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ABSTRAKSI 

Lutfi, Lala Khoironi. 2017. Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN)     

Bimbingan    Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 

Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sukorejo,.Skripsi. Fakultas SyariahJurusan Ahwal Syakhsyiyah Institut 

Agama Islam(IAIN)  Ponorogo. Pembimbing DR.Saifullah M.Ag 

Kata Kunci: Implementasi, Kursus Pra Nikah 

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra 

nikah maka diterbitkan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan 

Masyarakat Islam Tahun 2013Tentang Pedoman Kursus Pra Nikah.Akan tetapi 

pada kenyataanya berkenaan dengan hal tersebut sebagai instansi yang 

menyelenggarakan kursus pra nikah calon pengantin, salah satu KUA Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaan kursus pra nikah dilakukan 

kurang lebih hanya 1 jam itu pun bukan dalam waktu khusus dengan modul, serta 

simulasi dengan aturan yang telah ada. Pelaksanaan hanya disisipkan pada saat 

rafa’atau saat sebelum ijab qobul dilaksanakan. Dengan ini dapat dipastikan 

hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan dan tidak sesuai dengan aturan yang 

ada. 

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti hendak mengkaji lebih terkait 

Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan  Masyarakat Islam 

Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sukorejo yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dengan 

dua rumusan masalah, yaitu 1)Bagaimana implementasi Peraturan Direktur 

Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikahterhadap pelaksanaan 

kursus pra nikah di KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?, 2)Apa 

hambatan dan kendala pelaksanaanPeraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus pra nikahterhadap pelaksanaan kursus pra nikah di 

KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini merupakan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian (field 

research. 

Pelaksanan kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah dikarenakan faktor hukum itu 

sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan 

dimasyarakat.  Hambatan dan kendala pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukorejo adalah:1) sarana dan fasilitas, 2) pemateri kursus pra nikah 

3) Materi kursus pra nikah yang hanya seputar munakahat, 4) keterbatasan waktu 

yang, 5) tidak adanya jadwal khusus 6) Tidak adanya tuntutan pertanggung 

jawaban atau laporan dari Kementerian Agama atas kursus pra nikah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannnya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan 

pernikahan itu sendiri.
1
 

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa: 1, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

                                  
Artinya: : ”Hai Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah 

menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang 

biakan laki-laki dan perempuan yang banyak”2
 

 

                                                 
1
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 

1999), 9. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 

99. 
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Nasrudin Latif mengatakan bahwa pernikahan merupakan pintu 

gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia.   

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara laki-laki dan 

perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan 

kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang 

dibenarkan oleh Tuhan Pencipta Alam. Di mata orang yang memeluk agama, 

titik berat pengesahan hubungan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak 

mendasarkan titik berat pengesahan pada hukum Ilahi, pernikahan dalam dalam 

teori dan praktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi  persetujuan 

bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selama-lamanya atau untuk 

masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh Undang-Undang atau oleh adat di 

dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya. Pernikahan berisi 

persetujuan anatara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan 

suatu pergaulan hidup dengan dasar-dasar ekonomi dan psikis serta 

berkewajiban untuk merawat dan memelihara keturunan yang lahir dari 

pernikahan itu.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT 

dalam menurunkan syariat Islam dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah 

yang terkandung didalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT 

menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga menciptakan istri bagi laki-laki, 

supaya merasa tentram, kemudian Allah SWT menumbuhkan di antara mereka 

rasa saling cinta, kasih, dan sayang. 
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Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati 

perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan 

rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan 

itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.
3
 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.4  

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat 

atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.  

Suatu rumah tangga dapat terbina dan tercipta yang sakinah, mawadah, 

dan rahmah apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi. 

Tapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah 

karena banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah 

tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita atau tujuan mulia perkawinan 

itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dan sesuai 

dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

                                                 
3
 Beni Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009), 15. 

4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2. 
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Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan 

kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan 

berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup 

dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan 

namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena 

kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah 

tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka 

diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan 

dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang 

kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya 

nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti 

jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan 

baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti 

pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan 

parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. 

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi 

kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk 

kehidupan keluarga dan rumah tangga. 

Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan 

sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka 

pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman 

ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu 

yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 

kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar 

di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih 

luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah 

untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran 

di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang 

luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan 

sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. 

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan 

Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam 

rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi 

keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pra nikah harus 

sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. 

Berkenaan dengan hal tersebut sebagai instansi yang menyelenggarakan 

kursus pra nikah calon pengantin, salah satu KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo, Dalam pelaksanaan kursus pra nikah dilakukan kurang 

lebih hanya 1 jam. Itu pun bukan dalam waktu khusus dengan modul, serta 

simulasi dengan aturan yang telah ada. Pelaksanaan hanya disisipkan pada saat 

rafa’ atau saat sebelum ijab qobul dilaksanakan. Dengan ini dapat dipastikan 

hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan dan tidak sesuai dengan aturan yang 

ada. Padahal yang perlu disampaikan agar dipahami oleh para calon pengantin 
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itu adalah materi yang meliputi tata cara dan prosedur perkawinan dan 

keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga 

kesehatan saat ibu hamil sampai melahirkan, pentingnya progam keluarga 

berencana, problematika pernikahan dan penyelesaiannya. 

Dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas terjadi kesenjangan antara 

teori dan praktek dimana peraturan yang diterbitkan tentang kursus pra nikah 

seharusnya direalisasikan sesuai dengan aturan yang ada, namun kenyataanya 

di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidaklah seperti itu. 

Berdasarkan hal tersebut dirasa menarik untuk dibahas dan penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang ada 

dalam bentuk karya ilmiah dengan mengangkat tema skripsi yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus pra nikah (Studi Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus pra nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah 

di KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 
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2. Apa kendala dan hambatan pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikah terhadap 

pelaksanaan kursus pra nikah di KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo? 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, 

sebab tujuan akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan 

dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikah  terhadap pelaksanaan kursus 

pra nikah di KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan Peraturan Direktur 

Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 

2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikah terhadap di 

KUA  Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritas 

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah Kursus pra 

nikah. 

2. Manfaat Praktis 
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Diharapkan dapat dijadikan acuan atau tambahan serta masukan dalam 

masalah-masalah yang berkaitan kursus pra nikah. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang tengah diteliti 

oleh penulis, yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, 

sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiat. 

Sejauh peneliti melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang 

lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada Fakultas atau 

Jurusan Syariah (Ahwal Syakhsiyyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah 

atau skripsi diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh  Ahmad Faisal. Efektivitas BP4 Dan 

Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon 

Pengantin. SKRIPSI. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2007. Penelitian ini lebih memfokuskan pada permsalahan  bagaimana 

efektifitas  BP4 dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kursus pra nikah. 

