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ABSTRAK 

NASRUDIN. 2019.Tinjauan Maṩlaḥaḥ Terhadap Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 

Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Skripsi, Jurusan 

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani M.H. 

Kata Kunci: Maṩlaḥaḥ, Kursus, Calon Pengantin. 

Sebuah peraturan di terbitkan karena adanya sebab akibat yang terjadi di 

masyarakat. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon 

Pengantin disebabkan dari kejadian perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) didalam kehidupan di masyarakat. Dengan harapan 

munculnya peraturan tentang kursus calon pengantin (suscatin) bisa mengatasi 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kasus perceraian terjadi karena adanya 

faktor ekonomi, faktor biologis dan faktor psikologis yang tidak terpenuhi 

didalam anggota keluarga. Sehingga program kursus calon pengantin ini agar 

dapat dirasakan oleh masyarakat mengenai kemanfaatan kebutuhan manusia dan 

masyarakat. Di dalam agama Islam, sebuah hukum yang mengandung 

kemanfaatan untuk manusia ialah maṩlaḥaḥ. 

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan yaitu : (1) Bagaimana 

tinjauan maṩlaḥaḥ terhadap tujuan dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

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

Kursus Calon Pengantin ? (2) Bagaimana  tinjauan maṩlaḥaḥ terhadap materi dari 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin ? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

menggunakan dokumen negara. Dengan menggunakan teori maṩlaḥaḥ sebagai 

analisis terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon 

Pengantin. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Tujuan peraturan 

kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin menurut konsep maṩlaḥaḥ 

termasuk pada maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ yaitu : dengan tujuan syara’ yang dapat 

dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan mendatangkan manfaat 

baginya yaitu baik berupa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam 

rumah tangganya. (2) Sesuai materi yang ada dalam peraturan kursus calon 

pengantin (suscatin) bagi calon pengantin mengenai dari mulai tata cara dan 

prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang 

perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, 

manajemen keluarga sampai dengan psikologi perkawinan dan keluarga menurut 

tingkat kebutuhan manusia dalam konsep maṩlaḥaḥ termasuk kedalam tingkatan 

hẚjiyah, karena bagi calon pengantin tanpa tidak sadar atau tidak secara langsung 

pasti akan melakukan apa yang ada di dalam materi peraturan tersebut. Ketika 

calon pengantin sudah menjadi sebuah keluarga (serumah). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitssaqan 

ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya 

merupakan ibadah dengan bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. Secara bahasa, perkawinan memiliki arti 

berkumpulnya dua insan yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Dua insan ini 

adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan menjadi sebuah 

pasangan hidupnya, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan ialah saling 

melengkapi. Dengan melakukannya perkawinan, maka seorang laki-laki dan 

perempuan tersebut akan membentuk sebuah keluarga.
1
 Sebuah keluarga dapat 

disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi 

yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan 

material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam 

keluarga. 

Dalam sebuah kualitas perkawinan dapat ditentukan dari kedua calon 

pengantin terhadap kesiapan dan kematangannya dalam menyongsong 

kehidupan berumah tangga. Dan setiap calon pengantin pastinya berharap 

untuk kelanggengan sebuah pernikahannya. Namun dalam menuju 

                                                           
1
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia +TAZZAFA, 

2004), 20. 
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kelanggengan tersebut harus melewati perjalanan yang tak mudah. Sebab 

nantinya di dalam perjalanan itu banyaknya permasalahan-permasalahan yang 

kompleks yang harus diatasi bagi calon pengantin di dalam rumah tangganya 

nanti. Dengan harapan tersebut dapat terwujudkan, maka diperlukan 

pengenalan terlebih dahulu kepada calon pengantin tentang kehidupan baru 

yang akan dialaminya nanti.  

Sehingga pemerintah mengintruksikan agar ada kursus bagi calon 

pengantin yang akan mau menikah. Kursus calon pengantin (suscatin) adalah 

berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam 

waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau 

keluarga.
2
 Di selenggarakan kursus tersebut untuk meningkatkan pemahaman 

serta pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam 

mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga itu sendiri, yaitu keluarga sakinah, 

mawaddah dan warahmah.  

Kursus calon penagantin (suscatin) telah diatur berdasarkan aturan oleh 

Kementrian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 

2009 atau Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 

Tahun 2009. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan 

                                                           
2
 Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 1 ayat (2). 



