6.
7.
8.

9.

Colon pengantin wajib mengikuti kursus colon
pengantin (suscatin).
Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh
Pegawai Pencatat Nikah 1Penghulu.
PPNI Penghulu menyerahkan buku kutipan akta
nikah kepada colon pengantin sesaat setelah
akad nikah.
Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp.
30.000,-, sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004.

4.
5.
6.

Menyerahkan photo copy bagi WNI.
Menyerahkan photo copy paspor bagi WNA
Menyerahkan surat izin tidak berhalangan
menikah dari KedutaaniPerwakilan Negara
pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia (bagi pernikahan campuran).
7. . Menyerahkan photo copy Akta Cerai jika yang
bersangkutan berstatus jandalduda.

B.

V. PROSEDUR PERNIKAHAN
CAMPURAN Dl INDONESIA
Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan
melakukan pernikahan campuran di Indonesia,
maka yang bersangkutan horus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Photo copy paspor yang bersangkutan;
2. Surat izin menikahl status dari negara atau
perwakilan negara yang bersangkutan dan
telah diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia oleh penerjemah resmi;
3. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar;
4. Kepastian kehadiran wali, atau menyerahkan
wakalah wali bagi WNA wan ita;
5. Bagi WNI horus memenuhi prosedur
sebagaimana pada poin IV;
6. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar
Rp. 30.000,-, sesuai dengan PP No. 47 Tahun
2004.

VI. LEGALISASI
A. Legalisasi Buku NikahiKutipan Akta Nikah
1. Mengisi formulir permohonan legalisasi.
2. Menyerahkan photo copy KTPISurat
Keterangan Domisili.
3. Menyerahkan photo copy kutipan akta
nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA
yang menerbitkan sebanyak 3 eksemplar.

~

legalisasi Surat Keterangan Status Belum Menikah.
1. Menyerahkan syarat sebagaimana pada poin A
nomor 1 dan 2.
2. Menyerahkan photo copy surat Keterangan
Status belum menikah dari KUA Kecamatan yang
sudah dilegalisir.

C. Legalisasi Surat Keterangan Janda 1 Duda.
1. Menyerahkan syarat sebagaimana pada poin A
nomor 1 dan 2.
2. Menyerahkan photo copy surat Keterangan
Status jcmdal duda yang sudah dilegalisir KUA
tempat tinggal.
3. Menyerahkan photo copy Akta cerai dan Salinan
Putusan Pengadilan.
4. Menyerahkan photo copy Akta Kematian atau
Surat Keterangan Kematian suomi/ isteri (cerai
mati).

D. Apabila keperluan legalisasi diurus oleh pihak
ketiga maka horus menyerahkan surat kuasa, photo
copy KTP yang diberi kuasa dan yang memberi
kuasa.

Alamat: Jl. Lapangan Banterg Barat No 3·4
Jakarta, 10710, Telepon: (021) 3800175 fax. (021) 34833046
Website: www.depag.go.id ;
e-mail: bimasislam@deoaa.ao.id
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I. PENDAHULUAN
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antora seorang
pria dan seorang wanita sebagai suomi isteri untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Moho Esa. Untuk
menjaga keabsahan dan kelangsungannya, maka
pernikahan horus dicatat berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

II. TUJUAN PERNIKAHAN
Tujuan pernikahan menurut ajoran Islam antora lain
untuk:
A. Menyempurnakan pengamalan agama:
Pernikahan adalah perintah agama Islam yang
horus dijalankan oleh manusia bagi yang
mampu berkeluorga.
B. Menjaga kehormatan: Melalui pernikahan,
dorongan seksual yang cukup kuat di usia
dewasa akan dapat terkendali, sehingga
kehormatan seseorang tetap terjaga.
C. Menggapai ketenangan, kecintaan dan kasih
sayang: Pernikahan diharapkan dapat
memberikan ketentraman jiwa, memupuk
jalinan cinta dan soling memberikan kasih
sayang diantora pasangan dan anggota
keluarga lainnya.
D. Melestorikan keturunan: Melalui pernikahan
dihorapkan akan melahirkan keturunan yang
sholeh/ sholehah.