Adapun rumusan masalah dari skripsi Ahmad Faisal adalah, 1) bagaimana 

fungsi dan peranan BP4 KUA Kecamatan Kembangan dalam memberikan 

bimbingan pada calon pengantin?, 2)upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh 

BP4 KUA Kecamatan Kembangan dalam memberikan bimbingan kepada 

calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta 

Barat?, 3)Bagaimana tingkat efektifitas BP4 KUA Kecamatan Kotamadya 
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Jakarta Barat dalam peranannya memberikan bimbingan pada calon 

pengantin?.  Hasil penelitiannya adalah bahwa Lembaga BP4 KUA Kecamatan 

Kembangan Kotamadya Jakarta Barat yang berperan dalam memberikan 

penataran dan pembimbingan pada calon pengantin sebelum mereka 

melaksanakan akad nikah atau menjadi pasangan suami istri dalam ikatan 

perkawinan sangatlah besar terbukti dengan beberapa upaya yang dilakukan 

BP4 Kecamatan Kembangan.
5
 

 Dari skripsi yang berjudul  Efektivitas BP4 Dan Peranannya Dalam 

Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon Pengantin persamaannya 

adalah sama-sama membahas kursus pra nikah, tetapi perbedaannya adalah 

terdapat pada objek yang diteliti.  Skripsi yang penulis teliti lebih kepada 

bagaimana KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam 

menerapkan Peraturan Tentang Kursus Pra Nikah, sedangkan pada penelitian 

Efektivitas BP4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau 

Bimbingan Pada Calon Pengantin lebih meneliti bagaimana peranan Badan 

Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam 

melaksanakan kursus pra nikah. Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih 

kepada implementasi atau penerapan Peraturan yang mengatur tentang kursus 

pra nikah yaitu Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan 

Kursus pra nikah. 

                                                 
5
 Ahmad Faisal, “Efektivitas BP4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau 

Bimbingan Pada Calon Pengantin” (SKRIPSI, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam 

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007). 
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Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin 

(SUSCATIN) Oleh KUA dikecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara 

(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)”. 

Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 

2010. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaiamana pelaksanaan kursus 

calon pengantin di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian Diah Maziatu Chalida adalah: 

1)bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan 

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara?, 2)mengapa KUA Kecamatan 

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara mewajibkan kursus calon pengantin bagi 

calon pasangan suami istri?. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kursus 

calon pengantin (suscatin) oleh KUA Kecamatan  Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda 

maupun duda yang  gagal dalam membina rumah tangga. Kursus rutin 

dilakukan selama 1 hari (24 jam) setiap 3 bulan sekali, diluar itu kursus juga 

dilakukan bagi pasangan yang mau menikah diluar jadwal rutin tersebut.
6
 

Adapun perbedaan skrripsi yang berjudul Penyelenggaraan Kursus Calon 

Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA dikecamatan Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara) dengan yang penulis teliti adalah adalah skripsi yang ditulis oleh 

Maziatu Chalidia lebih meneliti kepada bagaiamana pelaksanaan kursus calon 

                                                 
6
 Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Oleh 

KUA Dikecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara  (Studi Kasus Di Kua Kecamatan 

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara”,  (SKRIPSI, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2010). 
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pengantin (SUSCATIN)  sedangkan yang penulis teliti lebih kepada bagaimana 

KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo menerapkan Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah. 

Juniarti Harahap, Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga 

Arrahman Prewedding Academy). Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 2015. Adapun  rumusan masalah dari penelitian Juniarti 

Harahap adalah: 1)bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013?, 2) Apa 

faktor Hambatan dan tantangan atas pelaksanaan peraturan tersebut?. Hasil 

penelitian skripsi Juniarti Harahap adalah pelaksanaan pendidikan pra nikah 

terhadap lembaga penyelenggara belum optimal sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah, 

dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak 

berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, mengakibatkan 

banyaknya faktor yang menghambat dalam implementasi pelaksanaan 

pendidikan pra nikah. 
7
 

                                                 
7
 Juniarti Harahap, “Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra 

Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)” Skripsi: Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015), 61. 
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Adapun perbedaan skripsi penelitian Implemenatsi Peraturan Direktur 

Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan 

Lembaga Arrahman Prewedding Academy) dengan skripsi yang penulis teliti 

adalah penelitian dilakukan oleh Juniarti Harahap adalah di suatu lembaga 

masyarakat atau organisasi Islam yaitu Arrahman Pre Wedding Academy yang 

dalam hal ini dapat mengambil dana dari peserta kursus pra nikah karena 

lembaga ini termasuk lembaga swasta yang bukan instansi pemerintah. 

Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, yaitu di KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo yang merupakan instansi pemerintah yang semua 

pembiayaan berasal dari dana APBD/APBN. 

Dalam skrispi yang ditulis oleh Umi Kusniah. Implementasi Kursus 

Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang. skripsi: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Jenis penelitiannya adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun 

rumusan  masalah dari skripsi Umi Kusniah adalah: 1)bagaimana implementasi 

kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang?, 2)Bagaimana efektifitas 

kursus calon pengantin menurut pendapat pihak KUA Klojen Malang dan 

peserta suscatin?.  Hasil penelitianya yaitu implementasi kursus calon pegantin 

dikantor wilayah kerja KUA Klojen masih belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku didalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 
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Tanggal 10 Desember Tahun 2009.
8
 Perbedaan skripsi Implementasi Kursus 

Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang adalah dalam hal waktu yang 

digunakan dalam kursus calon pengantin. Waktu yang digunakan dalam kursus 

calon pengantin hanyalah 15 menit, jika penelitian yang penulis lakukan adalah 

selama 30-60 menit. 

Skripsi hasil karya dari Erni Istiani, Penerapan Peraturan Direktur 

Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang   Suscatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam membangun 

keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga. 2016. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan jenis yuridis sosiologis. Adapun rumusan masalah 

skripsi Erni Setiani adalah: 1)apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya 

Peraturan Dirjen Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang   suscatin?, 

2)Bagaiamna penerapan Peraturan Dirjen Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang   Suscatin dilakukan di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga?, 3)apa 

hambatan-hambatan  penerapan  penerapan Peraturan Dirjen Islam Nomor: 

DJ.II/491 Tahun 2009 dilakukan di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam 

melaksanakan kursus calon pengantin untuk memebentuk keluarga sakinah?.  