3 
 

 

keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, 

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
3
  

Di dalam kursus calon pengantin (suscatin), calon pengantin akan 

diberikannya sebuah materi untuk sebuah bekal nantinya ketika sudah 

berkeluarga, materi tersebut diberikan oleh narasumber (pemateri) yang ahli 

pada bidangnya. Diantaranya materi-materi yang diberikan ialah 

tatacara/prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di 

bidang perkawinan/keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan 

(reproduksi sehat), manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan/keluarga.
4
 

Sebuah peraturan mengenai kursus calon pengantin (suscatin) itu diterbitkan 

dikarenakan adanya sebab akibat yang terjadi didalam realita kehidupan di 

masyarakat. Munculnya peraturan tersebut disebabkan karena banyaknya kasus 

perceraian yang terjadi di masyarakat, dan diantaranya faktor yang 

mempengaruhi terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, faktor biologis 

dan faktor psikologis. Sehingga di terbitkannya peraturan mengenai kursus 

bagi calon pengantin ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi 

di masyarakat. Maka peraturan itu tujuannya adalah adanya akibat yang 

dirasakan oleh masyarakat yaitu kemanfaatan bagi masyarakat. Tetapi 

kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat tidak mengetahui mengenai 

                                                           
3
 Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 2. 

4
 Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 3 ayat (1). 



4 
 

 

manfaat kursus bagi calon pengantin, sebab masih terdapat kejadian 

pertengkaran dalam rumah tangga, ketidakpuasan nafsu terhadap pasangan, 

kekerasan dalam rumah tangga dan masalah-masalah rumah tangga yang lain. 

Di dalam agama Islam, hukum atau aturan yang mengandung 

kemanfaatan (kemaṩlaḥatan) untuk manusia disebut maṩlaḥaḥ. Dan maṩlaḥaḥ 

ialah mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

dirasakan langsung saat melakukannya. Dan maṩlaḥaḥ itu juga menghindari 

kerusakan dan keburukan bagi umat manusia. Sehingga peraturan tersebut 

dapat dijadikan untuk menentukan tolak ukur baik buruknya (manfaat dan 

mafsadatnya), maka sebelum itu perlu diketahui mengenai tujuan pokok 

terhadap peraturan tersebut apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan 

di masyarakat. Melihat peraturan tersebut berupaya untuk membawa 

kemaṩlaḥatan bagi calon pengantin yang akan keluarga dan masyarakat. Upaya 

tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (dharuriyah), 

sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyah). Hal ini diketahui dari tujuan 

peraturan tersebut bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, 

mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan 

peraturan tersebut dibuat untuk bisa dikategorikan dalam tingkat kebutuhan 

yang mana. Selain itu, mengenai isi materi-materi yang diberikan kepada calon 

pengantin akan menambah bukti bahwa ada manfaat yang terkandung dalam 

menerbitkan peraturan tentang kursus calon pengantin (suscatin). 
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Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

guna mengetahui tentang kursus calon pengantin dan mengangkatnya kedalam 

penelitian yang berjudul “Tinjauan Maṩlaḥaḥ Terhadap Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 

Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah diperlukan untuk memperjelas dan mempermudah 

pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas guna 

mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan maṩlaḥaḥ terhadap tujuan dari Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin ? 

2. Bagaimana  tinjauan maṩlaḥaḥ terhadap materi dari Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin ? 

C. TUJUAN MASALAH 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini di antaranya ialah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan maṩlaḥaḥ terhadap tujuan dari Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan maṩlaḥaḥ terhadap materi dari Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Akademik  

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran 

dalam rangka khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum 

islam, maṩlaḥaḥ, dan kursus calon pengantin. 

