1ifaq 

ft sabilillah. Sedangkan dalam hadis, wakaf disebutkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. dengan kata al-habsu yang berarti menahan 

harta benda. 

Di antara hadis yang menjadi dasar clan dalil tentangwakaf adalah 

had.is tentang Umar ibn al-Khaththab yang ingin menyedekahkan 

tanah yang diperolehnya di Khaibar. Ia meminta petunjuk kepada 
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Tanya: 

Jawab: 

Baglan Enam 

Nabi Saw. clan beliau menganjurkan Umar untuk menahan asal 

atau kepemilikan tanah itu clan menyeclekahkan hasilnya. Nabi 

Sa\v. bersabcla, "Tahanlah Gangan jual, hibahkan, atau wariskan) 

asalnya clan jadikan buahnya sebagai seclekah di jalan Allah." 

Ada haclis lain yang diriwayatkan oleh Imam 1'1uslim clari Abu 

Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabcla, "Keti.ka manusia mati, 

terputus lahan amalnya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, 

ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya." 

Para ulama berpendapat bahwa wakaf termasuk dalam kategori 

sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis itu. 

Jadi, apakah yang dimaksud dengan wakaf, dan apa sajakah 

karakter yang membedakannya dari jenis seclekah yang lain? 

Berdasarkan dalil haclis dan ayat Al-Quran, para ulama 

merumuskan pengertian wakaf sebagai, "Penahanan 

(pencegahan) harta yang mungkin climanfaatkan tanpa lenyap 

bendanya, clengan cara tidak melakukan tindakan pacla benclanya, 

disalurkan kepada yang mubah (ticlak terlarang) clan acla." 

Dari pengertian itu, acla beberapa ciri atau karakter khas wakaf 

yang berbeda dari jenis sedekah lain, yaitu: 

1. Penahanan (pencegahan) dari menjadi rnilik clan objek yang 

dimiliki. Penahanan berarti acla yang menahan yaitu wakif 

clan tujuannya yaitu 111a11q1if 'alaihi (penerima wakaf). 

2. Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan aclalah harta. 

3. Harta yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan clan benda 

atau harta itu sendiri tidak lenyap. 

4. Harta yang diwakafkan ticlak dijual, ticlak dihibahkan, clan 

tidak pula diwariskan. Dengan kata lain, tidak ada tindakan 

atas harta itu yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan. 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Wakal 

5. Pemanfaatan harra iru disalurkan kepada yang mubah atau 

dibolehkan menurut syariat. 

Bolehkah saya menyerahkan tanah milik saya kepada seorang kiai 

unruk dijadikan gedung asrama atau kelas? Ataukah saya harus 

mewakafkannya? 

Anda boleh saja menyerahkan tanah atau hak milik Anda lainnya 

kcpada siapa pun. Pemberian seperti iru disebut hibah. Tidak 

ada batasan clan tidak ada ketentuan berkaitan dengan hibah. 

Namun, jika Anda ingin agar tanah atau benda hak milik Anda 

itu dimanfaatkan demi kepentingan umat atau kemaslahatan 

umum, wakaf merupakan pilihan yang lebih baik. Sebab, ketika 

Anda memberikan atau menghibahkan sebidang tanah kepada 

seseorang maka hak kepemilikan aras tanah tersebut sepenuhnya 

beralih kepada orang itu. Pemilik baru bisa menggunakan tanah 

itu sesuai dengan kehendaknya clan juga bisa menyerahkan atau 

menjualnya kepada pihak lain. 

Tetapi keadaannya berbeda jika Anda mewakafkan tanah terse but. 

Jelasnya, ketika Anda mewakafkan sebidang tanah kepada 

seseorang atau saru yayasan/lembaga tertentu maka orang atau 

yayasan itu hanya memiliki hak untuk mengelola, tidak punya 

hak kepemilikan. Pemilik sesungguhnya atas tanah tersebut 

adalah umat Islam. Jadi, orang atau yayasan tersebut tidak pun ya 

hak untuk menjual atau mengalihkan kepemili.kan atas tanah 

tersebut kepada pihak lain. Hak pengelolaan iru bisa dipindahkan 

kepada orang atau pihak lain, sedangkan hak kepemilikan tidak 

bisa dipindahkan. Tanah tersebut tetap menjacli milik umat. 

Lalu, jika saya memutuskan untuk mewakafkan tanah tersebut 

kepada seseorang atau satu lembaga tertentu, apakah saya bisa 
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Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Bogion Enom 

langsung menyerahkannya kepada yang bersangkutan unruk 

dikelola? 

Prosesnya tidak scsedcrhana iru, karena ada pernlihan hak milik 

atas tanah tersebut. Jadi, jika Anda telah berketerapan unruk 

mewakafkan sebidang ranah yang Anda miliki maka Anda 

harus mendaftarkannya kepada pemcrinrah agar di kemudian 

hari tidak ada yang menggugat kepemilikan atas ranah tersebut. 

Dalam hal ini, langkah pertama yang harus Anda tempuh adalah 

mcnghubungi Kepala KUA yang sckaligus berrugas sebagai 

Pejabar Pembuat Akta Ilcrar \Xlakaf (PPAl\X') clan memohon agar 

pernyaraan '\vakafnya dicatar dalam Akra Ikrar \Xlakaf. 

Jadi, apa sesungguhnya yang climaksud dengan Akra Ikrnr 

\X'akaf? 

Indonesia relah memiliki aruran rersendiri berkaitan dengan 

wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 clan 

beberapa aruran lainnya. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 

2004 (selanjutnya disebut UU Wakat) diseburkan bahwa ikrar 

wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau rulisan kepada nazhir unn1k mewakafkan harta 

benda miliknya. Setelah pelaksanaan ikrar, PPAl\Xl atau Kepala 

KUA Kecamatan akan mencatat ikrar tersebut dalam dokumen 

yang clisebut Akta Ilcrar \'\lakaf. Tidak ada perwakafan tan pa ikrar 

wakaf. Dalam UU \Xlakaf clisebutkan bahwa Akta Ikrar \Xlakaf 

adalah bukti pernyaraan kchendak wakif unruk mewakafkan harta 

benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan pcruntukan 

harta benda wakaf yang cliruangkan dalam bentuk akta. 

Akra lkrar Wakaf (AI\'<') termasuk dalam katcgori akta otentik 

karena clibuat oleh pejabat yang berwenang yang dirunjuk oleh 

Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Wok of 

yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 

37 Pcraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

\Xlakaf. 

Di dalam Al\'(! dicantumkan (1) Nama clan identitas wakif; (2) 

nama dan identitas nazhir ; (3) nama clan identitas saksi; (4) 

data clan keterangan harta benda wakaf (yang diwakafkan); (5) 

peruntukan harta benda wakaf (ma11q11f 'alaih); clan (6) jangka 

waktu wakaf. 

Apakah ketentuan tentang AI\Xl itu sama jika yang saya wakafkan 

adalah benda lain selain tanah, misalnya saya mewakafkan uang? 

Jika Anda mewakafkan uang, prosedur pendaftarannya berbeda 

dari wakaf tanah karena Anda harus menghubungi Lembaga 

Keuangan Syariah yang telah mendapatkan sertifikasi dari 

Kementerian Agama RI. Sertifikat wakaf uang sekurang

kurangnya memuat keterangan mengenai: 

1. Nama LKS Dembaga keuangan syariah] penerima wakaf 

uang; 

2. Nama wakif; 

3. Alamat wakif; 

4. Jumlah wakaf uang; 

5. Peruntukan wakaf; 

6. Jangka waktu wakaf; 

7. Nama nazhir yang dipilih; 

8. Alamat nazhir yang dipilih; clan 

9. Tempat clan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. 

Siapakah sesungguhnya yang disebut PPAI\'(I itu? Mengapa 

Kepala KUA bisa menjadi pejabat yang menerbitkan akta yang 
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Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Baglan Enam 

berka.itan dengan tanah? 

Dalam Undang-undang \Xlakaf, bab 3 pada bagian ketiga pasal 

37 disebutkan bahwa PPAI\XI harta benda wakaf tidak bergerak 

berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang 

menyelenggarakan urusan waka( Kemudian, PPAIW harta 

benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA clan/ a tau 

pejabat la.in yang dinmjuk oleh !vlenteri. Adapun PPAIW harta 

benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga 

Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS 

yang ditunjuk oleh :Menteri. 

Ketentuan tentang PPAIW itu tidak menutup kesempatan 

bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan notaris yang telah 

ditetapkan oleh !vlenteri Agama sebagai PPAIW. Persyaratan 

notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh !vlenteri Agama RI. 

Saat ini kepala KUA sekaligus juga ditetapkan sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Baar \Vakaf. Penetapan Kepala KUA sebagai 

pejabat yang menerbitkan akta ini dikarenakan sangat terbatasnya 

jumlah notaris yang memiliki kualifikasi atau pemahaman 

mengenai perwakafan. Sementara, di sisi lain, ada begitu banyak 

jumlah kaum !vluslim yang mewakafkan tanah clan benda

benda lain. Tentu saja keadaan itu menuntut pemerintah untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang memadai demi melayani 

urusan waka( 

Saya tidak punya tanah selain tanah yang di atasnya ada rumah 

saya. Tetapi saya ingin juga berwakaf. Selain tanah, adakah hal 

lain atau hak milik lain yang bisa saya wakafkan? 

Pada dasarnya, semua benda yang bermanfaat, yang hak 

kepemilikannya bisa berpindah, clan nilai gunanya tahan lama, 

dapat diwakafkan. Menurut Mazhab Syafii, ada bebcrapa syarat 

68 I Tanya Jawab Sl'putar l.ay;man KUA 



Tanya: 

Jawab: 

Wakaf 

untuk 111a11q11f (sesuatu yang diwakafkan), yaitu (1) benda; (2) 

Tertentu/jelas; (3) Ivlilik penuh wakif; (4) hak kepemilikan clapat 

dipindah; (5) memiliki nilai guna; (6) nilai gunanya bertahan lama 

clan benclanya ticlak lenyap; (J) hukum pemanfaatannya mubah. 

Syarat-syarat ini senacla clengan ketentuan clalam Unclang

Unclang No. 41 tahun 2004. 