Hasil penelitian penerapan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ II/491 Tahun 

2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga adalah  belum 

berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Metode yang digunakan adalah 

metode khusus untuk menyampaikannya yaitu dengan memberikan nasihat-

                                                 
8
 Umi Kusniah. “Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang” 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.), 90-91. 
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nasihat-nasihat kepada calon pengantin adapun dalam peraturan Dirjen Bimas 

Islam metode yang digunakan adalah ceramah, dialog, simulasi dan studi 

kasus. Materi yang dipakai adalah materi yang dibuat oleh pihak KUA 

Kecamatan Siderejo Salatiga sendiri. Artinya bahwa bukan seperti materi-

materi yang tercantum dalam peraturan yang ada dan pelaksanaannya hanya 

berjalan 10 menit. hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA Sidorejo 

Salatiga dalam menerapkan Peraturan Dirjen Bimas Islam  No. DJ. II/491 

Tahun 2009 Tentang SUSCATIN adalah kebijakan anggaran yang ada dalam 

pelaksanaannya dan belum terbentuknya BP4 yang bertangung jawab atas 

pelaksanaan SUSCATIN. 
9
  

Perbedaan penelitian  dengan skripsi yang berjudul Penerapan 

Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang   Suscatin Di KUA Kecamatan Sidorejo 

Salatiga Dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan 

penelitian yang penulis teliti adalah waktu yang dipakai dalam melaksanakan 

kursus pra nikah 10 menit sedangkan waktu yang dipakai pada kursus pra 

nikah yang ada di KUA Sukorejo 30-60 menit. Selain itu juga, ada perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan Erni Istiani dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah skripsi yang penulis teliti lebih adalah Peraturan Direktur 

Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah sedangkan yang 

                                                 
9
 Erni Istiani, “Penerapan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang   Suscatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga 

Dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. (Skripsi: Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga. 2016), 78-79. 
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diteliti oleh Erni Istiani adalah Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang   Suscatin. 

Dari hasil penelusuran di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

terdahulu belum ada pembahasan yang sama dengan apa yang dibahas oleh 

penulis. Karena penelitian terdahulu belum mengungkap kejadian yang seperti 

halnya penulis bahas yakni mengenai bagaimana implementasi dari Peraturan 

Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah Studi 

Kasus di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematik dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analitis berfikir serta mengambil kesimpulan yang 

tepat dalam suatu penelitian.
10

 Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan 

cara sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari 

awal hingga pengambilan kesimpulan. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaaan sekarang dan 

interaksi lingkungan, individu, kelompok atau masyarakat. Penelitian ini 

juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat (Jakarta:Raja 

Grafinda, 2001), 3. 
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hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, majalah, surat kabar, 

prasasti, notulen, rapat agenda.
11

  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan 

menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat atau 

kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan 

statistik.
12

 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode 

deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang.
13

  Dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.  

Dari data peneliti yang akan dipaparkan secara sistematis dan 

runtut agar dalam menyajikan data berupa pendeskripsian data hasil 

penelitian tersaji dengan baik.  

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian atau tempat yang akan diteliti adalah 

terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo sebagai salah satu 

dari beberapa Kantor Urusan Agama di Ponorogo yang melaksanakan 

                                                 
11

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta Rineka 

Cipta, 1991), 188. 
12

 Soetresno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), 7. 
13

 Moh Nasair, Metode Penelitian (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), 54. 
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kursus pra nikah. Lokasi diambil dari berbagai pertimbangan, diantaranya 

adalah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan salah 

satu KUA percontohan Nasional yang menjadi salah satu acuan 

pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Ponorogo. 

 

 

3. Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang dimana nantinya 

sebagai bahan untuk dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Oleh karena itu setiap penelitian memerlukan sumber data 

yang lengkap dan valid. Sumber data dapat diperoleh dari mana saja yang 

berkaitan dengan topik. Dalam hal ini sumber data diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai 

wewenang dan tanggung  jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan 

data.
14

 Dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data 

langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.  

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo 

dan calon pengantin yang sudah mengikuti kursus calon pengantin di 

                                                 
14

 Noeng Muhadjirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta, Rake Sarasian, 1990), 

42. 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo. Dan Peraturan mengeni 

kursus pra nikah. Kemudian dokumen untuk menganalisis yang berupa 

peraturan Pra Nikah, dan pedoman perkawinan. 

 

 

 

b. Sumber data sekunder 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

meliputi berbagai referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan 

perkawinan.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

Teknik observasi adalah alat untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

gejala-gejala yang diselidiki.
15

 Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

pengamatan langsung terhadap model kursus pra nikah yang 

dilaksanakan  KUA  Sukorejo serta pendapat calon pengantin  yang 

sudah mendapatkan materi dalam pembinaan pra nikah terhadap 

pelaksanaan pembinaan. 

b. Wawancara 

                                                 
15

 Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta:Bumi Aksara, 2001), 83. 
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Teknik wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung 

secara lisan yang di mana dua orang atau lebih bertatatap muka 

mendengarkan informasi secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
16

 Wawancara dilakukan kepada pegawai KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tentang Implementasi serta 

Hambatan dan Kendala Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-

data dari sumber non insani, sumber ini dari dokumen-dokumen dan 

rekaman-rekaman. 

d. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan 

bantuan alat berupa perekam suara dan/ atau catatan-catatan kecil hasil 

wawancara berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu juga 

diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit. 

5. Analisis Data 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber baik dari data primer maupun sekunder. Setelah dipelajari 

dan ditelaah maka tugas penyusun selanjutnya adalah mereduksi data 

tersebut dengan merangkum masalah yang diteliti. Selain itu metode 

                                                 
16

 Ibid., 70. 
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deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan data secara runtut agar mudah 

untuk dimengerti oleh pembaca. Sebagai pisau analisis teori Efektivitas 

digunakan untuk menganalisa kasus untuk menemukan hasil apakah sudah 

baik atau masih perlu banyak pembenahan. 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka 

penulis membagi menjadi beberapa bab, dimana masing-masing bab terdiri dari 

sub bab yang antara masing-masing bab terdapat keterkaitan yang sangat erat. 

Untuk lebih jelasnya, maka sistematika pembahasan skripsi adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum 

dari seluruh isi skripsi yang meliputi:Latar Belakang Masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II   Merupakan landasan teori yang sesuai dengan rumusan masalah 

dan data yang akan dikaji. Dalam bab ini, penulis akan 

menggunakan teori Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 
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Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikah dan teori 

Efektivitas Hukum. 

BAB III  Merupakan paparan mengenai hasil penelitian yakni tentang 

Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikah (Studi Kasus Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sukorejo) meluti: Bagaimana 

implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah DI KUA Kecamatn 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan Efektivitas Peraturan Direktur 

Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra 

Nikah Di KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV Merupakan analisa hasil penelitian pada bab ini atau inti dari 

penelitian penulis, yaitu analisa terhadap Implementasi Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus pra nikah Di KUA Sukorejo dan 

hambatan dan kendala Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah mengenai 
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pelaksanaan kursus pra nikah  Di KUA Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 

BAB V Merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan 

Kursus Pra Nikah 

Berkaitan dengan peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah, ada istilah-istilah yang perlu diketahui 

diantaranya adalah: 

1. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga.  

2. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 

tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.  

3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang 

sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan 

seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan 

lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-

nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.  

Adapun dasar hukum pelaksanaan  Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan kursus pra nikah adalah:
17

 

                                                 
17

 Ibid., hal 2 
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang 

menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
18

 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak
19

 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235). 

