'9

'

r

INDONESIA
PERATURAN
AGAMAREPUBLIK
MENTERI
NOMOR 11 TAHUN2OO7
TENTANG
PENCATATAN
NIKAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
AGAMAREPUBLIK
INDONESIA,
MENTERT
Menimbang :

bahwa untuk memenuhituntutan perkembangantata
pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada
perlu meninjaukembaliKeputusan
dipandang
masyarakat,
MenteriAgamaNomor477 Tahun2004tentangPencatatan
Nikah;

Mengingat :

1 . Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan
Nikah,Talakdan Rujuk;
2 . Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Penetapan Berlakunya Undang-UndangRepublik
tanggal21 Nopember
1946Nomor22 Tahun
Indonesia
Nikah,Talak,Rujukdi seluruh
1946tentangPencatatan
Daerah Luar Jawa dan Madura(LembaranNegara
RepublikIndonesia
Tahun1954 Nomor98, Tambahan
Nomor694);
Indonesia
Lembaran
NegaraRepublik
.)
tentang
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan(LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor l,TambahanLembaranNegara
Republik
Indonesia
Nomor3019);
4 . Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor7 Tahun 19Bg
tentangPeradilan
Agama(LembaranNegaraRepublik
Indonesia
Tahun2006Nomor22, TambahanLembaran
lndonesia
NegaraRepublik
Nomor4611);
5 . Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang
Pemerintahan,
Penetapan
Peraturan
PenggantiUndangAtas
UndangNomor3 Tahun2005tentangPerubahan
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Undang-Undang
Daerah menjadi Undang-Undang
Pemerintahan
(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2005
Nomor 108, TambahanLembaranNegara Republik
Nomor4548);
lndonesia
aJ.

A

6. Peraturan...

6.

Peraturan Pemerintah

Nomor g

Tahun

1g7S tentang

Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor1 Tahun 1974 tentang
(Lembaran
Perkawinan
NegaraRepublik
Indonesia
Tahun 1975
Nomor12, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor3250);
7. Keputusan
PresidenNomor11Tahun2002tentangMahkamah
Syar'iyahdan MahkamahSyar'iyahProvinsi di Provinsi
Nanggroe
AcehDarussalam;
8. Keputusan
PresidenNomor85 Tahun2002tentangPerubahan
Atas KeputusanPresidenNomor 49 Tahun 2002 tentang
Kedudukan,
Tugas,Fungsi,
Susunan
Organisasi
dan TataKerja
lnstansiVertikalDepartemen
Agama;
9. Peraturan
Presiden
Nomor94 Tahun2006tentangPerubahan
KetigaAtas Peraturan
PresidenNomorg Tahun 2005 tentang
Kedudukan,
Tugas,Fungsi,Susunan
Organisasi
dan Tata Kerja
Kementerian
NegaraRepublik
Indonesia;
10. PeraturanPresidenNomor7 Tahun2007tentangPerubahan
KeenamAtas PeraturanPresidenNomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasidan Tugas Eselon I Kementerian
NegaraRepublik
Indonesia;
11. KeputusanBersamaMenteriAgama dengan Menteri Luar
Negeri Nomor589 Tahun1999 dan Nomor lB2lOTlX/99/01
Tahun1999tentangPetunjuk
Pelaksanaan
Perkawinan
Warga
Negaralndonesia
di LuarNegeri;
12. Keputusan
MenteriAgama Nomor517 Tahun 2OO1tentang
Penataan
Organisasi
KantorUrusan
AgamaKecamatan;
13. KeputusanMenteriAgama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi
dan TataKerjaKantorWilayahDepartemen
Agama
Provinsidan Kantor DepartemenAgama Kabupaten/Kota,
sebagaimana
telahdiubahdenganKeputusanMenteriAgama
Nomor480Tahun2003;
14. PeraturanMenteriAgama Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi
danTataKerjaDepartemen
Agama;
EMUTUSKAN:
Menetapkan :
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PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN
NIKAH.