Lebih jauh, Unclang-Unclang Wakaf tersebut menjclaskan bahwa 

harta bcncla wakaf bisa berupa benda ticlak bergerak clan benda 

bergerak. Benda tidak bergerak di antaranya hak atas tanah, 

baik yang sudah maupun belum terclaftar, bangunan atau bagian 

bangunan yang bercliri di atas tanah tersebut, tanaman dan benda 

lain yang berkaitan dengan tanah tersebut, clan benda tidak 

bergerak lain sesuai clengan ketentuan syariah clan perunclang

undangan yang berlaku. Sementara, benda bergerak yang 

clapat diwakafkan meliputi uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan, hak atas kekayaan intelekrual, hak sewa, clan benda 

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah clan peraturan 

yang berlaku. 

Jadi, benda-benda seperti apa sajakah yang bisa diwakafkan? 

Apakah, misalnya, saya bisa mewakafkan mobil meskipun tahun 

produksinya suclah lama? 

Berpijak pada atsar dan hadis, ada beberapa hak milik yang bisa 

cliwakafkan, yairu: 

1. Hewan baik sebagai kendaraan atau hewan yang dapat 

diambil manfaat lainnya seperti hewan yang dapat diperah 

susunya atau hewan unggas yang dapat diambil telurnya. 

Pacla zaman Nabi Saw. banyak sahabat yang mewakafkan 

unta atau kuda untuk kepentingan jihad; 

Tanya Jawab Scputar Layanan KUA I &9 



Tanya: 

Jawab: 

Baglan Enam 

2. Pcrlcngkapan rumah ibadah, seperti mewakafkan tikar clan 

sebagainya; 

3. Senjata yang dipergunakan untuk jihad fi sabilillah, seperti 

yang dilakukan Khalid ibn-al-\Xlalid. 

4. Pakaian 

5. Perhiasan 

6. Pohon wangi untuk clicium harumnya, tetapi tidak sah 

mewakafkan 'ud (kayu gaharu), karena pemanfaatannya 

harus clibakar yang menyebabkan lenyapnya benda (kayu) 

itu. 

7. Buku 

8. 1\'Iushaf 

9. Cangkul atau benda sc1erus yang clipergunakan untuk 

bekerja atau mencari nafkah. 

10. Uang. 

Akhir-akhir ini saya sering mendengar istilah wakaf produktif 

dan wakaf tunai Apakah itu terrnasuk dalam jenis-jenis wakaf 

atau apa? 

\'V'akaf produktif dan wakaf tunai adalah sifat dari benda atau 

harta yang diwakafkan. Benda atau harta wakaf ada yang punya 

sifat produktif clan ada yang tidak produkti£ Sedangkan wakaf 

tunai adalah wakaf yang berbentuk mata uang tertentu yang bisa 

dibelanjakan, bukan berbentuk benda atau harta selain uang. 

Produktif berarti mengandung sifat dapat berkembang 

menghasilkan suatu manfaat yang mengandung nilai ekonornis. 

Wakaf produktif dapat berupa barang yang tidak bergerak 

seperti tanah atau lahan yang bisa dipakai untuk usaha pertanian, 

perikanan, perkebunan, pertokoan/ pasar, clan usaha lain yang 

dapat menghasilkan manfaat yang bernilai ekonornis serta dapat 
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terus berkernbang. \X!akaf produktif juga dapat berbenruk wakaf 

runai yang bisa dipakai unruk mengernbangkan suatu usaha yang 

akan rnenghasilkan keunrungan. 

Sebenarnya, pada masa-masa awal Islam, sebagian besar harta 

wakaf para sahabat adalah wakaf produktif, seperti lahan 

pertanian atau perkebunan yang produktif. l\1isalnya, Umar 

mewakafkan sebidang tanah yang dirumbuhi pohon kurma. 

Kemudian ia menyedekahkannya kepada fakir miskin, unmk 

keluarga, untuk memerdekakan budak, unruk orang yang 

berperang di jalan Allah, orang musafir, clan para tamu. 

Bolehkah saya wakafkan tanah untuk keluarga scndiri atau untuk 

golongan tertentu sesuai dengan keinginan saya? l\lisalnya> 

karena keluarga besar saya termasuk dari golongan menengah ke 

bawah clan banyak di antaranya yang termasuk keluarga miskin, 

bolehkah wakaf yang saya ikrarkan cliperunnikkan bagi kcluarga 

saya? 

Dalam ketentuan tentang wakaf, baik menurut syariat maupun 

Undang-Undang \'Vakaf, seseorang boleh mewakafkan tanah 

atau benda wakaf lain kepada satu golongan tertentu atau 

diperuntukkan bagi satu kelompok tertentu. l\fanfaat wakaf 

juga dapat diperuntukkan kepada keluarga wakif sendiri atau 

golongan tertenru sepanjang tidak keluar dari fungsi sebagai 

sarana ibadah. Namun, lebih diutamakan bila manfaat wakaf 

diarahkan untuk kepentingan clan kesejahteraan umum. Dalam 

Undang-Undang \'Vakaf disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah 

mewujudkan potensi clan manfaat ekonomis harta benda wakaf 

untuk kepentingan ibadah clan untuk memajukan kesejahteraan 

umum. Jacli, sangat dianjurkan jika Anda mewakafkan sesuaru 

yang Anda miliki demi kemaslahatan umat secara urnum, bukan 
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hanya satu kelompok tertentu. 

Peruntukan wakaf diatur lebih jauh oleh Unclang-Undang 

perwakafan, yaitu: 

1. Untuk sarana clan kegiatan ibaclah; 

2. Sarana clan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

3. Bantuan kepacla fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim 

piatu, beasiswa; 

4. Kemajuan clan peningkatan ekonomi umat; 

5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang ticlak 

bertentangan clengan syariah clan peraturan. 

Lalu, apakah peruntukan atau pemanfaatan wakaf itu ditetapkan 

saat ikrar wakaf? Dan, bagaimana jika kemudian peruntukannya 

itu berubah atau ticlak sesuai clengan yang tercatat pacla AIW? 

Unclang-Unclang Wakaf menyebutkan bahwa penetapan 

peruntukan harta bencla wakaf dilak'Ukan oleh wakif ketika 

melaksanakan ikrar wakaf. Tetapi jika wakif membebaskan atau 

ticlak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir clapat 

menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan clan fungsi wakaf. Dan jika di kemudian 

hari peruntukan wakaf itu berubah, nazhir harus mengajukan 

perubahannya itu kepada PPAIW clan Badan Wakaf Indonesia. 

Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam, lalu mengapa wakaf 

harus dicatatkan clan diatur oleh negara? 

\Vakaf harus dicatatkan agar bisa memperoleh sertifikat clan 

kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, pengelola 

atau nazhir bisa memanfaatkan harta benda wakaf itu secara 

nyaman clan mengembangkannya demi kemaslahatan umum. 

Pemerintah akan menerbitkan sertifikat untuk memberikan 

kepastian berkenaan dengan jenis, subjek, clan objek wakaf, 
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Sertifikat dapat dijadikan scbagai alat bukti yang kuat apabila 

objek atas tanah tersebut di kemudian hari menjadi sengkcta. 

Scrtifikat juga memberikan kepastian hukum atas status tanah 

terse but. 

Wakaf merupakan lembaga khas dalam hukum Islam. Di 

Indonesia, masalah wakaf ini telah diatur dalam berbagai benruk 

peraruran sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Berbagai 

peraruran itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. 

Sebab, wakaf merupakan lembaga keagamaan yang berpedoman 

pada hukum Islam semata. Karenanya, diburuhkan ketetapan 

hukum negara untuk memberikan jaminan clan kepastian hukum 

agar kemanfaatannya tidak cliganggu-gugat oleh pihak lain. 

l\'1enteri Agraria clan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional menerbitkan Peraturan :Memeri Agraria clan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017, 

yang mengarur mengenai ta ta acara pendaftaran tanah waka f. 

Permen No. 2/2017 berlak"U pada tanggal 22 Februari 2017, clan 

mencabut (i) Peraturan lvfemeri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 

tentang Tata Pendaftaran Tanah ivfengenai Perwakafan Tanah 

lvlilik, clan (ii) ketentuan persyaratan pendaftaran Tanah \Xlakaf 

sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala BPN 

No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan clan Pengaturan 

Pertanahan. 

Setelah saya melaksanakan ilcrar wakaf clan menyerahkan tanah 

atau benda hak milik saya untuk dikelola oleh nazhir, apalagi 

yang harus saya lakukan? 

Setelah Pejabat Pembuat Akta Ikrar \X'akaf menerbitkan AIW 

clan APAIW maka hak kepemilikan atas tanah atau bencla wakaf 

lain telah berpindah. Semua itu telah menjadi milik umat. Anda 
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bisa mengawasi nazhir jika ternyata tidak menjalankan amanat 

atau wanprestasi. Setelah pelaksanaan ilcrar wakaf, -hal-hal lain 

berkaitan dengan proses wakaf menjadi tanggung jawab nazhir. 

Nazhir, baik yayasan atau pun pcrseorangan, akan memohon 

sertifikat wakaf kepada pemerintah. 

Apa sajakah syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat 

wakaf? 

Nazhir harus menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AI\'<') dan Akta 

PenggantiAkta lkrar\Xlakaf (APAI\X') kepada Kantor Pertanahan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW dan 

AP1\I\V. Nazhir menyerahkan beberapa persyaratan dokumcn, 

terganrung dengan status tanah yang akan didaftarkan, yaitu 

(1) surat permohonan, (2) AI\XI / APAIW, (3) surat pengesahan 

nazhir dari Kepala KUA/PPAl\XI, clan (4) surat pernyataan bahwa 

tanah yang akan didaftarkan tidak dalam keadaan sengketa, 

perkara, sita dan tidak dijaminkan. Ada beberapa dokumen lain 

yang harus dilengkapi, tergannmg dengan status tanah yang akan 

didaftarkan. 