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik ndonesia Nomor 3050);  

                                                 
18

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung:Citra Umbara, 2012), 2. 
19

 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
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e) raturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara 

f) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Eselon I Kemnterian Negara 

g) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama 

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, 

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus pra nikah: bahwa penyelenggara 

kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai 

penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari 

Kementerian Agama. Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra 

nikah yang pelaksanaannya bekerjasama sama dengan Badan Penasihatan, 

Pembinaan, dan pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan 

lainnya.
20

 

                                                 
20

 Ibid., hal  3 
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Dengan aturan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat 

dilaksanakan oleh badan/atau lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini 

KUA Kecamatan, tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh 

badan/lembaga/organisasi Keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah 

Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, pengawas. Berbeda 

pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu 

yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan 

kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan 

yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan 

dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan 

dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas 

bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah 

agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi 

tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi 

tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan 

kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan 

dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat serta untuk 

mendukung Peraturan Kursus pra nikah, BP4 dapat berfungsi sebagai 

penyelenggara sebagaimana halnya badan atau lembaga swasta seperti lainnya 
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maka sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan 

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-

P/BP4/VIII/2014
21

 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra 

kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya 

seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi 

pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. 

Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus 

mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. 

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar 

mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk 

dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah. Peserta kursus pra nikah 

adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan 

perkawinan.  

Materi Kursus pra nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

kelompok dasar, kelompok inti, kelompok penunjang dan materi kursus pra 

nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. Kelompok dasar, 

meliputi: 1)Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam uraian 

materinya adalah konsep perkawinan, azas perkawinan,  pembatasan poligami, 

batasan usia nikah, pembatalan perkawinan perjanjian perkawinan harta 

bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak  perkawinan campuran, 
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2)Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, uraian materinya adalah: 

pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dampak 

kekerasan dalam rumah tangga, aturan hukum, tanggungjawab pemerintah dan 

keluarga, 3) Undang-undang perlindungan anak, uraian materinya adalah 

pengertian anak, hak anak, kedudukan anak dalam islam.
22

 

Kelompok inti, meliputi: 1) fungsi agama uraian materinya adalah 

memfungsikan nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan berumah tangga, 

fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan pengembangan 

akhlakul karimah, 2) fungsi reproduksi uraian materinya adalah fungsi 

reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci, 3)fungsi kasih sayang 

dan afeksi uraian materinya adalah kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan 

dasar manusia, kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua, 

keterikatan kepada lawan jenis merupakan sunnatullah, kasih sayang senagai 

landasan amal sholeh yang memberi manfaat kepada sesama, 4) Fungsi 

Perlindungan uraian materinya adalah hak dan kewajiban suami istri memiliki 

fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan 

dan pengabaian, perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak, 5)Fungsi 

pendidikan dan sosialisasi nilai uraian materinya adalah fungsi keluarga bagi 

pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan 

dan modelling, fungsi membangun benteng moralitas, 6) Fungsi Ekonomi 

fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk 
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memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara 

income dan pengeluaran, diperlukan tata kelola keuangan keluarga, fungsi 

sosial budaya uraian materinya adalah 1)keluarga sebagai unti terkecil dan inti 

dari masyarakat, 2) keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, 3)nilai-

nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, 4) pengejawantahan 

terhadap nilai-nilai agama, 5) nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan 

mu’asyarah bil ma’ruf, uraian materinya adalah larangan menyia-nyiakan 

suami atau istri, coolingdown, menahan diri dan mencari jalan keluar yang 

positif, 6) formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan 

keluarga uraian materi saling memahami dan menghargai, 7)Komunikasi 

efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga uraian materi diskripsi 

komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari, macam-macam komunikasi dalam keluarga, 8) 

Manajemen konflik keluarga uraian materinya adalah faktor penyebab konflik, 

tanda-tanda perkawinan dalam bahaya, solusi atau cara mengatasi konflik, 

8)psikologi perkawinan dan keluarga uraian materinya adalah pengertian 

psikologi perkawinan dan keluarga, upaya mencapai keluarga sakinah, 

membina hubungan dalam keluarga. Narasumber atau pengajar dalam adalah 

bisa dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikologi dan profesional di 

bidangnya.
23

  

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber 

dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa 
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diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada 

badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan 

kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana 

APBN/APBD.  

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang 

bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat disiapkan 

oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah 

(pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus 

sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti 

kursus pra nikah. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah 

diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan 

menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar 

di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib 

tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti 

pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang 

kerumahtanggaaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk 

mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya 

pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga 

apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik 

karena sudah dibekali rambu-rambunya. 
24
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Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta 

kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang 

dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat 

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan 

ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan 

berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Agama. 

 

B. Efektivitas Hukum 

Studi Efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan 

strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara 

realitas hukum dengan idealnya hukum. Secara khusus, terlihat jenjang anatara 

hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law and 

theory). Dengan perkataan lain, studi Efektivitas hukum berusaha untuk 

memperlihatkan anatara law in books dan law in actions.
25

 

Bila membicarakan Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum . Efektivitas hukum yang dimaksud 

berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku 

yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat 

yaitu kaedah hukum peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana 
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atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran  

masyarakat
26

, hal itu akan akan diuraikan berurut sebagai berikut: 

1. Kaidah Hukum 

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal 

mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dapat diungkapkan 

sebagai berikut: 

a. Berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada 

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang 

telah ditetapkan. 

b. Berlakunya hukum secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. 

Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun 

tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena 

adanya pengakuan dari masyarakat. 

c. Berlakunya hukum secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi.
27

 Hal ini sesuai dengan teori 

“stufenbau” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang berarti bahwa 

suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, apabila tidak bertentangan 

dengan peraturan-peraturan pada suatu yang lebih tinggi.
28

 

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah 

hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab:1)bila kaidah 

hukum hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan 
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kaidah mati, 2)kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori 

kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, 3) apabila hanya 

berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan 

hukum yang dicita-citakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persolan 

Efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu agar suatu kaidah hukum 

atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan 

pada empat faktor yang telah disebutkan. 

2. Penegak Hukum 

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan 

hukum. Kalau peraturan baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka 

akan ada masalah. Demikian sebaliknya, apabila peraturannya buruk 

sedangkan kualitas petugas baik mungkin pula timbul masalah-masalah.  

3. Sarana/Fasilitas 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana 

fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung 

mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. 

4. Warga Masyarakat 

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga 

masyarakt. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi 

suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. 
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Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan.
29

 

Dalam masyarakat terdapat strata. Setiap strata mempunyai 

kedududukan (status) dan peranan (role). Selanjutnya kedudukan dapat di 

ikuti oleh kekuasaan (power) dan kekuaasaan yang mendapat pengakuan 

dan pengesahan dari masyarakat disebut wewenang (authority). Pelapisan 

tersebut akan memberikan beban pengaruhnya terhadap sistem hukum. 

Khuusnya dalam hubungannya dengan keefektifan hukum.  