b. Mahasiswa 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penelitian lebih lanjut 

dan dikembangkan terkait teori maṩlaḥaḥ dan kursus calon pengantin. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan untuk memahami dan menerapkan mengenai program  

kursus calon pengantin (suscatin), serta pelaksanaannya yang tercantum 

dalam aturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon 

Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Nurhidayah dengan judul 

“Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri (PASUTRI) Di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” Institut Agama Islam Negeri 
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Ponorogo, 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

lapangan yang menggunakan jenis kualitatif. Pembahasan dua fokus 

permasalahan, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah 

di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana implikasi 

program bimbingan pranikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut 

bahwa: 1) pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo, Subjek (pembimbing/tutor) itu harus mampu membaca 

situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan 

ataupun materi dan dapat memberikan contoh  yang baik kepada calon 

mempelai. Objeknya yaitu para calon suami istri, suami istri, dan anggota 

keluarga. Materi yang disampaikan meliputi seluk beluk pernikahan, fiqh 

munakahat, dan kesehatan alat reproduksi. 2) Berdasarkan implikasi program 

bimbingan pranikah, menggunakan metode ceramah serta diskusi dengan 

menggunakan media lisan agar mendapatkan dampak yang ditimbulkan 

terhadap pasutri dalam memahami akan hak dan kewajiban yang menjadi 

tanggung jawab serta dapat terealisasikan di rumah tangga mereka.
5
 

Penelitian yang dilakukan oleh Animatusa’adah yang berjudul 

“Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Sakinnah Di Desa Bader 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

                                                           
5
 Siti Alfi Nurhidayah, “Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri 

(PASUTRI) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo, Fakultas 

Syari’ah IAIN, 2018). 
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(STAIN), 2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif. Dengan meneliti permasalahan, (1) Bagaimana 

pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun ditinjau dari teori efektivitas hukum? (2) Bagaimana 

pengaruh kursus calon pengantin (suscatin) terhadap terbentuknya keluarga 

sakinnah bagi masyarakat di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. Dari hasil penelitian tersebut bahwa: 1) pelaksanaan kursus calon 

pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Dolopo tidak berjalan secara optimal. 

Sesuai dengan teori efektivitas hukum banyak faktor yang mempengaruhinya 

yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan 

kebudayaan dan yang menjadi tidak efektif adalah pelaksanaan dari pada 

program kursus calon pengantin (suscatin) itu sendiri. 2) pengaruh yang 

signifikan terhadap masyarakat Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun dengan adanya kursus calon pengantin (suscatin), hanya sedikit sekali 

efeknya dan bahkan bisa dikatakan tidak ada karena dilaksanakan dengan 

waktu yang singkat. Kontrol sosial dan rekayasa sosial juga tidak terwujud dan 

dari segi peraturannya secara internal tidak semua terpenuhi dan secara 

eksternal sudah terpenuhi sesuai teori pembentukan peraturan perundang-

undangan.
6
 

                                                           
6
 Animatusa’adah, “Efektivita Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Sakinnah Di Desa 

Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: Jurusan Syari’ahSTAIN, 

2015). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Asti Utami dengan judul 

“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA 

Kecamatan Wonosari” UIN Sunan Kalijaga, 2017. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapanagan dengan pendekatan kuallitatif. 

Penelitian dengan permasalahan bagaimana metode bimbingan pra nikah yang 

dilakukan di KUA Kecamatan Wonosari. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari 

adalah dengan metode individual secara langsung atau face to face, dan metode 

kelompok. Metode tersebut dilakukan secara langsung di KUA Wonosari.
7
 

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidatun Chasanah dengan judul 

“Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di 

KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 

Gondokusuman)”, UIN Sunan Kalijaga, 2018. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian penulisan deskriptif analisis dengan penelitian 

kualitatif. Dengan permasalahan tentang unsur apa saja yang terkandung dalam 

pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di 

BP4 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa ada empat unsur dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah 

                                                           
7
 Diyah Asti Utami, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di 

KUA Kecamatan Wonosari”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga, 2017). 
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dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu: 1) Jam Pelajaran (JPL), 2) Materi 

3) Narasumber/Penasehat, 4) Metode Bimbingan Pranikah.
8
 

Penelitian yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari dengan judul 

“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan 

Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di 

Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, IAIN Raden Intan Lampung, 

2017. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui 

sifat deskriptif. Dengan dua permasalahan yaitu, (1) bagaimana pelaksanaan 

bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian 

di KUA Kecamatan Kedondong. (2) bagaimana dampak bimbingan pranikah 

sebagai pencegah perceraian badan penasehat pembinaan dan pelestarian 

perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong. Dari hasil penelitian 

menunjukkan 1) proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong 

dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin 

harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan 

pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu  tentang 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fiqh munakahat, 

kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk 

keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya 

                                                           
8
 Mufidatun Chasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah dalam mewujudkan keluarga 

sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)”, 

Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018). 
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jawab dan media yang digunakan adalah media lisan. 2) dampak bimbingan 

pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan 

prasarananya.
9
 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan, sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitianini termasuk hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
10

 Data 

sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier, sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research) atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian 

disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.
11

 Pentingnya peneliti 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah dalam penelitian ini 

                                                           
9
 Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya 

Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor 

Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan, 2017). 