Apabila akan mendaftarkan tanah dengan hak milik maka nazhir 

harus menyerahkan sertifikat hak milik dan surat ukur. J ika yang 

akan didaftarkan adalah tanah dengan Hak Guna Bangunan/ 

Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Ivlilik maka 

yang harus diserahkan selain dokumen umum seperti yang sudah 

disebutkan sebelumnya adalah surat ukur, sertifikat Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan dan surat izin 

pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Ivlilik. 

Setelah semua dokumen itu lengkap, Kantor Pertanahan akan 

menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama nazhir dan 

mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat hak atas tanah 
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yang menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut telah dihapus 

berdasarkan AIW / APAI\V dan telah cliterbitkan Sertifikat Tanah 

Wakaf dengan detail sesuai dengan tanah yang clidaftarkan. 

Apakah saya bisa menunjuk nazhir atau pengelola wakaf sesuai 

dengan kehendak saya ataukah ada syarat-syarat khusus berkaitan 

dengan nazhir ? 

Pada dasarnya, Anda bisa mernilih atau menunjuk seseorang 

atau satu lembaga/yayasan tertentu untuk mengelola tanah 

wakaf. Namun, Undang-Undang Nomo 41 tahun 2004 telah 

menetapkan beberapa ketentuan ten tang nazhir wakaf. ~[enuru t 

Undang-Undang tersebut, nazhir adalah pihak yang menerima 

harta benda wakaf dari wakif untuk clikelola clan clikembangkan 

sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 4 UU 41/2004). 

Nazhir wakaf tidak hanya ada 2 (dua), akan tetapi ada 3 (tiga) 

berdasarkan Pasal 9 UU 41 /2004, yaitu perseorangan, organisasi, 

clan badan hukum. Badan hukum hanya dapat menjacli nazhir 

apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut: 

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan nazhir perseorangan, yaitu: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; clan 

£ tidak terhalang 

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; clan 

3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, clan/ a tau keagamaan Islam. 
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Selain persyaratan di atas, ada beberapa syarat lain yang 

ditetapkan dalam Peraruran Pe1nerintah No. 42 Tahun 2006 

tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

tentang \Vakaf, yairu: 

1. Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada l\lfenteri dan 

Badan \X'akaf Indonesia (B\'<'l) melalui Kantor Urusan 

Agama (KUA) setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan 

Agan1a setempat, pendaftaran nazhir dilak."Ukan melalui 

Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Kementerian 

Agama, atau perwakiJan B\XII di provinsi/ kabupaten/kota. 

2. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus 

memenuhi persyaratan: 

a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, clan/ a tau keagamaan 

Islam; 

b. pengurus bad an huku1n harus memenuhi 

persyaratan nazhir perseorangan; 

c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili 

di kabupaten/kota benda wakaf berada; 

d. rnemiliki: 

• 

• 

• 

• 

• 

salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran 

dasar badan hukum yang telah disahkan oleh 

instansi benvenang; 

daftar susunan pengurus; 

anggaran rumah tangga; 

program kerja daJarn pengembangan wakaf; 

daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta 

benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan 

hukum; clan 

• surat pernyataan bersedia unruk diaudit. 
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Semua pcrsyaratan 1ru dilampirkan pada permohonan 

pendaftaran sebagai nazhir badan hukum. 

Apakah perubahan/penggantian nazhir akan membatalkan Akta 

Il<rar Wakaf (AIW)? Apabila dibatalkan, apakah perlu clilakukan 

perubahan akta? 

Nazhir bisa cliberhentikan clan diganti dengan nazhir lain apabila 

nazhir pertama: 

l\'1eninggal dunia bagi nazhir perseorangan; 

Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketenruan peraruran 

perundang-undangan yang berlaku unruk nazhir organisasi 

atau nazhir badan hukum; 

Berhenti atas perminraan sencliri; 

Tidak melaksanakan rugasnya sebagai nazhir clan/ arau 

melanggar ketenruan larangan dalam pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan 

peraruran perundang-undangan yang berlaku; 

Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap. 

Pemberhentian clan penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan 

Wakaf Indonesia. Pengelolaan clan pengembangan harta benda 

wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian 

clan penggantian nazhir dilakukan dengan tetap memperhatikan 

perunrukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan rujuan serta 

fungsi wakaf. 

Perlu diketahui bahwa memang benar harta benda wakaf 

harus didaftarkan atas narna nazhir unruk kepentingan pihak 

yang dimaksud dalarn AIW sesuai dengan peruntukannya. 

Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak 

membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf. 
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Penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta 

benda wakaf yang bersangkutan. 

Jadi, penggantian nazhir tidak serta merta rnembatalkan wakaf 

yang telah diikrnrkarkan karena pada dasarnya wakaf yang telah 

diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Selain iru, penggantian 

nazhir tidak rnengakibatkan terjadi peralihan harta benda wakaf 

yang bersangh.-utan. Pemberhentian dan penggancian nazhir 

akan dilaksanakan oleh Badan \Xlakaf Indonesia. Selanjutnya 

pengelolaan clan pengembangan harta benda wakaf dilakukan 

oleh nazhir lain dengan tetap memperhatikan peruntukan harta 

benda waknf ynng ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 

Butuh berapa lama pengurusan Al\V sampai keluar sertifikat 

walrnf? 

Waktu yang dibutuhkan unruk mengurus dnn menerbitkan AIW 

adalah 30 s.d. 60 menit, atau sesuai SOP yang ada pada KUA 

tersebut. Sedangkan unruk pengurusan Sertifikat Wakafnya 

adalah merupakan kewenangan BPN, bukan kewenangan KUA. 

Bagaimana jika wakif ingin mencabut kembali ikrarnya karena 

peruntukannya tidak sesuai yang diharapkan wakif karena tanah 

wakaf tersebut malah dijadikan yayasan? 

Jika wakif ingin mencabut mandat wakaf karena ada perubahan 

atau ketidaksesuaian peruntukan, maka wakif harus mengajukan 

permohonan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) atau kepala KUA dan kepala KUA akan mengajukan 

permohonan pembatalan nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Jika tanah atau benda atau nilai sudah diwakafkan maka tidak 

bisa dicabut wakafnya. Wakif hanya bisa mengajukan perubahan 

atau pergantian nazhir. Hak atas tanah yang telah diwakafkan 

hapus sejak tanggal ikrar wakaf, statusnya menjadi benda wakaf. 

78 I Tanya Jawab Seputar Layanan t...lJA 



Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Wok of 

Bagaimana cara mengurus Akta \Vakaf bagi tanah wakaf yang 

wakifnya suclah meninggal, sementara ahli warisnya, clan surat

surat tanahnya berupa SKT (Surat Keterangan Tanah yang 

belurn acla sertifikatnya) ticlak ditemukan? 

Pengajuan Akta IJcrar Wakaf (AIW) harus dilengkapi dengan 

Surat Keterangan Tanah. Jika surat keterangan tanah tidak 

ditemukan clan wakifnya suclah meninggal maka keluarga ahli 

waris bisa mengajukan permohonan AI\V clengan terlebih 

clahulu mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah baru ke 

pemerintahan clesa clan pemerintah daerah. SKT baru itu bisa 

menggunakan nama salah seorang ahli waris yang clisepaka ti 

oleh semua ahli waris clan dinyatakan clalam surat pernyataan 

persetujuan. 

Bagaimana ketika ada tanah wakaf yang hanya SKT belum ber 

AIW / API\'v, belum berserfikat, ternyata tanpa sengaja masuk 

dalam sertifikat hak milik warga? 

Langkah pertama adalah mengajukan permohonan pembatalan 

sertifikat atas nama hak milik warga kepada BPN (Badan 

Pertanahan Nasional). Tapi, jika langkah yang lebih mudah 

adalah mengajukan permohonan AIW dengan wakifnya yaitu 

yang namanya tertera sebagai pemilik tanah tersebut (nama di 

sertifikat). 

Perlukah diterbitkan/ dicetak form baku yang berlaku secara 

nasional terkait Akta Ikrar Wakaf? 

Langkah itu pernah ditempuh oleh Kementerian Aga1na 

RI dengan menerbitkan formulir AIW yang berlaku secara 

nasional clan didistribusikan kc KUA-KUA melalui Kantor 

Wilayah Kementerian Agama clan Kantor Kementerian 
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Agama Kabupaten/Kota. Namun, langkah itu pada praktiknya 

menghambat proses pelayanan terhadap masyarakac yang ingin 

mendapatkan AI\X~ Schab, ketika stok formulir di KUA habis, 

KUA tidak bisa memproses pendaftaran wakaf. Terlebih lagi 

jika ternyata stok formulir di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota pun tidak tersedia. :Masyarakat akhirnya 

harus menunggu ketersediaan formulir wakaf. Karena itulah, 

saat ini, tiap KUA telah memilik.i berkas elektronik (soft copJ1
) 

untuk melayani permohonan AIW. Jadi, tidak perlu menunggu 

ketersediaan formulir. 

Bagaimana jika wak.if pertama sudah meninggal, tetapi tidak 

ditemukan atau tidak meninggalkan dokumen perwakafan? 

Jika wak.if pertama sudah meninggal clan ahli waris atau 

masyarakat tidak mendapatkan dokumen perwakafan maka ahli 

waris atau nazhir bisa menyalin (memfotokopi) arsip AIW yang 

ada di KUA. Atau, jika sudah disertifikat, bisa menghubungi 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat untuk 

meminta duplikat sertifikat wakaf. 

Siapa saja yang terlibat dalam perwakafan? 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penga1uan sertifikat 

wakaf adaJah wak.if atau orang yang mewakafkan, nazhir (pihak 

yang mengelola wakaf) baik perseorangan atau lembaga, dua 

orang saksi, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), desa/ 

kelurahan, clan BPN yang mengeluarkan sertifikat wakaf. 

80 I Tanya Jawah Scplllar Layanan }l;UA 



Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Wakaf 

Siapakah yang bertanggung jawab memenuhi semua biaya dalam 

proses pendaftaran hingga terbitnya sertifikat wakaf, apakah 

wakif, nazhir, atau yang lainnya? Dan berapakah biaya yang 

dibutuhkan? 

Proses pendaftaran Akta Ilrrar Wakaf tidak dipungut biaya. 