Peningkatan kesadaran hukum seyogiannya dilakukan melalui 

penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan 

yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat 

mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah 

yang sedang dihadapi pada suatu saat.
30

 

Efektivitas hukum sangatlah berkaitan erat dengan kesadaran dan 

ketaatan. Karena kedua unsur ini menentukan efektif atau tidaknya 

pelaksanaaan hukum yang sedang berjalan dimasyarakat.
31

 

Kata sadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa tahu 

dan mengerti.
32

 Sedangkan menurut Krabbe kesadaran hukum merupakan 
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nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau 

tentang hukum yang diharapkan ada.
33

 

Dari uraian diatas dapat dipahamin bahwa, kesadaran hukum 

sebenarnya nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang 

ada, yakni berfungsinya hukum karena telah dimengerti dan di jalankan oleh 

masyarakat itu sendiri. Teori kesadaran hukum dianggap sebagai mediator 

antara hukum dan perikelakuan manusia baik secara individual maupun 

kolektif, oleh karenaya kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan 

aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-

faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola 

perikelakuan manusia dalam masyarakat. 

Dari teori ini juga memberikan indikator-indikator yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam membentuk kesadaran hukum, antara 

lain:1)Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-

perilaku tertentu diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak 

tertulis, 2)Pemahaman hukum, 3)sikap hukum, 4)perilaku hukum. 

Sedangkan kata taat berarti senantiasa tunduk (kepada Tuhan, 

Pemerintah, dan sebagainya).
34

 Menurut H.C Kelman ketaatan dibagi menjadi 

3, yaitu:a) ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 

suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi, b) ketaatan yang bersifat 

identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut 

hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, c) ketaatan yang bersifat 
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internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena 

ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
35

 

Adapun apabila kita melihat Efektivitas dalam bidang hukum, Achmad 

Ali
36

 berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana Efektivitas 

dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana 

aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad pun 

mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi 

Efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal 

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik 

didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum 

berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur 

Efektivitas. Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto 
37

 adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

b. Faktor Penegak Hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan 
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      BAB III 

PAPARAN DATA 

 

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo 

1. Tugas Pokok, Fungsi Visi dan Misi 

a. Tugas Pokok  

Tugas pokok dari KUA adalah  melaksanakan sebagian tugas 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama 

Islam dalam wilayah kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan “ 

b. Fungsi 

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah dan Rujuk 

serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama. 

2. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan 

keluarga Sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang. 

3. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen 

dibidang produk halal. 

4. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan 

masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan. 

5. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah 

Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat. 

6. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf, zakat, infaq dan 

shodaqoh. 

7. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan. 
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8. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.   

c. Visi dan Misi 

Visi:”  Menjadikan Agama Sebagai Landasan Moral, Etik Di 

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Di 

Kecamatan Sukorejo”. 

Misinya adalah : “Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Agar 

Tercapai Tujuan Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan 

Yang Berlaku”. 

d. Kekuatan Pegawai 

Berdasarkan KMA RI No. 18 tahun 1975 ditetapkan bahwa KUA 

yang termasuk Tipology B sebagaimana Kecamatan Sukorejo  

seharusnya terdiri dari ; seorang kepala Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 

dua orang wakil PPN dan lima orang staf.  

Namun demikian KUA Sukorejo karena terbatasnya tenaga hanya 

terdiri dari : 

 seorang kepala Pegawai Pencatat Nikah (PPN),  

 dua orang wakil Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan satu orang 

staf.  

Meskipun demikian telah dapat melaksanakan tugas sesuai 

dengan tuntutan organisasi.Berdasarkan formasi dan kekuatan pegawai 

yang ada, maka pembagian tugas diatur sebagai berikut : 

1. Wachid Zaenuri sebagai Kepala (PPN). 
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2. Leni Riswanto sebagai wakil PPN I, petugas tata usaha dan 

kepenghuluan, kemasjidan. 

3. Tri Uganda Cahyana,S.Ag sebagai wakil PPN II, produk  halal, 

jalinan kemitran dan pemecahan masalah umat, wakaf, zakat, infaq 

dan shodaqoh, dokumentasi dan statistik. 

4. Umi Mubai’ah sebagai petugas dibidang bimbingan perkawinan, 

keluarga sakinah, pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan 

sosial keagamaan.  

 

B. Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah Di KUA Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah Di KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut: 

1. Waktu Pelaksanaan 

Kursus pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukorejo terdapat dua model, yaitu: Pada awal tahun 2013 atau 

awal mula diberlakukannya peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah, untuk pelaksanaan kursus pra 

nikah adalah dengan menjadwal rafa’ setiap seminggu sekali dan dilakukan 
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secara berkelompok. kadang dilaksanakan hari senin atau kamis.  

Sedangkan untuk dana, ini memang dari Pemerintah karena pada waktu itu 

dana juga sempat turun tetapi tidak banyak hanya bisa untuk digunakan satu 

kali pertemuan. Akan tetapi, model kursus pra nikah seperti ini hanya 

berjalan kira-kira 2 bulan. Karena selain terkendala biaya, juga terkendala 

tentang keluhan masyarakat yang menganggap pihak KUA mencari-cari 

kerjaan saja. karena adanya kendala seperti itu, maka pihak KUA sempat 

berhenti tidak melaksanakan kursus pra nikah, pihak KUA Sukorejo sudah 

merasa putus asa karena memang dana juga tidak ada, masyarakat pun tidak 

begitu antusias dengan adanya kursus pra nikah, padahal kursus pra nikah 

sendiri sangat bermanfaat bagi calon pengantin. 

 Pada awal  pertengahan tahun 2014, pihak KUA Sukorejo kembali 

mengadakan kursus  pra nikah. Ini merupakan model kedua yang sampai 

saat ini masih dijalankan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo.  Pihak KUA pada saat itu merasa terpanggil karena memang 

meski dana tidak ada akan tetapi kursus pra nikah sangatlah dibutuhkan oleh 

masyarakat. Bapak Leni sendiri menyadari bahwa banyak kendala yang 

harus dihadapi akan tetapi kami merasa secara moril merasa terpanggil 

untuk tetap melaksanakan kursus pra nikah karena ini juga untuk kebaikan 

para calon pengantin. Yang pada intinya bahwa di KUA Sukorejo ini selalu 

mengupayakan adanya kursus pra nikah, tetapi sesuai kemampuan kami dan 

menggunakan kreatifitas agar kursus pra nikah tetap berjalan. 
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Pada model kedua ini, ada dua cara pelaksanaan kursus pra nikah  

yaitu: 

 1)Dilaksanakan sebelum akad nikah. Pelaksanaanya adalah ketika ada 

jadwal calon pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo minimal 3 calon pengantin, maka dilaksanakan 

kursus pra nikah secara berkelompok atau dijadikan satu. Biasanya waktu 

yang digunakan untuk kursus pra nikah adalah 60 menit. Model 

pelaksanaan yang seperti ini tidak terjadwal hanya bersifat insidentil.  