BABI ,,,

BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturanini yangdimaksuddengan:
disebutKUA adalah instansi
1. Kantor UrusanAgama Kecamatanyang selanjutnya
Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantgr
di bidangurusanagama lslam dalam wilayah
DepartemenAgima kabupaten/kota
kecamatan.
2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas
Agamakabupaten/kota.
kepenghuluanpada KantorDepartemen
3. penghutu adalah pejabat fungsionalPegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggungjawab, dan wewqnanguntukmelakukanpengawasannikah/rujukmenurut
agama lslamdan kegiatankepdnghuluan.
4. pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang
untuk membantu
Agama kabupaten/kota
diangkatoleh kepala KantorDepartemen
tugas-tugasPPN di desatertentu.
Agamaatau MahkamahSyar'iyah.
5. PengadilanadalahPengadilan
6. Akta nikah adalahakta autentiktentangpencatatanperistiwaperkawinan.

'

7. Buku nikahadalahkutipanaktanikah
B. Buku PendaftaranCerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat
pendaftaranPutusanceraitalak.
g. Buku PendaftaranCerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat
pendaftaranPutusanceraigugat.
10.Akta rujuk adalahakta autentiktentangpencatatanperistiwarujuk.
11.KutipanBuku PencatatanRujukadafahkutipanaktarujuk

BABII
NIKAH
PENCATAT
PEGAWAI
Pasal2
pejabat.y.ang
(1)
' : Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnyadisebut PPN adalah
melakukan pemeriksaan persyaratan,pengawasan dan pencatatan peristiwa
nikah/rujuk,pendaftarancerai talak, cerai gugat, daJ'l melakukan bimbingan
perkawinan.
(2) PPN dijabatoleh KePalaKUA.
akta nikah,
(3) Kepala KUA sebagaimanadimaksudpada ayat (2) menandatangani
akta rujuk,buku nikah(kutipanakta nikah)dan/ataukutipanakta rujuk.

Pasal3 ...
^

Pasal3
(1) PPN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnyadapatdiwakilioleh PenghuluatauPembantuPpN.
(2) Pembantu PPN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pengangangkatan,
pemberhentian,dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat
keputusan Kepala Kantor DepartemenAgama kabupaten/kotaatas usul Kepala
KUA dengan mempertimbangkan
rekomendasiKepala Seksi yang membidangi
urusanagama lslam.
(3) Pengangkatan,pemberhentian,
dan penetapanwilayah tugas Pembantu PPN
sebagaimanadimaksudpada ayat(2) diberitahukan
kepadakepaladesa/lurahdi
wilayah kerjanya.
Pasal4
Pelaksanaantugas Penghuludan PembantuPPN sebagaimanadiatur dalam Pasal 3
ayat (1) dilaksanakan
atas mandatyangdiberikanolehppN.

BABIII
PEMBERITAHUAN
KEHENDAK
MENIKAH
Pasal5
(1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikankepada PPN, di wilayah
kecamatantempattinggalcalonisteri.
(2) Pemberitahuan
kehendaknikahdilakukansecaratertulisdenganmengisiFormulir
Pemberitahuandan dilengkapipersyaratan
sebagaiberikut:
a. surat keteranganuntuknikahdari kepaladesa/turahatau nama fainnya;
b. kutipan akta kelahiranatau surat kenat lahir,atau surat keteranganasal usul
calon mempelaidari kepaladesa/lurahatau nama lainnya;

c. persetujuan
keduacalonmempelai;
d. surat keterangantentangorangtua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat
setingkat;
e. izintertulisorangtua atauwalibagicalonmempelaiyang
belummencapaiusia
21 tahun;
f . izin dari pengadilan,
dalamhal keduaorangtua atauwalinyasebagaimana
dimaksudhurufe di atastidakada;
g. dispensasi
dari pengadilan
bagicalonsuamiyangbelummencapaiumur 19
tahundanbagicalonisteriyangbelummencapai
umur16tahun;
h. suratizindariatasannya/kesatuannya
jikacalonmempelai
anggotaTNI/POLRI;
i. putusan pengadilan
berupaizinbagisuamiyanghendakberisterilebihdari
seorang;
j. Kutipan...