10
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14. 

11
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), 52. 
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data yang diteliti berupa dokumen resmi dari Kementrian Agama yang 

menegenai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon 

Pengantin. 

2. Metode Pedekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dalam arti mencari kedalaman analisis dan bukan keluasannya 

(representativness). Dengan melihat sinkronisasi suatu aturan lainnya secara 

hierarki. Pendekatan ini digunakan karena obyek penelitian ini berupa 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen 

Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,
12

 yaitu penelitian 

mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual, dan akurat 

terhadap masalah yang diteliti yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang Kursus Calon Pengantin.. Selanjutnya akan dianalisis dengan 

menggunakan teori yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta 

                                                           
12

 Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

fenomena praktek dan ‘Urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koentjningrat, 

Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia), 19. 
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menguraikan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian 

yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.
13

 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif pada 

umumnya berupa data sekunder, yang digunakan sebagai sumber atau bahan 

informasinya.
14

 Data sekunder dalam penelitian ini berupa: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar (primary/basic 

data) bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena 

penelitian ini objeknya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam yang 

mengenai kursus bagi calon pengantin. Selain itu, terdapat pula beberapa 

bahan hukum primer lainnya, diantaranya: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. 

3) Al-Quran dan Hadist 

4) Sumber-sumber lain berupa Buku, Jurnal ataupun karya tulis ilmiah 

lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

 

                                                           
13

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105-106. 

14
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

20. 



14 
 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian atau 

pendapat para pakar hukum.
15

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan lain-

lain.
16

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data, 

melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.
17

 Metode ini 

diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas 

yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak 

langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas dokumen 

resmi berupa Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon 

                                                           
15

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 118-119. 

16
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), 52. 

17
 Ibid.., 21. 
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Pengantin. Kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam 

bentuk karya tulis (skripsi). 

6. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam membahas 

permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Editing yaitu memeriksa kembali sebuah data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan keserasian dalam suatu kelompok data.
18

 

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi. 

c. Pemenuhan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari organizing 

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

7. Teknik Analisis Data 

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau 

menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, 

kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat 

memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan 

mengemukakan peraturan direktur jenderal (dirjen) bimbingan 

masyarakat (bimas0 Islam yang mengenai kursus bagi calon pengantin, 

                                                           
18

 Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), 127. 
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kemudian dikaitkan dengan teori dan hukum maupun dalil-dalil Nash 

yang digunakan sebagai analisis,
19

 untuk diuraikan secara logis dan 

sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.
20

 

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan hukum 

perkawinan, kursus perkawinan, kemaslahatan kursus, dalil Nash dan 

aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan 

yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 

Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) Bab, dan dari masing-masing 

bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

Bab I (Pertama) : Bab ini merupakan pendahuluan untuk memberi 

pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang 

meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

                                                           
19

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum., 107. 

20
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-18 (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 244. 
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dan manfaat penulisan, telaah pustaka, kajian 

teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II (Kedua) : Pada bab ini merupakan landasan teori secara 

meluas tentang Maṩlaḥaḥ, yang terdiri dari 

konsep maṩlaḥaḥ mengenai pengertian dan 

landasan hukum, syarat-syarat maṩlaḥaḥ terdiri 

dari pendapat ulama’, maṩlaḥaḥ sebagai metode 

istimbat dan aplikasi maṩlaḥaḥ dalam kehidupan, 

 macam-macam maṩlaḥaḥ mencakup dari 

keberadaan tingkat kebutuhan manusia, muatan 

substansi dan segi keluasan cakupan. 