2) Dilaksanakan ketika rafa’ atau pemeriksaan berkas. Manakala dalam satu 

hari ada 3 (tiga) calon pengantin datang secara bersamaan untuk rafa’ 

maka mereka dikumpulkan jadi satu dan diberi bimbingan terlebih 

dahulu. Tetapi kebanyakan, calon pengantin datangnya silih berganti 

kadang ketika mulai bimbingan calon pengantin lain datang. Hal ini lah 

yang menyulitkan petugas KUA untuk melaksanakan bimbingan. Maka 

yang sering kami lakukan adalah tetap melakukan kursus pra nikah akan 

tetapi lebih bersifat kolektif. Waktunya pun juga sangat terbatas sekitar 

30 menit. Berikut Kutipan wawancara dengan narasumber: 

“Kursus pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sukorejo yang masih berjalan sampai sekarang lebih bersifat 

insidentil.”38
 

 

2. Muatan Materi 

 

Materi yang diberikan kepada calon pengantin adalah mengenai 

pernikahan. Manakala pembinaan dilaksanakan pada waktu rafa’, lebih 
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banyak mengenai pernikahan atau kiat-kiat membangun keluarga sakinah. 

Karena waktu yang digunakan untuk pembinaan sangat singkat, selain itu 

juga kadang kala calon pengantin yang mengikuti rafa’ datangnya tidak 

bersamaan. Kalau materi yang digunakan pada waktu sebelum akad nikah, 

masih dengan tema yang sama yaitu pernikahan dan masalah-masalah apa 

saja yang nantinya akan dihadapi oleh para calon pengantin manakala sudah 

menikah. Tetapi manakala dari pihak Kapolsek ada progam untuk sosialisasi 

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kesempatan inilah yang 

digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

Mengingat dana dari pemerintah tidak ada, maka KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo harus pintar-pintar mencari kesempatan. Pada awal 

tahun 2017 ini, KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo baru saja 

mendatangkan pemateri baru yaitu BKKBN yang membahas mengenai 

perencanaan anak. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber: 

“Materi yang diberikan seputar pernikahan yaitu kiat-kiat membangun 

keluarga sakinah dan apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh calon 

pengantin nantinya. Kalau dari Polsek biasanya seputar kekerasan dalam 

rumah tangga, sedangkan dari BKKBN berupa perencanaan anak.”39
 

 

Dengan kondisi seperti ini akan sulit untuk mewujudkan progam 

kerja pemberian bekal bagi calon pengantin dalam bentuk kursus pra nikah 

tersebut. Dalam menjalankan sebuah kegiatan yang melibatkan elemen 

masyarakat dan untuk kepentingan hajat orang banyak sudah barang tentu 

terdapat peraturan sebagai dasar hukumnya, terlebih lembaga tersebut 

merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama. 
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3. Metode penyampaian 

Dalam memberikan kursus pra nikah, pihak KUA Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penyampaian dengan 

ceramah yang berisi nasehat. Waktu untuk tanya jawab juga sangat singkat, 

maka tidak ada keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. 

4. Narasumber 

Keberhasilan peserta kursus pra nikah pada setiap muatan materi 

yang tersaji dalam peraturan kursus pra nikah tergantung dari narasumber 

penyampainya, narasumber yang ideal yaitu menghadirkan tim ahli dalam 

bidangnya seperti bidang psikologi, medis atau kesehatan dan munakahat. 

Akan tetapi yang bisa dihadirkan hanyalah dalam bidang munakahat saja, 

itu pun dari pihak KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  

Kadang kala juga ada narasumber lain yaitu dari pihak Kapolsek dan 

BKKBN itu pun kalau ada materi yang seharusnya disampaikan kepada 

calon pemgantin.  

 

C. Kendala Dan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah DI KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebenarnya sudah terlaksana, akan tetapi 
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memang banyak hambatan dan kendala yang masih perlu dilalui untuk 

terlaksananya kursus pra nikah secara efektif. Dari hasil wawancara dengan 

Penghulu/Wakil Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

terdapat hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak terlaksananya 

Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah 

DI KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah: 

1. Sarana dan Prasarana Yang Belum Memadai 

Sarana yang vital dalam mendukung terlaksananya Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah 

dalam hal pembiayaan yang berasal dari dan APBN dan APBD. KUA 

Kecamatn Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pelaksana 

kursus pra nikah yang merupakan salah satu instansi pemerintah, maka 

semua pembiayaan harus dilandaskan pada peraturan yang jelas. Berikut 

kutipan wawancara dengan Wakil Ketua /Penghulu KUA Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

 “Karena KUA merupakan instansi pemerintah yang semua kegiatan harus 

dilandaskan dengan peraturan jelas,  sementara kursus pra nikah menurut 

aturan dilaksanakan selama 16 jam dengan pemateri dari berbagai bidang 

yang tidak mungkin dikuasai oleh personil KUA sendiri tentunya 

membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit dan hal itu tidak ada 

anggarannya di KUA.”40
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Oleh karena itu, karena sarana dan prasarana yang vital tidak ada 

yaitu dalam hal pembiayaan maka pelaksanaan kursus pra nikah termasuk 

percetakan modul dan pembuatan silabus menjadi terhambat.  

2. Pemateri Kursus Pra Nikah 

Pemateri kursus pra nikah hanya terpaku pada para pihak KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kalau pun ada pemateri yang 

lain, itu pun hanya pada saat ada progam yang perlu disosialisasikan kepada 

calon pengantin. Pemateri yang lain tersebut adalah dari pihak Kapolsek dan 

pihak BKKBN.  

3. Materi Kursus Pra Nikah Yang Kurang Lengkap 

Materi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo hanyalah sekitar kiat-kiat menjadi  keluarga sakinah. Metode 

yang dipakai dalam kursus pra nikah juga hanya berupa metode ceramah 

kalau pun ada tanya jawab waktunya sangat dibatasi.  

4. Keterbatasan Waktu 

Pemberian kursus pra nikah di isi oleh Kepala KUA dan Wakil 

Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo secara bergiliran. 

Kursus pra nikah pun hanya dilakukan dalam waktu 1 jam saja. Hal ini 

menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan 

bagi peserta yang mengikuti kursus pra nikah untuk berdialog lebih banyak.  

5. Tidak adanya jadwal yang sistematis 

Pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan 

Sukorejo kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara insidentil. Pelaksanaan 
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kursus pra nikah di laksanakan berdasarkan jadwal dari calon pengantin 

yang melaksanakan akad nikah.  

6. Tidak Adanya Tuntutan Pertanggungjawaban Atau Laporan  Dari 

Kementerian Agama Atas Kursus Pra Nikah Yang Dilaksanakan Oleh KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Pihak KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo juga 

mengakui bahwa dalam melaksanakan kursus pra nikah, pihak KUA 

sangatalah kurang dalam hal pelaporan. Karena dari Pemerintah dalam hal 

ini juga tidak begitu memperhatikan atau bahkan acuh pada pelaksanaan 

kursus pra nikah. Mereka hanya membuat peraturan tanpa memperdulikan 

bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut.  