.l

Kutipan buku pendaftarantalak/bukupendaftarancerai bagi mereka yang
perceraiannyaterjadi sebelumberlakunyaUndang-UndangNomor z tAnun
19BgtentangPeradilan
Agama;
k. Akta kematianatau surat keterangankematiansuami/isteridibuat oleh kepala
desa/lurahatau pejabatsetingkatbagijanda/duda;
perwakilannegarabagi warga negara
l. lzin untuk menikah dari kedutaan/kantor
a si n g .
i.

(3) Dalam hal kutipanbuku pendaftarantalak/bukupendaftarancerai sebagaimana
dimaksudpada ayafQ) hurufj rusak,tidakterbacaatau hilang,maka harusdiganti
dengandupfikatyangdikeluarkan
olehKepalaKUA yang bersangkutan.
(4) Dalam hal izin kawin sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) huruf I berbahasa
asing,harusditerjemahkan
ke dalamBahasaIndonesiaoleh PenterjemahResmi.

BAB IV
PERSETUJUAN
DANDISPENSASI
USIANIKAH
Pasal 6
Pernikahanharus didasarkanatas persetujuankeduacafonmempefai.
Pasal7
Apabila seseorangcalon mempelaibelummencapaiumur 21 (dua puluh satu) tahun,
harus mendapatizintertuliskeduaorangtua.
PasalB
Apabila seorang calon suami belum mencapaiumur 19 (sembilanbelas) tahun dan
seorang calon isteri belum mencapaiumur 16 (enam belas)tahun, harus mendapat
dispensasidari pengadilan.
BAB V
PEMERIKSAAN
NIKAH
Pasal 9
(1) Pemeriksaannikah dilakukanoleh PPN ,atau petugas'sebagaimanadimaksud
dalam Pasal3 ayat (1) terhadapcalonsuami,calonistri,dan wali nikah mengenai
ada atau tidak adanya halanganuntuk menikah menurut hukum lslam dan
kelengkapanpersyaratan
sebagaimana
dimaksuddalamPasal5 ayat(2).
(2)

,x

Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acaia Pemeriksaan Nikah,
ditandatanganioleh PPN atau petugassebagaimanadimaksudpada ayat (1),
calon isteri,calonsuamidan wali nikah.
( 3) Apabi l a...
5

(S; npaUifacalon suami,calonisteridan/atauwali nikahtidak dapat membaca/menufis
dapatdigantidengancapjempoltangankiri.
maka penandatanganan
(4)

Pemeriksaannikah yang dilakukanoleh PembantuPPN, dibuat2 (dua) rangkap,
helai pertama besertasurat-suratyang diperlukandisampaikankepada KUA dan
yangbersangkutan.
helaikeduadisimpanolehpetugaspemeriksa
Pasal 10

(1) Apabila calon suami,calon isteridan wali nikahbertempattinggaldi luar wilayah
pemeriksaandapat dilakukan
kecamatantempatpernikahanakan dilangsungkan,
tinggal.
bertempat
oleh PPN diwilayahyang bersangkutan
(2) PPN sebagaimanadimaksudpada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan
terhadap calon suami,dan atau calon isterisertawali nikah,wajib mengirimkan
pernikahan.
hasilpemeriksaankepadaPPNdiwilayahtempatpelaksanaan
Pasal11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan
persyaratan/ketentuan
dimaksud dalamPasal5 ayat (2), maka PPN
sebagaimana
suami
danwalinikahatauwakilnya.
kepadacalon
harusmemberitahukan

BAB VI
PENOLAKANKEHENDAKNIKAH
Pasal12
(1) Dalam hal hasil pemeriksaanmembuktikanbahwa syarat-syarat perkawinan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat
ditolakdan tidak dapat
halanganuntuk menikah,maka kehendakperkawinannya
dilaksanakan.
penolakansebagaimana
dimaksudpada ayat (1) kepada
(2) PPN memberitahukan
penolakannya.
calonsuamidan wali nikahdisertaialasan-alasan
(3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukankeberatan atas penolakan
setempat.
sebagaimanadimaksudayat(1) kepadapengadilan
(4) Apabila pengadilanmemutuskanatau menetapkanbahwa pernikahan dapat
dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut
dilaksanakan.
BAB VII ...
.L
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BABVII
PENGUMUMANKEHENDAKNTKAH
Pasal13
(1) Apabila persyaratanpernikahansebagaimana
dimaksuddalam pasal S ayat(Z)
te l a hd i p e n u h iP
, P N m engum umkan
kehendak
nikah.
(2)

Pengumumanadanya kehendaknikah dilakukanpada tempat tertentudi KUA
kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa
tempattinggalmasing-masing
calonmempelai.