Bab III (Ketiga) : Pada bab ini merupakan data penelitian penulis  

atau hasil penelitian yang terdiri atas deskripsi 

mengenai Kursus Calon Pengantin Menurut 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 

Bab IV (Keempat) : Pada bab ini merupakan analisis terhadap hasil 

penelitian memuat isi pokok dari permasalahan 

yaitu analisis maṩlaḥaḥ terhadap tujuan 

diterbitkan aturan Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 

Tahun 2009 terhadap calon pengantin. Serta 
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analisis maṩlaḥaḥ terhadap materi yang ada di 

aturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 

terhadap calon pengantin. 

Bab V (Kelima) : Pada bab ini merupakan penutup yang membahas 

atau memaparkan mengenai kesimpulan dan 

saran dari penulis terhadap perkembangan 

penelitian kedepannya. 

 



 

19 

BAB II 

KONSEP MAṢLAḤAḤ DALAM HUKUM ISLAM 

A. Konsep Maṩlaḥaḥ 

1. Pengertian 

Dari segi bahasa, kata al-maṩlaḥaḥ adalah seperti lafazh al-manfa’at, 

baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar 

yang sama artinya dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya lafazh 

al-manfa’at sama artinya dengan al-naf’u. Di Kamus Lisan Al-‘Arab 

menjelaskan bahwa al-maṩlaḥaḥ memiliki dua arti, yaitu al-maṩlaḥaḥ yang 

berarti al-shalah dan al-maṩlaḥaḥ yang berarti bentuk tunggal dari 

al-mashalih. Keduanya mengandung arti yang sama yaitu manfaat baik 

secara asal maupun melalui suatu proses. Dengan menghasilkan 

kenikmatan dan faedah atau pencegahan dan penjagaan dari kemadaratan.
1
 

Kata maṩlaḥaḥ adalah lawan kata dari mafsadah yang artinya 

kerusakan.
2

 Dan kata maṩlaḥaḥ yang berarti manfaat ini biasanya 

diidentikkan dengan keadaan yang baik, sebab sesuatu dengan keadaan 

yang baik itu akan membawa sebuah manfaat. Ada juga didalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa maṩlaḥaḥ artinya 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Di Kamus Ilmu 

                                                           
1
 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117. 

2
 Abdul Manan, Refomasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 

261. 
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Ushul Fiqh, maṩlaḥaḥ berasal dari kata ṣalaḥa dengan penambahan alif-lam 

(menjadi al-ṣalảḥ) di awalnya yang secara arti “baik” lawan dari kata 

“buruk atau rusak”. Maṩlaḥaḥ adalah maşdar dengan arti kata śalãḥ yaitu 

manfaat atau terlepas dari kerusakan.
3

 Maka maṩlaḥaḥ ialah 

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan atau segala sesuatu 

yang bermanfaat bagi manusia secara umum untuk menghasilkan 

kemudahan atau keuntungan. 

Sedangkan kata (الور سلت)  Al-murŝãlảḥ adalah isim maf’ul (objek) dari 

fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), 

yaitu رسل , dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga 

menjadi ارسل . Secara bahasa artinya “terlepas”, atau dalam arti هطلفت  

(bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” dihubungkan dengan kata maṩlaḥaḥ 

maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan 

boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.
4
 

Adapun secara istilah Maṩlaḥaḥ Murŝãlảḥ menurut para ahli ushul fiqh 

berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikan, diantaranya : 

 

 

                                                           
3
 Totok Jumantoro Dan Syamsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Grafika 

Offset, 2009), 200. 

4
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 332. 
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ٌْفََؼٍت اَْوَد ْفِغ  ا اْلَوْصلََحتُ فَِهَي ِػبَاَرةٌ فِى اََل ْصِل َػْي َجْلِب َه اَهَّ

ةٍ   َهَ رَّ

Pada dasarnya Maṩlaḥaḥ adalah meraih kemanfaatan atau menolak 

kemadlaratan. 

اِرُع اْلَحكيُن  ٌْفََؼِت اَْلّتِى قََصَدهَا الشَّ اَىَّ اْلَوْصلََحتَ ِػبَاَرةٌ َػِي اْلَو

ٍِ فِى ِ ْفِ  ِدْ ٌِِهْن َوًُفُْىِسِهْن َوُػ ُْى لِِهْن َوًَْ لِِهْن َواَْهَىالِِهنْ   لِِؼبَاِد

Maṩlaḥaḥ adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah 

diperintahkan oleh syar‟i (Allah SWT) kepada hambanya untuk memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka. 