Selain itu dari segi pelaporan mengenai kegiatan kursus pra nikah 

juga tidak ada tuntutan untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai 

kegiatan tersebut. Apalagi menurut Bapak Leni selain dari dana, pihak KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih banyak yang harus di 

benahi termasuk surat-surat perjanjian mengenai perjanjian dengan pemateri 

seperti yang sudah di datangkan adalah pihak Kapolsek dan BKKBN 

memang tidak ada maka kerjasama ini terkesan tidak mengikat kedua belah 

pihak.  Berikut kutipan wawancara dengan narasumber: 

“Pihak KUA sendiri juga menyadari dari bahwa pihaknya juga masih 

banyak kekurangan seperti dalam hal surat perjanjian kerjasama terhadap 

instansi dalam hal ini adalah Polsek Sukorejo dan BKKBN tidak dibuat 

secara otentik. Kalau dari atas saja sudah seperti itu, bagaimana kita punya 

semangat lebih untuk melaksanakan kursus pra nikah.”41
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Maka tidak lah heran jika kursus pra nikah yang dijalankan di KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih belum optimal karena 

pihak KUA hanya sekedar menjalankan saja, tanpa memperhatikan hal-hal 

yang mungin saja bisa terjadi karena tidak adanya perjanjian tersebut.
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI  

PERATURAN DIREKTUR JENDRAL (DIRJEN)  

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 

TENTANG   PEDOMAN PENYELENGGARAAAN  

KURSUS PRA NIKAH Di KANTOR URUSAN AGAMA  

KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah DI Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah llahi dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 
42

 Dalam firman Allah surat Al-A’raf 

ayat 189: 

                                    

Artinya: Dia lah (Allah) Yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri 

Yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri 
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suami isteri), untuk bersenang hati dan hidup mesra Yang satu kepada 

Yang lain. ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah ia 

Dengan kandungan Yang ringan, serta teruslah ia Dengan keadaan itu 

(ke suatu waktu). kemudian ketika ia merasa berat (dan menaruh 

bimbang) berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan 

berkata):" Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Tuhan kami) 

mengurniakan Kami nikmat Yang baik, tentulah Kami menjadi orang-

orang Yang bersyukur".
43

 

 

Suatu rencana yang disusun secara matang tentunya membutuhkan 

realisasi agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dapat terwujudkan 

bagaiamana semestinya. Seperti halnya dengan kursus pra nikah  sebagaimana 

terkandung dalam Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah. Program tersebut juga memerlukan 

adanya realisasi dan dapat tersalurkan bagaiamana semestinya. Di KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, program kursus pra nikah yang 

seharusnya dilaksanakan oleh lembaga swasta yang bergerak di bidang Sosial, 

Pendidikan, dan Keagamaan salah satunya adalah Badan Penasihatan, 

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang belum terbentuk dan 

dalam penerapan dan pelaksanaannyapun dapat dikatakan tidak sesuai dengan 

aturan yang ada. Hal ini terbukti dari penjelasan dari salah satu penghulu atau 

pengawai KUA itu sendiri yang menyatakan bahwa kursus pra nikah di KUA 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak berjalan secara optimal di karenakan 

belum sesuai dengan peraturan tentang kursus pra nikah itu sendiri. 

KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu 

Instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pernikahan dan merupakan 
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pelaksana kursus pra nikah khususnya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah bahwa dalam 

peraturan tersebut menyatakan instansi atau lembaga yang berhak 

menyelenggarkan Kursus Calon Pengantin adalah instansi yang telah 

mendapatkan Akreditasi dari pemerintah dan KUA juga termasuk didalamnya 

memiliki kewenangan dalam hal itu.  

Keputusan Menteri Agama No 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan 

tata kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam 

melakukan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 maka, 

KUA memilki beberapa fungsi salah satunya adalah bimbingan keluarga 

Sakinah dan sebagai Unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan. 

Pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang pengertian Kursus Calon Pengantin 

yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam 

waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Berbeda 

dengan KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bahwa kursus yang 

dilakukan tidak sebagaimana peraturan yang ada pelaksanaannya hanya 

berjalan 30-60 menit saja dan dan hanya memanfaatkan padfa waktu sebelum 

akad nikah dan pada saat rafa’ hal itu bukanlah kursus sebagaimana yang 

tercantum dalam peraturan.  

Materi-materi yang disampaikan kepada calon pengantin sebagaimana 

dalam ketentuan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat 
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Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan 

Kursus Pra Nikah adalah materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan 

rumah tangga seperti konsep perkawinan, undang-undang kekerasan dalam 

rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, fungsi agama, fungsi 

reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi 

pendidikan, fungsi ekonomi maka lain halnya dengan materi-materi yang 

diberikan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bahwa materi 

yang disampaikan hanyalah seputar perkawinan dan kiat-kiat menjadi keluarga 

sakinah  materi-materi tersebut dibuat sendiri oleh pihak KUA. 

Dengan adanya materi-materi yang telah diberikan kepada calon 

pengantin maka, dalam hal ini harus adanya narasumber yang dalam Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah 

disebutkan narasumber terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikologi 

dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. 

Namun pada kenyataannya di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

tidaklah demikian, bahwa narasumber Kursus Calon Pengantin adalah bisa 

langsung kepala KUA, penghulu dan biasanya dari Kapolsek dan BKKBN 

Kecamatan Sukorejo manakala ada sosialisasi yang harus disampaikan kepada 

calon pengantin. 

Pasal 4  menyebutkan tentang sarana Penyelenggara Kursus Calon 

Pengantin didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa silabus, modul, 

sertifikat tanda lulus peserta, dan  sarana dan prasarana lainnya disediakan oleh 
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Kementerian Agama. Tetapi pada kenyataannya sarana yang paling vital untuk 

pelaksanaan kursus pra nikah yaitu dana atau pembiayaan yang berasal dari 

APBN dan APBD malah tidak ada sama sekali. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah 

yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum 

optimal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah. Dikarenakan faktor hukum itu sendiri 

yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan 

dimasyarakat, mengakibatkan banyak faktor yang  menghambat dalam 

implementasi kursus pra nikah. 

 

B. Analisis Terhadap Hambatan Dan Kendala Pelaksanaan Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra 

Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo  

Studi Efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan 

strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara 

realitas hukum dengan idealnya hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara 

hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law and 

theory). Dengan perkataan lain, studi Efektivitas hukum berusaha untuk 

memperlihatkan antara law in books dan law in actions.  
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Maka ketika membicarakan law in books dan law in actions, yang 

dibicarakan adalah antara apa yang ada di Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah dengan kenyataan 

yang ada di lapangan dalam hal ini adalah pelaksanaan kursus pra nikah yang 

ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo. 

KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu 

institusi pemerintah yang bergerak pada bidang keagamaan khususnya pada 

masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah kursus pra nikah. 