(3)

Pengumuman sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
se l a ma1 0 (se p u l u hh) ar i.
BAB VIII
PENCEGAHAN
PERNIKAHAN
Pasal14

(1) Pencegahanpernikahandapat dilakukanoteh pihak keluarga atau wali atau
pengarnpuatau kuasa dari salah seorangcalon mempelaiatau orang lain yang
memiliki kepentingan,apabilaterdapatalasan yang menghalangiOifitutannyl
pernikahan.
(2) Pencegahanpernikahansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan ayat (2)
diajukanke pengadilanatau kepadaPPN di wilayahhukum tempat purnit
a ka n d i |a ksa n a ka n d ankepadamasing- masingca|onm empe|ai
"t'in
Pasal15
PPN difarangmembantumelaksanakan
dan mencatatperistiwanikah apabila:
1. persyaratansebagaimanadimaksuddatamPasaf5 ayat(2) tidak terpenuhi;
2. mengetahuiadanyapelanggarandari ketentuan/persyaratan
pernikahan.

\---r

BAB IX
AKAD NIKAH
Pasal16
(1) Akad Nikah tidak bolehdilaksanakan
sebelummasa pengumumansebagaimana
dimaksuddalamPasal13 berakhir.
(2) Pengecualian...
zl

! t

'(2)
Pengecualianterhadapjangkawaktusebagaimanadimaksud pada ayat(l)dapat
dilakukankarena adanyasuatu alasanyang penting,dengan rekomendasidari
camat di wilayahyang bersangkutan.
Pasal17
(1) Akad nikahdilaksanakan
dihadapanPPN atau Penghuluatau PembantuPPN dari
wilayahtempattinggalcalonisteri.
(2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan
diluarketentuansebagaimanadimaksud
pada ayat (1), maka calonisteriatau walinyaharusmemberitahukan
kepadaPPN
wilayahtempattinggalcalonisteriuntukmendapatkan
suratrekomendasinikah.
Pasal1B
(1) Akad nikahdilakukanofehwalinasab.
(2) Syaratwali nasabadalah:
a . l a ki -l a ki ;
b. beragamalslam;
c. baligh,berumursekurang-kurangnya
19 tahun;
d. berakal;
e. merdeka;dan
f. dapat berlakuadil.
(3) Untuk melaksanakanpernikahanwali nasab dapat mewakilkankepada PPN,
Penghulu,PembantuPPN atauoranglainyangmemenuhisyarat.
(4) Kepala KUA kecamatanditunjukmenjadiwali hakim, apabila calon isteri tidak
mempunyaiwal! nasab,wali nasabnyatidakmemenuhisyarat,berhalanganatau
adhal.
(5) Adhalnyawali sebagaimana
dimaksudpadaayat(4) ditetapkandengankeputusan
pe n g a d i l a n .
Pasal19
(1) Akad nikahharusdihadiriolehsekurang-kurangnya
dua orangsaksi.
(2) Saksisebagaimanadimaksudpadaayat(1) harusmemenuhisyarat-syarat:
a. laki-laki;
b. b e ra g a mal sl a m;
c. bal i gh...

,r
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c.
d.
e,
t.

baligh,berumursekurang-kurangnya
19 tahun;
berakal;
merdeka;dan
dapatberlakuadil.

(3) PPN,PenghuludaniatauPembantu
PPNdapatditerimasebagaisaksi.