Wakif atau nazhir hanya diminta untuk menyiapkan materai 

6 ribu sebanyak empat lembar. Setelah AI\'X' diterbitkan, 

paling lambat dalam waktu 30 hari PPAIW atas nama nazhir 

mendaftarkan tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat 

wakaf ke BPN. Biaya untuk penerbitan akta wakaf berasal dad 

bantuan pemerintah. Jadi, proses penerbitan sertifikat wakaf pun 

tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh wakif atau nazhir . Hanya 

saja, waktu penerbitan akta wakaf berbeda-beda tiap daerah 

bergantung pada berapa banyak objek wakaf di daerah tersebut. 

Bagaimana cara mewakafkan sebagian tanah dari satu sertifikat? 

Sertifikat tanah tersebut harus dipecah (splil) clulu antara 

bagian yang akan diwakafkan dan yang tidak, clan menjadi 2 

sertifikat. Barulah kemudian bagian tanah yang akan diwakafkan 

diclaftarkan untuk mendapatkan AI\'X' dan sertifikat wakaf. 

Tanah belum tersertifikasi dan hanya punya SPPT, bolehkah 

didaf tarkan untuk mendapatkan AI\V? 

SPPT bukanlah tancla atau clokumen kepemilikan tanah. SPPT 

hanyalah surat pemberitahuan pajak. Jadi, SPPT ticlak bisa 

dijadikan dasar untuk menclapatkan AI\V clan akta waka£ 

Ahli wans yang tinggal di luar provinsi sangat sulit untuk 

penyelesaian administrasi, apalagi kalau tidak mau memberi 

h."Uasa. 
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Persetujuan ahli waris dipcrlukan clalam proses penclaftaran wakaf 

jika ditengarai akan muncul perselisihan atau persengketaan 

berkrutan clengan tanah yang diwakafkan. Jika ahli waris sulit 

dihubungi atau beracla di luar claerah yang sulit dijangkau proses 

penyertifikatan wakaf tetap bisa dilakukan selama wakif aclalah 

benar-benar pemilik tanah yang diwakafkan yang dibuktikan 

clengan surat tanah atau clokumen kepemilikan tanah. 

Siapakah yang bisa clan memiliki kewenangan untuk membatalkan 

Akta Ilaar \"Vakaf? Apakah Pengadilan Agama ataukah pengadilan 

lain? 

Unclang-Unclang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Unclang-Unclang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas clan berwenang 

memeriksa, memutus, clan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di biclang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, seclekah, 

dan ekonomi syariah. Ini artinya, segala perkara yang berkaitan 

clengan wakaf yang berwenang menerima, memeriksa clan 

mengadili perkara tersebut aclalah Pengadilan Agama. 
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fT an&(}; J(W}alt 
~ 

Layanan Kemasjidan 

Saya melihat di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas 

beragama Islam ada begitu banyak masjid clan mushalla. Bahkan, 

nyaris di setiap blok atau di tiap RT ada masjid. Sebenarnya, 

adakah peraturan yang mengatur pendirian masjid atau tempat 

ibadah? 

Hingga saat ini tidak ada batasan bagi kaum muslim untuk 

mendirikan masjid atau mushalla di lingkungan tempat 

tinggalnya. Karenanya, bisa jadi di sebuah blok atau dalam satu 

lingkungan RT ada dua masjid. Kaum :rviuslimin bisa menclirikan 

masjid selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 

pemerintah. Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi 

untuk mendirikan masjicl: 

Surat izin dari pemerintah setempat. 

Persetujuan warga sekitar 

Izin mendirikan bangunan 

Ketersediaan tanah clan diupayakan merupakan tanah wakaf 

clan tanah yang bebas clari sengketa. 

Daftar nama clan Kartu Tancla Penducluk pengguna rumah 

ibaclat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat 

setempat sesuai clengan tingkat batas wilayah 

Duk-ungan masyarakat setempat paling sedi.kit 60 orang 

yang disahkan oleh lurah/kepala desa 
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Rekomendasi terrulis Kepala Kantor Kementerian Agama 

kabupaten/kota 

Rekomendasi terrulis dari Forum Kerukunan Umat 

Beragama kabupaten/kota. 

Jadi, selain sebagai tempat ibadah, fungsi apa sajakah yang bisa 

dijalankan di masjid? 

Selain sebagai tempat ibaclah, masjid juga bisa berfungsi sebagai 

pusat pemberclayaan masyarakat, pusat pendidikan, pusat 

pemberdayaan ekonomi, buclaya, clan juga pengembangan ilmu 

pengetahuan. Sejak masa Rasulullah sa\v. masjicl telah clan akan 

tetap menjadi tempat belajar clan berbagi pengetahuan. Pacla 

masa Rasulullah saw. kaum Muslim berkumpul di masjid unruk 

menyimak segala petuah, nasihat, clan ajaran yang disampaikan 

oleh R.1sulullah sa\v. Metode pengajaran dan pendidikan 

yang berpusat di masjid terus berlangsung hingga masa para 

sahabat dan tabiin. :Masjid tetap menjadi tempat utama unruk 

mempelajari berbagai ilmu keagamaan dan biclang ilmu lain. 

Para ulama clan sarjana 'Muslim mengajarkan Al-Quran, had.is, 

fikih, syariat, bahasa, sastra, juga kimia, fisika, teknik, kesehatan, 

clan lain-lain di masjid. Tradisi itu masih bisa kita lihat saat ini 

di Masjidil Haram clan ivfasjicl Nabawi di Madinah. Agar peran 

masjid sebagai tempat pendidikan clan pengembangan karakter 

berjalan lebih baik, diperlukan pengelolaan yang lebih baik clan 

profesional. 

Selain iru, diharapkan masjicl tidak hanya menjadi tempat 

pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu agama. Sebab, saat ini 

perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi berlangsung 

dengan sangat cepat. Kaum Muslim juga harus lebih tekun 
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mempelajari berbagai bidang ilmu lain, tidak melulu mempelajari 

ilmu agama. l'vlasjid-masjid harus bisa menjadi pionir dalam 

pengembangan clan penyebaran ilmu. Salah satu masjid yang 

istikamah mengkaji disiplin ilmu di luar bidang agama adalah 

l'vfasjid Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Setiap Rabu di masjid 

itu digelar program "Ngaji Filsafat" dengan pengampu DR. 

Fahrudin Faiz, .M.Ag. Program itu telah berlangsung sejak 

tahun 2013 clan masih bertahan hingga sekarang. Semoga kelak 

ada masjid-masjid lain yang menggelar pengajian dalam bidang 

ilmu tertentu, misalnya ngaji kedokteran, fisika, teknologi 

kontemporer, ekonomi, clan seterusnya . 

. Masjid juga harus bisa berfungsi sebagai pusat pemberdayaan 

ekonomi umat. J ika potensi ekonomi umat diberdayakan, 

diharapkan tidak ada lagi orang miskin di sekitar masjid. Agar 

bisa menjalankan fungsi pemberdayaan sosial, masjid harus 

mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi umat. 

Sebenarnya, saat ini banyak masjid yang memiliki dana kas 

yang cukup besar hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya, tidak 

banyak pengurus atau takmir masjid yang punya keahlian untuk 

mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi tersebut. Kas 

masjid yang sangat besar itu pada akhirnya menjadi idle 111011~;L-

uang yang menganggur. 

Dulu masjid menjadi tempat kegiatan belajar dan bermain 

anak-anak. Namun, saat ini tidak banyak anak-anak yang mau 

berlama-lama di masjid. Selain karena mereka telah mendapatkan 

pengajaran baca-tulis Al-Quran di TPA/TPQ, banyak pula 

kalangan orang tua yang merasa terganggu dengan kehadiran 

anak-anak sehingga mereka kerap mengusir anak-anak agar tidak 
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berma.in di masjid. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh takmir 

masjid menghadapi masalah seperti itu? 

Seharusnya anak-anak tidak dilarang untuk bermain di masjid 

apalagi diusir dari masjid. Jika terus-terusan diusir atau dilarang 

berma.in di masjid, makin lama anak-anak makin terasing dari 

masjid. Langkah terbaik adalah mengakomodasi anak-anak agar 

mereka bern.h di masjid. Pengelola atau takmir masjid seharusnya 

menyediakan tempat berma.in di sekitar masjid. Jika area masjid 

tidak mencukupi unnik menyediakan tempat bermain, pengurus 

bisa menyiapkan ruang khusus atau bagian yang terpisah dari 

ruang jamaah dewasa, atau bisa juga menyediakan bacaan 

untuk anak-anak. tvlasjid harus dijadikan area yang ramah anak. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat banyak 

berpengaruh terhadap sikap clan perilaku anak-anak sehingga 

mereka lebih suka diam di rumah clan bermain dengan gadget 

daripada belajar clan beraktivitas di masjid. Saat ini pemerintah 

tengah menyosialisasikan masjid ramah anak, ramah disabilitas 

clan ramah manula, juga mendukung dibuatnya taman bacaan 

berbasis masjid. 

Apakah pemerintah menerbitkan buk-u panduan tentang 

pengelolaan masjicl, baik clari sisi kebersihan, kesehatan, atau 

panduan untuk mewujudkan masjid yang ramah anak, ramah 

manula, ramah disabilitas, clan ramah lingkungan? 

Penerbitan buku panduan semacam itu telah menjadi program 

pemerintah yang bekerja sama dengan Dewan ivfasjid Indonesia. 

Diharapkan dalam waktu dekat buku panduan semacam itu 

segera diterbitkan oleh pemerintah. Meski demikian, masyarakat 

bisa berkonsultasi ke KUA kecamatan untuk bertanya tentang 

pengelolaan masjid. 
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Apa saJa yang menjadi syarat untuk pengurusan SK Takrnir 

masjid? 

Syarat unruk menerbitkan SK Takmir masjid adalah surat 

permohonan penerbitan SK Takmir masjid yang dilampiri 

dengan: 

Struktur kepengurusan takmir masjid. 

Fotokopi KTP kerua, sekretaris, clan bendahara. 

Fotokopi Akta Yayasan jika kepengurusan takmir berada di 

bawah yayasan. 

Adakah syarat khusus yang harus dipenuhi bagi calon pengurus 

atau takmir masjid? 