Berdasarkan peraturan Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah pasal 3 ayat (2) KUA 

dapat melaksanakan kursus pra nikah, dengan bekerjasama dengan Badan 

penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Tentunya dalam 

melaksanakan kursus pra nikah, KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo masih banyak menemui hambatan dan kendala. 

Diantara kendala yang ditemui adalah sebagai berikut: pertama, peraturan 

itu sendiri yang tidak ada ketegasan untuk dijalankan, artinya ketika amanat 

untuk kursus pra nikah yang sudah ada dalam aturan tidak dijalankan  tidak ada  

teguran atau  sanksi untuk petugas. Sehingga ketika tidak dijalankan,  kursus 

pra nikah ini tidak ada efeknya bagi petugas sebagai pelaksana.  

Kedua, dari pelaksannya atau  petugas tidak terlihat gerak dalam bentuk 

tindakan untuk keberlanjutan adanaya kursus pra nikah. Realitas di lapangan 
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kursus pra nikah hanya dilaksanakan satu kali dan itu pun hanya sekedar materi 

mengenai pernikahan dan kiat-kiat menjadi keluarga sakinah, mawadah wa 

rahmah bukan materi seperti dalam aturan kursus pra nikah dan dengan waktu 

yang singkat. 

Ketiga, sarana dan prasarana yang masih jauh dari yang dibutuhkan, 

pasalnya dari pemerintah sendiri tidak menanganinya dengan serius terbukti 

tidak adanya anggaran atau pendanaan. Maka karena tidak adanaya 

pembiayaan,  maka mempengaruhi pelaksanaan kursus pra nikah di KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang sarana dan fasilitas seperti 

buku pedoman dan materi tidak tersedia dan anggaran dan dana juga tidak ada, 

sehingga untuk mewujudkan kursus pra nikah juga kurang optimal. Tanpa 

adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum 

akan berlangsung dengan lancar. Hal ini juga diakui oleh Bapak Leni selaku 

pegawai di KUA Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo bahwa untuk 

pembiayaan juga tidak ada sama sekali. Tentu hal ini menjadi hambatan 

terhadap pelaksanaan kursus pra nikah, karena dalam teknisnya membutuhkan 

konsumsi, proyektor, sebagai sarana dalam penyampaian materi, biaya 

pemanggilan narasumber yang kompeten, sarana memadai dalam 

melaksanakan kursus pra nikah. Kalau komponen tersebut tidak terpenuhi, 

maka mustahil penegakan hukum akan tercapai sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penyelenggaraaan Kursus pra nikah.  
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Menurut Soerjono Soekanto, inti dalam penelitian hukum secara 

sosiologis empiris adalah efektifitas hukum. Efektifits hukum adalah pengaruh 

hukum dalam masyarakat, sedangkan inti dari pengaruh hukum terhadap 

masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Jika masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau yang 

dikehendaki oleh hukum, maka dapat diaktakan bahwa hukum yang 

bersangkutan adalah efektif. 

Keempat, dari masyarakat sebagai subyek hukum tidak berfungsi, artinya 

kesadaran masyarakat kursus pra nikah bisa dikatakan masih belum ada. 

Karena selama ini masyarakat kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

bersikap acuh dan apatis terhadap ada dan tidaknya kursus pra nikah, yang 

terpenting bagi mereka hajat untuk melaksanakan perkawinan terlaksana. 

Selain itu juga, dalam masyarakat juga tidak ada sosialisasi mengenai apa 

kursus pra nikah dan pentingnya kursus pra nikah. 

Kelima, adalah mengenai budaya yang dilaksanakan terus- menerus, 

artinya ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan, ia akan melakoni 

apa yang menjadi prasyarat nikah dan umumnya sesuai dengan masyarakat 

atau tetangga yang sudah melaksanakan perkawinan tanpa memperhatikan 

bahwa kursus pra nikah itu sangatlah penting. 

Hal ini sesuai dengan teori efektifitas hukum, bahwa penerapan, 

pelaksanaan dan penegakan hukum perihal kursus pra nikah tidak efektif. Hal 

ini berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut yakni hukum atau aturannya 

sendiri yang tidak ada ketegasan tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Kedua, 
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penegak hukumnya yang stagnan atau mandek tidak ada keseriusan dalam 

menangani kursus pra nikah. Petugas kursus pra nikah seharusnya ada panitia  

khusus yang menjalankan dibawah naungan KUA, tetapi realitasnya tidak ada 

panitia di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Ketiga sarana dan 

fasilitas sebagai penunjang tidak terpenuhi seperti anggaran dana yang tidak 

ada dan juga perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Keempat, 

masyarakat yang cenderung acuh atau tidak mau tahu menahu kursus pra nikah 

itu terlaksana atu tidak. 

Tetapi dari kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena 

menjadi hal pokok dalam penegakan hukum atau penerapan sebuah kaidah 

hukum. Kesemua faktor tersebut menunjukkan bahwa kursus pra nikah masih 

dianggap sebelah mata, artinya kursus pra nikah tersebut tidak diperhatikan dan 

diprioritaskan sebagai progam kerja yang memang baik terutama untuk 

menekan laju angka perceraian dan membentuk keluarga sakinah. Kalaupun 

tidak bisa berkurang, paling tidak dapat meminimalisir angka perceraian 

tersebut.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan,  dengan ini penulis 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelakaaan kursus pra nikah yang 

dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum 

optimal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah dikarenakan faktor hukum itu sendiri 

yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan 

dimasyarakat, mengakibatkan banyak faktor yang  menghambat dalam 

implementasi kursus pra nikah. 

2. Hambatan dan kendala pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang   

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah terhadap pelaksanaan kursus 

pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo adalah:1) sarana 

dan fasilitas yang belum memadai, 2) pemateri kursus pra nikah yang hanya 

dari Kepala KUA atau dari penghulu Kecamatan Sukorejo kabupaten 

Ponorogo  bukan dari narasumber yang memiliki keahlian khusus seperti 

psikologi dan konsultan agama, 3) Materi kursus pra nikah yang hanya 

seputar munakahat, 4) keterbatasan waktu yang hanya dilaksanakan dalam 
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waktu 30-60 menit, 5) tidak adanaya jadwal khusus mengenai pelaksanaan 

kursus pra nikah, 6) Tidak adanya tuntutan pertanggung jawaban atau 

laporan dari Kementerian Agama atas kursus pra nikah  

 

B. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelotian ini maka penulis dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi untuk menjadikan kursus 

calon pengantin dapat berjalan semestinya. 

2. Bagi calon pengantin, meskipun sedikit nasihat ataupun materi yang didapat 

saat kursus pra nikah, hendaknya jangan berhenti disitu saja melainkan 

untuk mencari ilmu dari berbagai sumber. 

3. Dengan keadaan masyarakat yang sangat membutuhkan bimbingan sebagai 

bekal membina rumah tangga diharapkan pemerintah dan penegak hukum 

atau pelaksanannya benar-benar memperhatikan dan menjalankannya dalam 

bentuk tindakan nyata. 

 


