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ABSTRAK 

Abdul Khalik. 2019. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya 

Perpres No. 96 Tahun 2018. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi M. 

Hum. (II) Sa‟adah, S. Ag, MH. 

 

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Perpres No. 96 Tahun 2018. 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018 

tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

Dalam pasal 10, 11, 12, 13, 33 dan 79 Perpres ini mengatur tentang penerbitan 

kartu keluarga dan akta lahir anak. Salah satu syarat dalam penerbitan keduanya 

yaitu dengan adanya buku nikah. Namun jika buku nikah tidak ada, maka cukup 

membuktikan perkawinannya hanya dengan mengisi surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak kebenaran data sehingga kartu keluarga atau akta lahir anak bisa 

diterbitkan. Peraturan ini menimbulkan asumsi bahwa telah melemahkan 

ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 terkait pencatatan perkawinan. Adapun tujuan 

penelitian dalam masalah ini untuk mengetahui kaitannya Perpres No. 96 Tahun 

2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didasarkan pada 

library research (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai 

sumber data utama. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis 

yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian berupa pasal-

pasal yang berkaitan dengan perkawinan, kartu keluarga dan akta lahir. Kemudian 

menggunakan teknik Analisis preskritif yaitu memberikan argumentasi atas hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan 

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah terhadap fakta atau peristiwa 

hukum dari hasil penelitian 

Hasil penelitian terhadap bahan hukum ini adalah jika peraturan ini dilihat 

dari sisi administratif maka telah menguatkan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang 

mengutamakan setiap perkawinan harus dicatat untuk memberikan kepastian 

hukum setiap pasangan suami-istri dan jika peraturan dilihat dari sisi substansi 

hukum dari Perpres No. 96 Tahun 2018 dengan substansi hukum dari UU No. 1 

Tahun 1974, maka substansi Perpres ini juga menguatkan subtansi UU No 1 

Tahun 1974. Kemudian jika ditinjau dari sisi mas}lah}ah mursalah, maka peraturan 

ini merupakan bagian dari mas}lah}ah ha>jiyyah. Perpres ini mempermudah bagi 
masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat menurut perundang-undangan guna 

memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu Perpres No. 96 

Tahun 2018 tidak melemahkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 

Tahun 1974. Akan tetapi, justru Perpres No. 96 Tahun 2018 membantu dan 

menguatkan UU No. 1 Tahun 1974. 
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MOTTO 

 "خريكم من تعّلم القرآف كعّلمه"
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KATA PERSEMBAHAN 

 

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan 

taufiknya-Nya lah sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada 

baginda Nabi Besar Muhammad saw. 

Aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku, yang selalu 

memberiku masukan dalam hal positif baik itu mendidikku, menasihatiku, dan 

memotivasiku menuju kesuksesan dunia dan akhirat kelak, semoga selalu 

dirahmati dan dalam lindungan Allah swt. Terima kasih untuk kakak-kakakku, 

teman-temanku, dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku. 

Untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat seperjuangan, anak-anak Hukum 

Keluarga Islam 2015, Sahabat Kandas Squad yang telah banyak membantu dan 

selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. 

Semoga waktu bukan menjadi penghalang kita dalam meniti masa depan dan 

kedepannya semoga kita bisa sukses bersama-sama, Amiin. 

Untuk sahabat yang ada di Lembaga Pengajian dan Pengkajian Alquran 

(LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin,  yang  selalu memberikan motivasi dan selalu 

mengajarkan dalam berproses. Semoga selalu dapat memberikan manfaat dalam 

bidang pembelajaran Alquran bagi mahasiswa UIN Antasari dan mengharumkan 

nama almamater UIN Antasari di kancah banua maupun nasional.  

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan 

keridhaan-Nya untuk kita semua, Amiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Baˋ B Be ب

 Taˋ T Te ت

 ṡaˋ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Haˋ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khaˋ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Şad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ţa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع



 

x 

 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L „el ؿ

 Mim M „em ـ

 Nun N „en ف

 Waw W We ك

 Haˋ H Ha ق

 Hamzah „ Apostrof ء

 Yaˋ Y Ye ل

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta’aqqidin متعقدين

ةعدّ   Ditulis ‘iddah 

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

 Ditulis Hibah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

apabila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 

 ’Ditulis Karāmah al auliyā كرامة األكلياء

 

b) Apabila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakāt al fiṭri زكاة الفطر
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4. Vokal Pendek 

 

ـِـ  Kasrah Ditulis I ـ

ـَـ  Fathah Ditulis A ـ

ـُـ  Dammah Ditulis U ـ

 

5. Vokal Panjang 

 

1 
Fathah + alif 

 Ditulis ā – jāhiliyyah جاهلية

2 
Fathah + ya‟ mati 

 Ditulis ā - yas‘ā يسعى

3 
Kasrah + ya‟ mati 

 Ditulis ī – karīm كرمي

4 
Dammah + wawu mati 

 Ditulis ū – furūd فركض

 

6. Vokal Rangkap 

 

1 
Fathah + ya‟ mati 

 Ditulis ai – Bainakum بينكم

2 
Fathah + wawu mati 

 Ditulis au – Qaulun قو ؿ

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof ( ′ ) 

 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’ iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum لئن شكر مت

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 

 Ditulis al-Qurān القرأف
 Ditulis al-Qiyās القياس
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b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 

 Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis ذكم الفركض
Żawi al- furūd atau  

Żawil furūd 

 Ditulis أهل السنة
ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ                                          
ـُ َعَلى َأْشَرِؼ ْاأَلنِْبَياِء َكاْلُمْرَسِلْْيَ َسيِِّدََن مَُ  َكَعَلى آِلِه مَّدد َاْْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعَلِمْْيَ َكالصَّاَلُة َكالسَّاَل

 َكَصْحِبِه َأْْجَِعْْيَ، اَمَّا بَػْعدُ 
 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam 

penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw. beserta para 

sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga 

akhir zaman. 

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 

2018” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk 

perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar 

sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih  yang 

sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan 

membuka pikiran untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai 

banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus lagi kepada Bapak dan Ibu Dosen 

Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan 

kritikan dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis 

haturkan kepada yang terhormat: 
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Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua 
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