Tidak ada ketentuan yang mengatur siapa saja yang bisa diangkat 

menjadi pengurus atau takmir masjid. Al-Quran sendiri cidak 

menjelaskan secara rinci tentang siapa yang patut menjadi 

takmir masjid. Namun, dalam surah al-Taubah ayat 18, Allah 

menegaskan bahwa orang yang (patNt} 111m1ak.111Nrka11 11111sjid Allah 

adalah ora11g ya11g beri111a11 kepada Allah da11 hari akhir, 111endirika11 

shalat, me111maika11 zakat, dan tidak takut kepada siapa p1111 selain 

kepada Allah. lvferekalah ora11gya11g 111endapat petm!}uk. 

Memang ayat tersebut tidak menyebutkan kriteria yang jelas, 

misalnya berkaitan dengan umur, kemampuan, latar belakang, 

clan seterusnya. Namun, ayat iru sangat tegas menetapkan 

karakter ideal orang yang mengurus atau mernakmurkan 

masjid. Jika kita mengacu pada ayat tersebut untuk menetapkan 

pengurus atau tak.mir masjid, niscaya tidak banyak orang yang 

bisa diangkat ditetapkan. Sebab, jika kita perhatikan, kriteria 

takmir masjid yang dijelaskan dalam ayat itu melibatkan urusan 

akidah atau keyakinan, kesalehan personal (mendirikan shalat), 

kesalehan sosial (menunaikan zakat), clan keberanian. Ini benar-
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ben:u kritcria yang bcrat. Jadi, orang yang mengurus atau 

memakmurk:rn masjid scharusnya adalah orang yang paling salch 

secara personal maupun sosial. Pengelolaan masjid semestinya 

tak lagi mcnjadi aktivitas sampingan. Para pengurus acau takmir 

masjid harus mulai mcngclola masjid secara lebih profcsional 

agar masjid bcnar-bcnar mcnjacli institusi yang mampu 

memberdayakan umat dari sisi sosial, ekonomi, budaya, clan juga 

pendidikan. 

Kami sedang mendirikan masjid di komplek perumahan kami. 

Biasanya, kaum ~Iuslimin menamai masjidnya dengan nama

nama berbahasa Arab, seperti Darussalam, Baitul .Mukm.inin, 

Darunnida, Nurul Jannah, dan semisalnya. Bolehkah karni 

mcnamai masjid dengan bahasa Sunda, seperti "masjid 

Camperenik" atau "~Iasjid Kadeudeuh"? 

Tidak a<la ketenruan atau aturan khusus tentang penamaan atau 

pcnyebutan masjid. Bahkan tidak dinamai pun tidak apa-apa. 

tvlisalnya, cukup dengan sebutan "~"fasjid Kampung Leles" atau 

"~lasjid Legok Cina", clan lain-lain. Hanya saja, demi kcpentingan 

tertib administrasi clan memudahkan pembedaan dari masjid

masjid lainnya, masjid perlu dinamai. Tidak ada larangan untuk 

menamai masjid dengan bahasa apa pun, termasuk Bahasa 

Sunda atau Bahasa Jawa. Hanya saja, jangan sampai penamaan 

itu berkonotasi merendahkan masjid atau menggunakan nama 

yang terlalu rumit dan susah dilafalkan. 
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fr DJW.l1! dtUJJalt 
1bflimo 

Pengukuran Arah Kiblaf 

Saya pernah membaca beberapa postingan di internet tentang 

pengukuran arah kiblat dengan teknik bayangan matahari (isti111a' 

a'zham), tetapi saat tiba waktunya selalu terlewat atau terlupakan 

untuk mengukur arah kiblat. Apakah KUA bisa membantu 

masyarakat untuk mengukur arah kiblat, clan bagaimana 

prosed urn ya? 

Ya, pada saat-saat tertentu ada sejumlah postingan yang 

membahas teknik penguk-uran arah kiblat dengan berpedoman 

pada bayangan matahari. Memang, karena dalam satu tahun 

hanya ada dua hari yang diyakini sebagai momen istiwa' a'zha111, 

masyarakatlupa untuk mengukur arah kiblat pada waktu yang telah 

ditentukan. Saat ini, setiap KUA Kecamatan di seluruh Indonesia 

telah memiliki perangkat untuk mengukur arah kiblat. Pengurus 

DKM, DKL, a tau takmir mushalla, pengurus pemakaman umum, 

atau masyarakat umum lainnya bisa mengajukan permohonan 

kepada KUA Kecamatan setempat untuk melalmkan pengukuran 

arah kiblat. :tvfaksudnya, baik lembaga atau pun perseorangan 

bisa mengajukan permohonan untuk pengukuran arah kiblat. 

Namun, karena keterbatasan tenaga clan perangkat yang dimiliki 

KUA, yang lebih diutamakan adalah pengukuran arah kiblat di 

masjid, mushalla, clan pemakaman umum. 

Jika Anda ingin meminta bantuan untuk mengukur arah kiblat, 
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Anda cukup mengajukan surat permohonan pengukuran arah 

kiblat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian 

J\gama Kabupatcn/Kota dilampiri dengan denah lokasi. Berikut 

ini contoh surat permohonan: 

Tanh&u1 

----TAICMIR lltA..oUID 

IC~1Y1h 
K'l'll• ,...,,.,., t.:cnwmcrilln AgAIM 
t.:.abu...,~5-

uluaJL .•... 

Dftopn hDnnll. kami yq bMaaJ.o lanpn di b•wa" ini 

!"Ima 
Jot..oan 
AJaru1 

: Kttua Taktnil ll.fujicl 

11.l~'UAl.M ballwa ~ llalll ftl'l)·•.,•rall TakNir ll.fllJHi<"udu.111 pad.Ii 
llari . . • •.anoi;al r.>cmutu.t.u. apt 
"'"'rd'-•hall• k.anu di.W.,,ha ~-unfl dan ..,,,;r.l1si Arah Kobl•• alch Tim 
Scnoli\..., A.lab t.:1bl.a1 "-"' t.:ancn&enan AJ:aona K•hura•,.. ~<rn.1'1 

l"..W. •hi. ..,.,,.; ""'"°" •Ill' 1;,_.,, &rok bnhnan mel&la.olc.a• .,.....U.oan clan 
ocmliU.. Al1h t.:itolu di ma>jid'n:~ bmi 

Dcnukiu. - pohnan din pcrhui&n Bop.>k. bmi Mm.-ibn unmakuih 

...... ...._ ......... , wi.. 

ll.f<ngc1a>ui 
Kq>W KUA Kee Kai.nan 

II. R. Ap•~ l'u;nl~. S~\s MA 
SIP. 1~71 IO=~ 1-)(1~ I Oil~ 

Kccu. T lbnir Masjid 

Kec-J1 KllA Ka: K ....... 

Jilra diurut pada langkah-langkah praktis, bagaimanakah 

mekanisme proses pengukuran arah kiblat? 

Ada beberapa langkah yang harus diuntuk pengukuran arah 

Jciblat: 

1. Takmir masjid/mushala/langgar membuat surat 

permohonan untuk pengukuran arah kiblat yang ditujukan 
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kepacla Kepala Kantor Kememcrian Agama Kabupatcn/ 

Kota melalui KUA Kecamatan sctempat. Surat pcrmohonan 

ini dibuat rangkap dua. Lembar surat pertama unruk 

Kankemenag Kabupaten/Kota dan lembar surac ke<lua 

untuk arsip clan dokumen KUA Kecamatan. 

2. KUA Kecamatan melakukan sosialisasi Arah Kiblac kepada 

jamaah/ pengguna tempac ibadah. 

3. Pengajuan permohonan ukur arah k.iblac ini diceruskan ke 

Kementerian Agama Kabupacen/Kota setclah dilakukan 

musyawarah clan cLisepakati ancara cakmir masjid/ mushala/ 

langgar dcngan para jamaahnya. 

4. Tim Badan Hisab Ru'yat (BHR) Kemenag Kabupacen/Kota 

melakukan pengukuran/kalibrasi Arah Kiblat didampingi 

pctugas KUA Kecamatan. 

5. Takmir/pengurus mcnyesuaikan shaf-shaf berdasarkan 

hasil ukur arah kiblat. 

6. Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan 

Sertifikat Arah Kiblat. 

7. Takrnir ivfasjid memasang Sertifikat Arah K.iblat di tempat 

yang mudah dilihat oleh jamaah. 

Berapa besaran biaya yang harus disetorkan oleh masyarakat 

untuk pengukuran arah k.iblat? 

Iviasyarakat yang memohon pengukuran arah k.iblat tidak akan 

dipungut biaya. Hanya saja, karena keterbatasan jumlah SD~-£ 

di KUA atau Kantor Kemenag, masyarakat harus bersabar 

mengikuti jadwal waktu yang d.iberikan oleh KUA a tau Kemenag. 

Sepertinya, layanan pengukuran arah k.iblat in.i baru kami dengar 

akhir-akhir in.i. Sebab, dulu kami tidak pernah mendengar bahwa 
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KUA mcmberikan layanan seperti ini. Lalu, jika kami memohon 

pengukuran arah kiblat untuk masjid di lingkungan kami, 

kemudian terbukti arah kiblat yang selama ini kami tuju itu tidak 

benar, apakah shalat kami di masa sebelumnya clan shalat para 

leluhur kami itu tidak sah karena kiblatnya tidak benar? 

Scbcnarnya scjak dulu pun KUA memberikan layanan seperti 

ini. Pengukuran arah kiblat tcrmasuk dalam bimbingan dan 

penerangan agama Islam yang merupakan salah satu tugas 

penting Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hanya saja, akhir

akhir ini pemerintah lebih intens melakukan sosialisasi dan 

pembinaan ke KUA-KUA serta memberikan perangkat teknologi 

untuk melakukan pengukuran arah kiblat. Dengan begitu, KUA 

bisa lebih ba.ik lagi memberikan layanan ini. :tvlasyarakat di mana 

pun bisa mengajukan permohonan untuk mengukur arah kiblat 

di lingkungan mereka. 