اِرِع بَِد ْفِغ  اَْلَوْصلََحتُ ِهَي اَْلُوَحافَظَتُ َػلَى َهْ ُصْىِد الشَّ

 اْلَوفَاِسِدَػِي اْلَ ْل ِ 

Maṩlaḥaḥ adalah memelihara syara‟ dengan cara menolak segala 

sesuatu yang dapat merusak makhluk. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Maṩlaḥaḥ Murŝãlảḥ adalah suatu 

kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan juga tidak ada 

dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Apabila ada suatu kasus yang 

ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula ‘illat yang dapat 

dikeluarkan dari syara‟ yang menentukan kepastian hukum dari kasus 

tersebut. Untuk itu menggunakan maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ dalam menentukan 

hukum yang pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa suatu 

yang manfaat.
5
 

2. Landasan Hukum Maṩlaḥaḥ  

                                                           
5
 M. Ma‟shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 117. 
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Di zaman globalisasi yang perkembangannya sangat pesat ini, 

kehidupan yang dijalanni manusia di dunia terus berubah-ubah dan juga tak 

lepas dari banyaknya masalah yang terjadi didalam kehidupannya. 

Masalah-masalah yang terjadi ini merupakan masalah baru atau penemuan 

kasus hukum baru yang belum diatur dengan jelas dalam Nash. Sehingga 

membutuhkan suatu kehujjahan guna untuk bisa menghukumi suatu 

kejadian yang belum diatur. Al-maṩlaḥaḥ Al-murŝãlảḥ lah yang dijadikan 

salah satu metode untuk berhujjah, meskipun banyak berbagai perbedaan 

pendapat dalam penggunaanya menurut jumhur fuqaha’ namun masih 

adanya sepakat untuk diterima dalam fiqh Islam. Sumber asal dari metode 

Maṩlaḥaḥ Murŝãlảḥ adalah diambil dari Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah 

yang banyak jumlahnya,
6
 diantaranya : 

a. Al-Qur‟an Surat Yunus ayat 57. 

ا ًَ يُّ
َ
أ ٌۡدِ َ  ٞة  َجآَءتۡدُكم  َ ۡد   َّنلاُا  ٱَيَٰٓ ّ ُِكمۡد  ّ ِن  َّنل ُ   ِ  ٱِ   لَِّما  َِ َ آءٞة   َّنل  للُّ

َ ٞة   َُيٗ ى ِ وِ َ  َ  َ ۡد    ّ ِ ۡدُم ۡد
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.
7
 

 

b. Al-Qur‟an Surat Yunus ayat 58. 

                                                           
6
 Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo 

Press, 2008), 19. 

7
 Al-Qur‟an, 10, 57. 
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ِ  ٱ َِ  ۡد ِ   ُ ۡد  َ ِىِ   َّنل ْ   َ َِ  لَِ   ۦَ  ِ َ ۡد ٌو ٌَ   َ ۡدَ  ۡد َُ  ٞة  ُي ا َ  ۡد    َ ۡدَمُ ٌوَ  ّمِمَّنل

Artinya : Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya 

itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
8
 

 

c. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 220. 

َ ا ٱِ   نۡد ََ  َ     ٱَ نِ  لٌُهََ  ََٔ  َ ۡد   ِ َ  ِ  ٱ َ  دلُّ
َ  ٞة   ُ ۡد   ۡد مۡد   ِ ۡد ًُ َّنل ٞة   ل  ِإَوو َ  ۡد

ٌُيمۡد  َ  هُُكمۡد   ُ َا ُِ  ُ ٱ َ   َ ِ ۡد ِ  َ  ٱَي ۡد َمُ   َّنل ۡدُم ۡد ۡدُملۡد ِِ    ٱِ نَ  ل ٌۡد  ل َ ُ  ٱَ آءَ  َ ل   َّنل

َوَ ُكمۡد    ۡد
َ
َ  ٱ ِوَّنل  َ     َ ِ  مٞة  َ يِ يٌ   َّنل

Artinya : tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya 

kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka 

secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka 

mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat 

kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah 

menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9
 

 