Pasal20
(1) Akad nikahharusdihadiriolehcalonsuami.
(2) Dalamhal calonsuamitidakdapathadirpadasaatakadnikah,dapatdiwakilkan
epadaoranglain.
-,-"'

(3) Persyaratanwakilsebagaimana
dimaksudpadaayat(2) adalah:
a. memenuhisyaratsebagaimana
berikut:
1 . l a ki -l a ki ;
2. beragamalslam;
3. baligh,berumursekurang-kurangnya
19 tahun;

i: ffiu, oun
6. dapatberlakuadil.
b. surat kuasa yang disahkan olen PPN atau Kantor Perwakilan Republik
Indonesiaapabilacalonsuamiberadadi luarnegeri.

Pasal21
(1) Akad Nikahdilaksanakan
di KUA.

--/

(2) Atas permintaancalon pengantindan atas persetujuan
PPN, akad nikah dapat
dilaksanakan
di luarKUA.
Pasal22

perjanjian
perkawinan.
(1) Calonsuamidancalonistridapatmengadakan
padaayat(1) tidakbolehbertentangan
(2) Materiperjanjian
sebagaimana
dimaksud
peraturan
perundang-undangan.
denganhukumlslamdan/atau

r'

(3) Perjanjian...

'.

"

(3) Pe.rjanjian.sebagaimana
dimaksudpada ayat(1) diturisdi atas kertas bermeterai
cukup, ditanda.tanganioleh kedua uetin pihak, disaksiian
oleh sekurangkurangnyadua orangsaksidandisahkan
olehppN.
(4) Perjanjiansebagaimana
dimaksudpadaayat(3) dibuat3 (tiga)rangkap:
a. dua rangkapuntuksuamidanisteri;dan
b. saturangkapdisimpandi KUA.
Pasal23
(1) Suamidapatmenyatakan
sigattaklik.
(2') sigat taklikdianggapsah apabiladitandatangani
olehsuami.
(3) Sigattaklikditetapkan
olehMenteriAgama.
(4) Sigattakliksebagaimana
dimaksudpada ayat(1) dan ayat (2) tidakdapatdicabut
kembali.
Pasal24
(1) Dalam hal suami mewakilkanqabulnyakepada orang lain, pembacaan
dan
penandatanganan
takliktalak oleh suami,dilakukanpudu *ri.tu lain dihadapan
PPN,PenghuluatauPembantuPPNtempatakadnikahdilaksanakan.
(2) Dalamhal suamimenolakuntukmembacakan
dan menandatangani
sigattatik,istri
dapatmengajukankeberatankepadapengadilan
agardilakukansigattalik.

Pasal25
dimaksuddalam pasaf 22 dan
lerjanjian perkawinandan/atausigattakliksebagaimana
Pasaf23 dicatatkandaramdaftarpemeriksaan
nikah.

BAB X
PENCATATAN
NIKAH
Pasal26
(1) PPN mencatatperistiwanikah dalam akta nikah.
(2) Akta ...
/E
l0

(Zl

Akta nikahditandatangani
olehsuami,istri,wali nikah,saksi-saksi
dan ppN.

(3) Akta nikahdibuatrangkap2 (dua),masing-masing
disimpandi KUA setempatdan
Pengadilan.
(4)

Setiapperistiwapernikahan
ke kantoradministrasi
dilaporkan
kependudukandi
wilayahtempatpelaksanaan
akadnikah.

Pasal27
(1)

B u ku n i ka ha d a l a hsa h apabiladitandatangani
olehPPN.

(2)

Buku nikah diberikankepadasuami dan istri segerasetelahproses akad nikah
selesaidilaksanakan.

BAB XI
PENCATATANNIKAHWARGANEGARA
INDONESIA
DI LUAR NEGERI
Pasal 28
Pencatatan Nikah bagi warganegaraIndonesiayang ada di luar negeri dilakukan

diaturdalamKeputusan
Bersama
Republik
Indonesia
dan
MenteriAgama
' sebagaimana
MenterlLuar NegeriRepubllklndonesia
Nomor589 Tahun 1999 dan Nomor
1B2lOTlXl99l01Tahun1999tentangPetunjukPelaksanaanPerkawinanWarga Negara
lndonesie!
di Luar Negeri,