Pengukuran arah kiblat merupakan keniscayaan. Sebab, setiap 

muslim harus menghadap kiblat ketika mendirikan shalat. Dan 

dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika melak"Ukan ibadah 

lainnya, misalnya membaca Al-Quran atau berdoa. Ketika seorang 

lvluslim berada di luar daerah tempat tinggalnya sehingga tidak 

mengetahui arah kiblat, ia harus bertanya untuk mendapatkan 

arah kiblat yang benar. Seiring dengan perkembangan zaman, 

teknologi untuk penentuan arah kiblat juga berkembang pesat. 

Penggunaan teknologi Global Positio11i11g System (GP S) makin 

memudahkan penetapan arah kiblat. Sejumlah aplikasi yang 

bisa ditanam di pesawat telepon genggam bisa dengan mudah 

dipergunakan oleh kaum Muslim. Namun, berbagai perangkat 

clan aplikasi digital itu kadang-kadang tidak lebih akurat di banding 

dengan pengukuran secara manual. 

Pada masa lalu, zaman nenek moyang, mereka menggunakan 
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teknologi posilio11i11g yang lebih sederhana, dcngan teknologi 

kompas, ilmu falak, penghitungan matematis menggunakan 

rumus segitiga bola atau sphe1ical trigo110111etri. Tingkat akurasi 

arah kiblatnya bisa jadi tidak seakurat di zaman sekarang, atau 

mungkin juga lebih akurat. Jadi, tidak ada yang bisa bcnar-benar 

memastikan bahwa arah kiblat yang sekarang kita ikuti lebih 

akurat clibanding arah kiblat yang diikuti nenek moyang di masa 

lalu. Ukuran sah atau tidaknya shalat seseorang adalah fikih. 

Jika syarat rukun terpenuhi maka shalatnya menurut fikih telah 

sah. Namun, urusan sah atau tidaknya shalat seseorang yang 

sesungguhnya hanya Allah yang maha menentukan. Sebab, bisa 

jadi seseorang merasa pakaian atau tempat shalatnya telah suci .. 

tetapi di luar sepengetahuannya ada najis yang melekati pakaian 

atau tcmpat shalatnya. 

Jika seseorang yakin, setelah bertanya kepada penduduk 

setempat tentang arah kiblat, kemudian mendirikan shalat maka 

secara fikih, shalatnya sah. Jika tidak tahu arah kiblat clan tidak 

ada seorang pun yang bisa ditanya, lalu ia memilih satu arah clan 

mendirikan shalat maka shalatnya tetap sah secara fikih. Jika 

tahu, sesuai dengan pengetahuan umum yang berlaku di suatu 

tempat, lalu memilih arah kiblat clan mendirikan shalat, tetapi 

kemudian diketahui-setelah dikalibrasi-bahwa arah kiblatnya 

salah, maka shalatnya secara fik.ih tetap sah. 

Saya melihat bahwa masih banyak masjid yang belum melakukan 

kalibrasi arah kiblat karena masih minimnya petugas pengukuran 

arah kiblat baik dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dari 

KUA, maupun lembaga lain yang berwenang dan kurangnya 

sosialisasi ke daerah, apakah solusi untuk menjawab masalah 

terse but? 

T;mya lawab Scputar L'lyanan l\:llr\ I 91 



Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Baglan Delapan 

l\1emang saat ini petugas di KUA yang memahami teknik 

pcngukuran arah kiblat belum mencukupi untuk mengukur 

scmua masjid, mushalla, clan tempat ibadah lain yang ada di 

masing-masing kecamatan. Perangkat kompas clan alat bantu 

lainnya pun masih minim. Karenanya, sebagai solusi, pihak 

KUA atau Kementerian Agama bisa menyosialisasikan kepacla 

masyarakat melalui pengurus DKlvI di clesa-clesa clan kelurahan 

untuk melakukan sendiri pengukuran arah kiblat clengan 

memanfaatkan momen isti1va a'zha111----kesejajaran yang paling 

akurat. Momen itu terjadi clua kali clalam satu tahun yaitu pacla 

tanggal 28 :Mei (27 l\ilei pacla tahun kabisat) clan tanggal 16 Juli (15 

Juli pacla tahun kabisat) tepat pacla pukul 16.27 WIB. Pada saat itu 

di l\'1ekkah matahari tepat beracla di atas Ka'bah. Jadi, masyarakat 

bisa melakukan kalibrasi arah kiblat clengan mengikuti bayangan 

matahari. Pacla waktu tersebut, clengan cara mendirikan sebuah 

tonggak clan buat garis sesuai bayangan matahari yang terlihat. 

ltulah arah kiblatnya. 

Cara lain yang bisa dipergunakan aclalah clengan membuat leaflet 

a tau j!J•ers yang disebarkan kepacla masyarakat yang menjelaskan 

teknik pengukuran arah kiblat clengan menggunakan kompas. 

Jika cara-cara manual itu ticlak bisa dilakukan karena ketiadaan 

perangkat atau ticlak clapat menggunakannya, masyarakat bisa 

menggunakan perangkat digital atau aplikasi yang ditanamkan di 

HP, meskipun mungkin tingkat akurasinya berbecla-beda sesuai 

clengan kualitas aplikasi clan kualitas perangkat teknologinya. 

Bagaimana cara muclah mengukur kiblat? 

Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan bayangan 

matahari seperti yang telah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya. 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Pengukuran Arah Kiblat 

Adakah formulir khusus untuk mcngajukan pcrmohonan 

pengukuran arah kiblat? 

Tidak diperlukan formulir khusus untuk menyampaikan 

permohonan pengukuran arah kiblat. ~fasyarakat atau Dl<r\.'1 

cukup membuat surat permohonan yang ditujukan kcpada 

Kepala KUA Kecamatan setcmpat atau kepada Kepala Kemenag 

Kabupaten/Kota c.q. Kepala Penyelenggara Syariah. Setelah 

itu KUA atau Kemenag akan memberikan jawaban dan jadwal 

waktu pengukuran arah kiblat. 

Saya pernah shalat di beberapa masjid yang telah melakukan 

pengukuran arah kiblat. Karena pengukuran arah kiblat 

dilakukan setelah masjid berdiri, saya melihat beberapa masjid 

barisannya miring-miring, tidak simetris dengan arah masjid. 

Bagaimana solusinya ketika arah kiblat sudah dikalibrasi tetapi 

sebagian masyarakat menolak perubahan arah kiblat tersebut 

dengan alasan masjidnya jadi jelek/ miring-miring barisan (sha/) 

jamaahnya? 

:rviemang langkah pengukuran arah kiblat itu memiliki 

konsekuensi penting. Jika ternyata arah kiblat yang dijadikan 

patokan selama ini keliru, dibutuhkan sosialisasi yang intensif 

kepada masyarakat/jamaah. KUA akan melak-ukan koordinasi 

dengan pengurus DKM, DKL, atau lembaga takmir lainnya, 

juga dengan para tokoh masyarakat, para pemuka agama, dan 

pemerintahan setempat untuk bersama-sama memberikan 

pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka mau menerima 

perubahan arah kiblat. Pengurus DK!vi, juga pemerintah, clan 

tokoh agama harus menyosialisasikan kepada jamaahnya tentang 

keharusan mengikuti arah kiblat yang benar meskipun barisan 

shalat menjadi miring tidak simetris dengan arah bangunan. 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Baglan Delapan 

Sejauh mana pentingnya pengukuran arah kiblat? 

Pengukuran arah kiblat sangat penting d.ilakukan karena 

menghadap kiblat termasuk dalam syarat sah shalat, bahkan 

menurut sebagian ulama dilafalkan dalam niat (!1111slaqbilal qiblatt). 

Dan menjad.i kewajiban pemerintah (Kementerian Agama) untuk 

menyosialisasikan pentingnya pengukuran arah kiblat. Jika sudah 

dilakukan pengukuran arah kiblat, kaum 'tvluslim menjadi lebih 

yakin bahwa arah kiblat mereka benar dan lebih akurat. Masalah 

bangunan atau estetika barisan shalat yang tampak miring dan 

tidak sesuai dengan arah bangunan masjid tidak menjadi soal, 

karena keabsahan shalat lebih penting. 

Ada KUA yang belum memiliki perangkat untuk mengukur arah 

kiblat sehingga harus memohon ke Kemenag Kabupaten/Kota 

untuk meminjam alat. Bagaimanakah solusi untuk menghadapi 

masalah ini? 

KUA bisa menyosialisasikan proses pengukuran arah kiblat 

dengan menggunakan bayangan matahari (istiwa' a'zham atau 

rasyd al-qiblah) agar masyarakat bisa mengukur sendiri arah 

kiblat masjidnya atau tempat shalat di rumahnya masing-masing. 

Alternatif lain, KUA setempat bisa meminjam alat kalibrasi arah 

kiblat ke KUA terdekat atau ke Kemenag. 'tvfasyarakat juga bisa 

meminta bantuan pengurus Dewan Masjid Indonesia untuk 

pengukuran arah kiblat. 
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Tanya: 

Jawab: 

fr an;J.ll; d(Jb}ait 
1Ml1tJ19 

Layanan Zakaf 

Mengapa KUA mengurusi zakat? Sementara, sudah ada Badan 

Amil Zakat Nasional (Baznas) clan juga lembaga-lembaga zakat 

lainnya yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah, seperti 

LAZNU, LAZMU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, clan lain

lain. 

Tugas KUA clalam urusan zakat hanyalah tugas koorclinasi dan 

sosialisasi. KUA berkoordinasi dengan UPZ tingkat kecamatan 

dalam penghimpunan zakat, clan secara khusus menyosialisasikan 

kepada umat Islam tentang keharusan berzakat. KUA melakukan 

koorclinasi tidak hanya clcngan UPZ kccamatan, tetapi juga 

clengan lembaga-lembaga keagamaan lain, seperti MUI, IPHI, 

D:MI, clan juga ormas-ormas kcagamaan untuk bersama-sama 

menyebarkan pemahaman tentang keharusan menunaikan zakat. 

Selama ini KUA diidentikkan clengan UPZ Kecamatan karena 

keterbatasan infrastruktur clan SD.NI di UPZ. Sekian lama KUA 

sekaligus berperan sebagai UPZ sehingga melekat kesan di 

benak masyarakat bahwa KUA adalah juga sckaligus UPZ tingkat 

kecamatan. Paclahal, keduanya aclalah institusi yang berbeda. 