Ill. RUKUN DAN SYARAT NIKAH
Suatu pernikahan dianggap soh apabila terpenuhi
rukun dan syorat sebagai berikut:
A.

Rukun Nikah:
1. Colon pengantin loki-loki dan perempuan.

B.

2.
3.
4.

Wali (dari colon mempelai perempuan).
Duo orang saksi yang adil (loki-loki).
ljab dari pihak wali colon mempelai perempuan

5.

atau wakilnya.
Kabul dari colon mempelai loki-loki atau
wakilnya.

Syarot Nikah:
1. Syorat colon suomi: Islam, terang loki-loki (bukan
banci), tidak dipaksa, tidak beristeri em pat orang,
bukan mahrom colon isteri, tidak punya isteri
yang horam dimadu dengan colon isteri,
mengetahui colon isteri tidak horam dinikahi dan
tidak sedang ihram haji atau umrah.
2. Syarat colon isteri: Islam, terang wanitanya (bukan
banci), telah memberi izin kepada wali untuk
menikahkannya, tidak bersuami dan tidak do lam
iddah, bukan mahram colon suomi, sudah
pernah dilihat colon suomi, dan tidak dalam
ihram haji dan umrah.
3. Syorat wali: Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa,
terang laki-lakinya, adil (bukan fasik), tidak sedang
ihrom haji atau umrah, tidak dicabut haknya
dalam menguasai horta bendanya oleh
pemerintah (mahjur bissafah), dan tidak rusak
pikirannya korena tua atau sebagainya."
4. Syorat saksi: Islam, loki-loki, baligh, berakal, adil,
mendengor (tidak tuli), melihat (tidak buta), tidak
bisu, tidak pelupa (mughaffal), menjaga horga
diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab
kabul, tidak merangkap menjadi wali.
5. ljab kabul: ljab dari pihak wali perempuan seperti:
"hoi fulan bin ..... soya nikahkan fulanah anak soya
dengan engkau, dengan mas kawin
(mahor) ............... .
Kabul: dori colon mempelai pria seperti: "soya
terima nikahnya fulanah binti. ................ dengan
mas kawin (mahor) .............. ..

IY. PROSEDUR PENDAFTARAN PERNIKAHAN
1. Colon pengantin datang ke KUA untuk mengisi
formulir pendaftoran nikah yang disediakan oleh
KUA kecamatan setempat.
2. Waktu pendaftaran minimal 10 hari sebelum
menikah.
3. Membawa Surat keterangan untuk nikah (model
N1), Surat keterangan asal-usul (model N2), Surat
persetujuan mempelai (model N3), Surat
keterangan tentang orang tua (model N4), dan
Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
dori Kantor Desa/ Kelurahan setempat.
4. Membawa bukti lmunisasi n I bagi colon
pengantin wanita dori Puskesmas/Rumah sakit
setempat.
5. Membawa:
a. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin
dori orangtua/wali (bagi yang belum berusia
21 tahun);
b. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembor;
c. Dispensasi dari pengadilan bagi colon
suomi yang belum berumur 19 tahun dan
bagi colon isteri yang belum berumur 16
to hun;
d. Surat izin dari atasan/ kesatuan jika colon
pengantin adalah anggota TN I/ POLRI;
e. Surat izin pengadilan b,agi suomi yang
hendak beristri lebih dori seorang;
f. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran
talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka
yang perceraiannya terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989;
g. Akta kematian atau surat keterangan
kematian suomi/ isteri yang ditanda tangani
oleh Kepala Desa/ Lurah atau pejabat
berwenang yang menjadi dasor pengisian
model N6 bagi janda/ duda yang akan
menikah, serta surat ganti nama bagi
worga negora Indonesia keturunan.