BABXII
PENCATATAN
RUJUK
Pasal29
(1) Suamidan isteriyangakanmelaksanakan
rujuk,memberitahukan
kepadaPPN
secaratertulisdengandilengkapi
aktacerai/talak.
(2) PPN atau petugassebagaimana
dimaksud
dalamPasal2 ayat(1) dan Pasal3
ayat(1) memeriksa,
meneliti
danmenilai
syarat-syarat
rujuk.
,

(3) Suamimengucapkan
ikrarrujukdihadapan
PPNatau Penghuluatau Pembantu
PPN.
( 4 )P P N. . .
/b
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(4)

peiistiwarujukdalamakta rujukyangditandatangani
oleh suami,
lP.N m.encatat
istri,saksi-saksi,
danPPN.
Pasal30

(1)

Kutipan buku pencatatanrujuk adalahsah apabiladitandatanganioleh Kepala
KUA sebagaiPPN.

(2)

Kutipan buku catatan rujuk segeradiberikankepadasuami dan istri setelah akta
rujukdisahkan.

(3)

pemberitahuan
KUA-menyampaikan
rujukkepadapengadilanuntuk pengambilan
b u ku n i ka h .

BABXIII
PENDAFTARAN
CERAITALAK
DANCERAIGUGAT
Pasal31
(1)

Berdasarkansalinanpenetapanpengadilan,
PPN yang mewilayahitempattinggal
istri berkewajibanmendaftar/mencatat
setiap peristiwa perceraian dalam buku
pendaftarancerai talak atau buku pendaftarancerai gugat dan pada Akta Nikah
yang bersangkutan.

(2)

Dafl.aratau catatan sebagaimanadimaksudpada ayat (1), meliputi tempat dan
tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan
pengadilan.

(3)

Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat
sebagaimanadimaksudpada ayat(1) diketahui/ditandatangani
oleh Kepala KUA
se b a g a iP P N .

BABXIV
SARANA
Pasal32
(1) Blangko PemeriksaanNikah,Akta Nikah,Buku Nikah,Akta Rujuk, KutipanAkta
RujukditetapkandenganKeputusan
MenteriAgama.
( 2) B l angk o...

.t
t2

(2) Blangkosebagaimana
dimaksudpada
.ayat(1) disediakanoleh Departemen
. Agamadalamhal ini Direktorat
yangmembidangi
urusanagamafsfam.
(3) Formulir-formulir
yang digunakandalam pendaftarandan pemeriksaandalam
proses pendaftarannikah,cerai,tafakdan rujuk,selainyang dimaksudpada ayat
(1) ditetapkandengan KeputusanDirekturJender:al
Vung membidangi,rr"un
a g a mal sl a m.
(4) Formulir-formulir
sebagaimanadimaksudpada ayat (3) diadakan oleh kantor
wilayah DepartemenAgama provinsi.

BAB XV
TATACARAPENULISAN
Pasal33
(1) Pengisianblangko-blangko
yang digunakandalampendaftaran,
pemeriksaandan
pencatatanperistiwanikah,cerai/talakdan rujukditulisdengandengan huruf balok
dan menggunakantintahitam
(2) Penulisan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat difakukan
dengan
menggunakanmesinketikataukomputer.

Pasal34
( 1 ) Perbaikanpenufisandilakukandenganmencoretkata yang salah dengan
tidak
menghilangkan
tulisansalahtersebut,-kemudian
menuiis[embaliperbaikannya
dengandibubuhi
parafolehppN,dandiberistempelKUA.
(2) Perubahanyangmenyangkut
biodataSuami,isteriataupunwaliharusberdasarkan
kepadaputusanPengadiran
padawirayah
yangbersangkutan.