1\ilemang bisa jadi kepala KUA atau penghulu atau penyuluh 

sekaligus juga menjadi pengurus UPZ. Dan karena sekian 

lama KUA telah membangun koordinasi dengan pemerintahan 

desa clan lembaga-lembaga keagamaan tingkat desa, proses 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Bagian Sembilan 

penghimpunan dan pendistribusian zakat sering kali dipusatkan 

di KUA-KUA kecamatan. 

Jadi, dibolehkan jika sekretariat atau kantor UPZ tidak di KUA 

Kecamatan? 

Ya, boleh saja. UPZ kecamatan yang telah berkembang clan 

dikelola secara lebih profesional sehingga dapat menghimpun 

dana zakat yang besar, UPZ bisa memiliki kantor sendiri yang 

terpisah dari KUA. Operasional kantor itu bisa diambil dari 

bagian amilin. 

Bernpa besarnn zakat fitrah untuk satu orang dan bolehkah 

dibayarkan sebelum bulan Ramadhan? 

Zakat fitrah pada mulanya atau menurut ketenruan syariat adalah 

berupa gandum dan kurma. Kemudian, karena di Indonesia 

gandum tidak dikenal sebaga.i makanan pokok maka dianalogikan 

(kiyas) bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok clan di 

Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Ada perbedaan 

pendapat di antara para ulama tentang besaran atau berat beras 

untuk zakat fitrah, ada yang mengatakan 2,5 kg., ada juga yang 

berpendapat 3,2 kg., clan juga 3,5 kg. Akan sangat baik jika kita 

mengambil pendapat yang paling besar, yakni 3,5 kg. Zakat fitrah 

dibayarkan hanya pada bulan Romadhan atau waktu yang paling 

utama, yaitu sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. 

Mengapa ada perbedaan pendapat mengenai berat beras untuk 

zakat fitrah? 

Perbedaan pendapat itu muncul karena pada masa Rasulullah 

zakat fitrah berupa gandum sebesar 1 .sha'. Nah ukuran sha itu 

sendiri berbeda-beda, apakah .sha' Mesir, .sha' Irak, atau sha' yang 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

layanan Zakat 

binnya. Sha' adalah takaran yang diukur olch cangkupan tangan, 

yang tentu saja berbeda-beda antara satu wilayah clan wilayah 

lainnya. Besaran sh(1'yang bcrbeda-beda itu kemudian dikonversi 

ke dalam ukuran liter atau kilogram. Konversi ini menghasilkan 

ukuran yang berbeda-bcda. Perbedaan kembali muncul kctika 

dilakukan konversi nilai dari gandum kepada beras. Karena 

konversi-konversi itulah maka di Indonesia cidak bisa ditentukan 

babwa zakat fitrah itu adalah berupa beras seberat 2,5 kg. ltu 

hanyalah standar minimal. Karena itu, boleh saja seseorang 

mengeluarkan zakat fitrah seberat 3,2 kg., atau 3,5 kg. 

Bolehkah zakat fitrah dengan uang? 

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan zakat fitrah 

dengan uang. Sebagian bcsar ulama tidak membolehkan 

membayar zakat ficrah dengan uang. Sebab, zakat fitrah itu 

dimaksudkan sebagai bantuan dari orang yang mampu dan 

memiliki kclebihan makanan di akhir bulan Ramadhan unruk 

diberikan kepada kalangan yang tidak mampu agar mereka bisa 

bersuka cita di Hari Raya ldul Fitri. 

Sebagian ulama lainnya, termasuk Imam Hanafi dan Ima1n 

Bukhari membolehkan zakat fitrah berupa uang, yaitu dengan 

nilai setara makanan pokok yang dizakatkan. Jika di Indonesia 

maka uang yang harus dibayarkan untuk menunaikan zakat fitrah 

adalah seharga beras seberat 2,5 atau 3,2, atau 3,5 kg. 

~Iengapa saat ini zakat yang dihimpun di UPZ kecamatan 

hanya zakat fitrah, berupa beras atau uang? 1-Iengapa tidak 

menghimpun zakat-zakat lainnya, seperti zakat pertanian, zakat 

harta, zakat profesi, dan lain-lain? 

Hingga saat ini tingkat kesadaran kaum ~fuslim untuk. 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Baglan Sembllan 

menunaikan zakat harta atau zakat pcrtanian masih rendah. 

Sebagian bcsar masyarakat l\Juslim hanya menunaikan zakat 

firrah berupa beras seberat 2,5 kg. atau 3.2 kg., atau uang 

seharga berar beras tersebut. ivlenjadi tugas KUA clan juga 

para pemimpin umat Islam, termasuk :CvlUI clan ormas-ormas 

Islam unruk meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan 

zakat. Namun, karena keterbatasan sumber claya manusia cli 

KUA-KUA, upaya sosialisasi itu ticlak berja1an secara efektif. 

Sering kali sosialisasi zakat hanya dilakukan cli bulan Romaclhan. 

Diburuhkan kcrja sama yang lebih baik antara berbagai stt1ke 

holder umat Islam untuk meningkatkan kesaclaran terse but. 

Apa yang climaksucl dengan zakat profesi? 

Zakat penghasilan atau zakat profesi ((tl-1\tf a/ al-1\tlmtafad) adalah 

zakat yang clikenakan pacla setiap pekerjaan atau keahlian 

profesional tertenru baik yang dilakukan senclirian rnaupun 

bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan pcnghasilan 

(uang) halal yang memenuhi 11isht1b (batas minimum untuk wajib 

zakat). Contohnya aclalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, 

dokter, konsultan, aclvokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, 

senirnan clan sejenisnya. 

Kenapa harus ada zakat profesi? Sebab, dalam fikih hanya dikenal 

zakat fitrah clan zakat mal? 

Sebagian ulama berpendapat bahwa seuap upah/ gaji yang 

clidapatkan dari pekerjaan itu wajib dirunaikan zakatnya. Di 

antara yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, lbnu 

:Mas'ud, Ivluawiyah, ash-Shacliq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar 

bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, clan al-Auza'i. Karya

karya para ulama terdahulu pun telah membahas rnasalah zakat 
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Tanya: 

Jawab: 

Layanan Zakat 

profosi ini, seperti kitab al-.Nlllht1/la (lbnu Hazm), al-A!ugh11i (lbnu 

Qudamah), Nail al-A1vlhar (asy-Syaukani), maupun S11b11/ as-Sa/0111 

(ash-Shan'ani). Nishab clan bagian zakat profesi dikiaskan pada 

zakat harta, yaitu 2,5°/o dari total penghasilan dalam satu tahun. 

Dan di Indonesia sejak Juni 2003, Komisi Fatwa :[lvIUI sudah 

memfatwakan bahwa penghasilan termasuk harta yang wajib 

dizakati. Ini mengacu pada pendapat l\.IUI mengenai revisi UU 

No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ijtimak Komisi 

Fatwa IvIUI merekomendasikan Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang 

ten tang zakat. Setiap upah/ gaji yang didapatkan dari pekerjaan 

wajib ditunaikan zakatnya, karena ayat-ayat yang mewajibkan 

zakat terhadap setiap harta tanpa memilah jenis clan bentuknya, 

sesuai dengan maqasid, semangat berbagi, clan memenuhi hajat 

dhuafa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diberlakukan 

untuk hartawan yang telah memenuhi nishab. Adapun pola 

penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan 

kotor menurut pedapat Dr. Yusuf Qardhawi, Iviuhammad 

Ghazali, clan lain-lain. 

Selain zakat fitrah zakat apalagikah yang harus ditunaikan umat 

Islam? 

lYienurut ketentuan syariat clan kemudian, khusus untuk kaum 

Ivluslim dj Indonesia, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 (pasal 4), zakat harta atau zakat mal meliputi: 

Emas, perak, clan logam mulia lainnya; 

Uang clan surat berharga lainnya; 

Perniagaan; 

Pertanian, perkebunan, clan kehutanan; 

Peternakan clan perikanan; 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Baglan Sembllan 

mcnunaikan zakat harta acau zakat pertanian masih rendah. 

Sebagian besar masyarakat J.Vluslim hanya menunaikan zakat 

fitrah berupa bcras scberat 2,5 kg. atau 3.2 kg., atau uang 

seharga berat beras tersebut. J.V[enjadi n1gas KUA clan juga 

para pemimpin umat Islam, termasuk ~vlUI clan ormas-ormas 

Islam unruk meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan 

zakat. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia di 

KUA-KUA, upaya sosialisasi itu tidak berjalan secara efektif. 

Sering kali sosialisasi zakat hanya dilakukan di bulan Romadhan. 

Diburuhkan kerja sama yang lebih baik antara berbagai stake 

bolder umat Islam unnik meningkatkan kesadaran tersebut. 

Apa yang dimaksud dengan zakat profesi? 

Zakat penghasilan atau zakat profesi (al-1Hdl al-!vfostafad) adalah 

zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian 

profcsional tertenni baik yang dilakukan sendirian maupun 

bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan 

(uang) halal yang memenuhi nishab (barns minimum untuk wajib 

zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, 

dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, 

seniman clan sejenisnya. 

Kenapa harus ada zakat profesi? Sebab, dalam fikih hanya dikenal 

zakat fitrah clan zakat mal? 

Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap upah/ gaji yang 

didapatkan dari pekerjaan itu wajib dirunaikan zakatnya. Di 

antara yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu 

1fas'ud, 11luawiyah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar 

bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza'i. Karya

karya para ulama terdahulu pun telah membahas masalah zakat 
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Tanya: 

Jawab: 

Layanan Zakat 

profesi ini, seperti kitab al-lvfohalla (Ibnu Hazm), al-A'111glmi (lbnu 

Qudamah), Nail a/-All'thar(asy-Syaukani), maupun S11b11/ as-Salm11 

(ash-Shan'ani). Nishab clan bagian zakat profosi dikiaskan pada 

zakat harta, yaitu 2,5°/o dari total penghasilan dalam satu tahun. 

Dan di Indonesia sejak Juni 2003, Komisi Fatwa tvfUI sudah 

memfatwakan bahwa penghasilan termasuk harta yang wajib 

dizakati. Ini mengacu pada pendapat l\'fUI mengenai revisi UU 

No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ijtimak Komisi 

Fatwa 1vIUI merekomendasikan Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang 

ten tang zakat. Setiap upah/ gaji yang didapatkan dari pekerjaan 

wajib ditunaikan zakatnya, karena ayat-ayat yang mewajibkan 

zakat terhadap setiap harta tanpa memilah jenis clan bentuknya, 

sesuai dengan maqasid, semangat berbagi, clan memenuhi hajat 

dh11afa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diberlakukan 

untuk hartawan yang telah memenuhi 11ishab. Adapun pola 

penghitungannya bisa dihitung seciap bulan dari penghasilan 

kotor menurut pedapat Dr. Yusuf Qardhawi, ~,Iuhammad 

Ghazali, clan lain-lain. 

Selain zakat fitrah zakat apalagikah yang harus ditunaikan umat 

Islam? 

Ivienurut ketentuan syariat clan kemudian, khusus unruk kaum 

Ivluslim di Indonesia, ditegaskan clalam Unclang-Unclang Nomor 

23 Tahun 2014 (pasal 4), zakat harta atau zakat mal melipuci: 

Emas, perak, clan logam mulia lainnya; 

Uang clan surat berharga lainnya; 

Pern.iagaan; 

Pertanian, perkebunan, clan kehutanan; 

Peternakan dan perikanan; 
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Baglan Scmbllan 

Pertambangan; 

Perindustrian; 

Pendapatan dan jasa; clan 

Rikaz. 

Jadi, jika J-\ncla memiliki perkebunan yang menghasilkan atau 

peternakan yang terus berproduksi, kemudian harta Anda itu 

telah mencapai batasan mini1nal (11ishab) untuk mengeluarkan 

zakat, maka Anda '\Vajib mengeluarkan zakatnya. Ketennrnn 

tentang 11isbnb telah dianu dalam fikih clan juga peraturan 

pe1nerintah. Jika Anda merasa kesulitan untuk menentukan 

berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dari harta Anda inaka 

Anda bisa datang clan berkonsultasi ke I<UA, kantor UPZ, kantor 

Baznas, atau lembaga-lembaga am.il zakat yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. 
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Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

fT QJ1/j(J; ,f lUJJalt 
~ 

Layanan Haji dan Umroh 

Persyaratan apa sajakah yang harus clibawa untuk menclapatkan 

surat pengantar penclaftaran haji? 

Syarat yang cliperlukan unruk mendapatkan surat pengantar 

pendaftaran haji adalah: 

Fotokopi KTP 

Fotokopi KK 

Fotokopi Akta Lahir 

Fotokopi buku tabungan haji 

Surat pengantar dornisili clari pemerintah clesa/kelurahan 

Adakah satu line atau kanal khusus tempat bertanya masyarakat 

mengenai layanan penyelenggaraan haji? 

Ya. Kementerian Agama menycdiakan beberapa kanal yang bisa 

dipergunakan oleh masyarakat untuk bertanya clan berkonsultasi 

mengenai penyelenggaraan ibaclah haji clan umroh. Kanal 

yang paling utama aclalah Kantor Kementerian Agama di tiap 

kabupaten/kota melalui seksi penyelenggara haji clan umroh 

(PHU). l\lasyarakat bisa menclatangi kantor Seksi PHU di 

Kemenag Kabupaten/Kota setiap hari clan jam kerja. Para 

pegawai di kantor tersebut akan selalu siaga melayani Anda, 

menjawab pertanyaan seputar penyelenggaraan ibadah haji. 

Kanai lainnya adalah nomor-nomor telpon Customer Service 
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Tan\'a: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Boglon Sepuluh 

yang terscdia di sctiap kantor kementerian agama kabupaten/ 

kota. Tclpon Anda ke nomor CS akan djsambungkan kepada 

perugas di seksi PHU. Kanai berikutnya, tentu saja KUA-KUA 

kecamatan di lingkungan Anda. Para penghulu, penyuluh, dan 

pegawai KUA siap melayaru Anda pada hari dan jam kerja. 

Kanai lninnya yang bisa Anda pergunakan untuk bertanya dan 

berkonsultasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji adalah 

berbagai platform media sosial seperti \Y./A center, facebook, 

twitter, dan instagram yang secara resmj dikelola oleh admin di 

Ditjen PHU. 

1\Iasa tunggu di kota saya sangat lama, mencapai 24 tahun untuk 

bisa pergi haji. Apakah yang bisa saya lakukan agar bisa lebih 

cepat mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah 

haji? 

Saat iru ketentuan atau regulasi mengcnai pendaftaran ibadah haji 

belum berubah. Siapa saja yang ingin mendaftarkan ibadah haji 

harus mendaftarkannya di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota 

sesuai domisilinya. Jika masa tunggu di daerah Anda sangat lama, 

pilihan lainnya hanyalah pindah domisili sehingga mendapatkan 

kartu idencitas baru, kemud.ian mendaftarkan haji di kantor 

kemenag kabupaten/kota tersebut disertai surat keterangan 

domisili dari kepala desa/lurah yang cliketahui oleh camat 

setempat. Cara lain yang bisa Anda tempuh adalah mendaftarkan 

diri sebagai calon jamaah haji khusus, yang biasa dikenal dengan 

sebutan ONH Plus. 

Mengapa manasik haji tidak dilakukan di setiap kantor KUA 

masing-masing? 

Bimbingan manasik haji untuk jamaah haji reguler tidak dapat 
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Tanya: 

Jawab: 

Layanan Haji don Umroh 

dilaksanakan di setiap KUA karena jumlah jamaah haji yang akan 

berangkat pada tahun berjalan tidak sama untuk tiap kecamatan. 

Pada satu kecamatan jumlah jamaah hanya satu, dua, atau tak 

lebih dari 10 orang. Sementara di kecamatan lain jumlah jamaah 

haji yang akan berangkat pada tahun berjalan mencapai SO orang 

atau lebih. Sememara, dibutuhkan biaya cukup besar untuk 

menyelenggarakan, termasuk biaya untuk sewa gedung, honor 

pemateri, clan lain-lain. Karena itulah pelaksanaan bimbingan 

manasik haji digabungkan dengan kecamatan lain jika jumlah 

jamaah haji yang akan berangkat tidak mencapai SO orang jamaah. 

Kenapa bisa terjadi masih banyak masyarakat yang tertipu oleh 

travel haji clan umrah illegal? 

Perjalanan haji clan umrah merupakan perjalanan yang sangat 

diminati oleh kaum lv!uslimin. Agar bisa melaksanakan ibadah 

haji, seseorang harus menunggu selama beberapa tahun dari saat 

pendaftaran pertama. Di beberapa daerah di Indonesia, masa 

tunggunya bahkan bisa mencapai 2S hingga 30 tahun. Karena 

itulah banyak masyarakat yang tergiur ketika ada agen travel 

yang menawarkan perjalanan ibadah haji tanpa harus menunggu 

untuk jangka waktu yang lama. Mereka segera mendaftarkan 

diri, memberikan biaya yang diminta, clan memenuhi persyaratan 

yang diinginkan oleh travel bodong itu. 

Ibadah umrah pun sama. Tingginya minat kaum Muslim untuk 

melaksanakan ibadah umrah mendorong banyak orang untuk 

merekayasa clan menipu masyarakat. Biaya perjalanan umrah 

cukup besar karena meliputi ongkos pesawat clan biaya akomodasi 

hotel di Mekkah clan Madinah. Besarnya uang yang dikeluarkan 

jamaah membuat banyak orang tergiur untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya dari para jamaah. 
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Tanva: 

Jawab: 

Boglon Sepuluh 

Karena itulah pemerintah, termasuk KUA clan Kemenag 

Kabupaten/Kota harus lebih aktif memberikan sosialisasi 

keapda masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian sebelum 

memutuskan untuk mcndaftarkan perjalanan haji atau umrah 

mereka. Pemerintah telah memiliki daftar agen travel yang 

tcpercaya dan bercanggung jawab. J ika suatu agen travel tidak 

tercanrum dalam daftar agen travel resmi yang diberi wewenang 

oleh pemerinrah, masyarakat tidak boleh memercayainya. 

Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, Kemenag 

tcrus memperbarui izin bagi teravel-travel penyelenggara haji 

dan umrah. Pemerintah juga membuka pinru pengaduan seluas

luasnya bagi masyarakat yang dirugikan oleh travel umrah clan 

haji. Berdasarkan pengaduan tersebut pemerintah akan menindak 

tegas, termasuk mencabut izin penyelenggaraan umroh/haji bagi 

travel rersebut. 

Apa sajakah benruk layanan KUA dalam bidang haji clan umrah? 

Secara khusus, sesuai dengan Pl\lA Nomor 34 tahun 2016 

tenrang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, pasal 3 ayat 

dua, KUA memberikan pelayanan bimbingan manasik haji bagi 

jamaah haji rcguler. Sebelum para calon haji berangkat ke Tanah 

Haram, pemerintah melalw KUA memberikan bimbingan 

manasik haji kepada mereka. 

KUA menyelenggarakan bimbingan manasik haji selama 6 hari 

kepada para calon haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. 

l\fareri bimbingan manasik haji meliiputi materi kebijakan 

pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji, fasilitas apa 

saja yang didapatkan para jamaah baik di tanah air maupun di 

tanah suci, manasik haji dan umrah, layanan bidang kesehatan, 

termasuk prakcik manasik, dan lain-lain. 
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Tanya: 

Jawab: 

layanan Haji dan Umroh 

Layanan lainnya? 

Layanan lainnya adalah konsultasi mcngenai bimbingan manasik 

haji clan umrah, baik bagi jamaah haji reguler maupun kalangan 

masyarakat lain yang ingin mengctahui masalah tersebut. 

:Masyarakat yang ingin bertanya tenrang haji, umrah, clan rentang 

travel penyclenggara umrah clan haji, bisa menclatangi KUA clan 

berkonsultasi clengan petugas KUA. 

Layanan lainnya aclalah pemberian surat pengantar penclaf ta ran 

haji bagi masyarakat yang hendak menclaftarkan rencana 

perjalanan hajinya ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. 
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