BABXVI
PENERBITAN
DUPLIKAT
Pasal35
Penerbitan
duplikatbukunikah,duplikat
putusan
kutipan
ceraidanduplikatkutipanakta
yang
hilang
.rusak,
atau
dilakukan
oleh
PPN
berdasarkan
surat l<eierangan
ryjuk
kehilangan
ataukerusakan
darikepolisian
setempat.
./t-

BABXVII...
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BABXVII
PENCATATAN
PERUBAHAN
STATUS
Pasal 36

(1) PPN membuatcatatanperubahan
talakataucerai
statuspadabukupendaftaran
telahmenikah
lagi.
apabilaorangtersebut
(2) Catatanperubahanstatussebagaimana
dimaksudpada ayat(1) meliputi:tempat,
tanggaldan nomorbuku nikahsertaditandatangani
dan dibubuhitanggaloleh
KepalaKUA.
(3) Apabila perceraiannya
di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan
pernikahansebagaimanadimaksudpada ayat (2) wajib memberitahukan
pernikahan
perceraian.
tersebutkepadaPPNtempatpendaftaran

Pasal37
(1) Dalam hal suami beristrilebih dari seorang,PPN membuatcatatandalam akta
nikahterdahulubahwasuami telahmenikahlagi.
(2) Catatansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi:narna,tempat,tanggaldan
nomor buku nikahsertadibubuhitanggal
oleh KepalaKUA.
dan ditandatangani
(3) Apabila pernikahandilakukandi tempat yang berbeda, PPN yang melakukan
pencatatan nikah wajib memberitahukanperistiwanikah tersebut kepada PPN
tempatterjadinyapernikahan
terdahulu.

BABXVIII
PENGAMANAN
DOKUMEN
Pasal 38

(1) KepalaKUA melakukanpenyimpanan
dokumenpencatatan
nikah,talak, cerai
dan/ataurujuk.
(2) Penyimpanan
sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dilakukandi kantorKUA
denganmempertimbangkan
aspekkeamanan.
( 3) J i k a ...
^
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Jika terjadikerusakanatau kehilangan
yang disebabkanoleh hal-haldi luar
kemampuan
banjir,danhuru-hara,
manusiasepertikebakaran,
makaKepalaKUA
melaporkankejadian tersebut kepada Kepafa Kantor DepartemenAgama
yang dituangkandalam Berita Acara yang
kabupaten/kota
dan kepolisian,
ditandatangani
oleh Kepala KUA, KepafaKantor DepartemenAgama dan
kepolisiansetempat.

BABXIX
PENGAWASAN
Pasal39
(1) Kepala KUA kecamatanmelakukan
pengawasan
tugas
terhadappelaksanaan
Penghulu
danPembantu
PPN.
(2) Kepala KUA wajib melaporkanhasil pencatatannikah,talak/rujuksecara periodik
kepada KepalaKantorDepartemenAgamakabupaten/kota
(3) Dalam hal-haltertentukepalaSeksidapat melakukanpemeriksaanlangsungke
KUA.
(4) Hasil pemeriksaan dibuat dafam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani
oleh KepalaSeksidanKepalaKUAyang bersangkutan.
(5) Berita Acara Pemeriksaansebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilaporkan
kepada Kepala Kantor DepartemenAgama kabupaten/kotadan seterusnya
kepada KepalaKantorWilayahDepartemen
Agamaprovinsi.

BAB XX
SANKSI
Pasal40

( 1 ) PPN dan Penghuluyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam
Peraturanini dikenakansanksi administratif sesuai peraturan perundangyangberlaku.
undangan
(2) Pembantu PPN yang melanggarketentuansebagaimanadimaksud dalam
Peraturanini dapatdikenakansanksipember:hentian.

BAB XXI ...

/x
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BABXXI
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal41
Dengan bertakunyaPeraturanini ketentuanmengenaipersyaratan,pengawasandan
pencatatannikah/rujuk,pendaftarancerai talak, cerai gugat sebagaimanadimaksud
dafam KeputusanMenteriA$arnaNomor477 Tahut"r
2004dinyatakantidak berfaku.
Pasal42
Peraturanini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
Agar setiaporang mengetahuinya,
pengundangan
memerintahkan
Peraturanini dengan
penempatannyadalamBeritaNegaraRepublikIndonesia

Ditetapkan
di Jakarta
,u)

padata

al 25 JunL 2007

AGAMAREPUBLIKINDONESIA,

h,
Diundangkan
di Jakarta
padatanggal 25 Juni Z0oT
MENTERIHUKUMDANHAMREPUBLIK
INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARAREPUBLIKINDONESIA
TAHUN 2OO7NOMOR 5
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