Terdapat juga menurut Syaih Izuddin bin Abdu Al-salam, bahwa 

maṩlaḥaḥ fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua qaedah induk, yaitu: 

a. درء الوفاسد  (menolak segala yang rusak). 

b. جلب الوصالح (menarik segala yang bermaṩlaḥaḥ).
10

 

                                                           
8
 Al-Qur‟an, 10, 58. 

9
 Al-Qur‟an, 2, 220. 

10
 Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, 20. 
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B. Syarat –Syarat Maṩlaḥaḥ 

1. Pendapat Ulama’ Tentang Maṩlaḥaḥ 

Menurut di kalangan ulama‟ tentang maṩlaḥaḥ terdapat perbedaan 

sebagai berikut: 

a. Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal dengan tegas membolehkan 

pemakaian maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ sebagai dalil syari‟at untuk menerapkan 

hukum Islam terhadap sesuatu kejadian atau masalah yang belum ada 

ketentuannya didalam Nash dan atau belum ada ijma’. Dan Imak Malik 

yang pertama kali memperkenalkan maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ sebagai hujjah 

syari’ah yang kemudian diikuti penggunaannya oleh sebagian ulama‟ 

ushul. Namun juga ada pertimbangan penggunaannnya, sebagai berikut: 

1) Semua hukum yang telah ditetapkan Allah SWT adalah mengandung 

maṩlaḥaḥ bagi hambanya. 

2) Mengingat berkembangnya kepentingan dan kebutuhan manusia yang 

senantiasa membutuhkan pemecahan masalah yang dihadapi, 

sementara Nash yang jelas atau setidaknya perbuatan-perbuatan yang 

telah dilakukan Nabi Muhammad Saw, belum pernah memberikan 

petunjuk. Maka diperlukan rumusan dalil untuk menerapkan mana 

yang merupakan kemaslahatan bagi manusia dan mana yang tidak 

sesuai dengan dasar-dasar umum segi agama Islam. 

3) Sebenarnya dikalangan salaf (sahabat) terhadap pemakaian maṩlaḥaḥ 

sudah pernah terjadi, dengan kaedah umum dalam menetapkan 
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hukum tanpa qiyas. Misalnya pada zaman Khalifah Abu Bakar 

memerintah untuk mengumpulkan Al-Qur‟an kedalam beberapa 

mushaf dan zaman Khalifah Umar Ibn Khattab telah menetapkan talak 

yang dijatuhkan tiga sekaligus dianggap jatuh tiga kali, padahal masa 

Rasulullah itu dianggap satu kali dan lain sebagainya. 

b. Imam Syafi‟i dan pengikutnya menolak memakai maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ. 

Penolakan terhadap penggunaan maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ ini berpangkal dari 

penolakan beliau terhadap istihsan. Menurutnya istihsan merupakan titik 

awal bagi maṩlaḥaḥ tanpa alasan dari agama, beliau mengatakan: 

“bahwa berfatwa dengan dasar istihsan dan istislah berarti mereka sama 

membuat syari‟at Allah SWT dan menuduh Allah mengabaikan 

kemaslahatan hambanya di dalam menentukan hukum”. Karena itu 

Imam Syafi‟i tidak memakai pertimbangan maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ dalam 

beristimbat. 

c. Al-Tufi dari golongan ulama‟ Hambali mengatakan bahwa kepentingan 

umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil syar‟i walaupun termuat 

dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist. Menurut Al-Tufi kepentingan 

(maṩlaḥaḥ) dan dalil-dalil syar‟i itu ada kalanya seiring dan sejalan, 

tetapi ada kalanya berselisih. Jika sama pendapatnya, maka digunakanlah 

keduanya seperti kesepakatan Nash dan Ijma’. Tetapi apabila keduanya 

bertentangan, maka jika dapat dipertemukan hendaknya dipertemukan 

seperti diterapkannya sebagian dari dalil-dalil pada sebagaian dari 

hukum dan peristiwanya (bukan semuanya) dengan cara tidak yang 
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merusak kepentingan dan tidak sampai mempermainkan dalil semuanya 

atau sebagaiannya. Dan apabila tidak mungkin dipertemukan, maka 

didahulukan kepentingan atas yang lainnya. Jadi menurut Al-Tufi bahwa 

maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ itu diambil sebagai sumber hukum Islam sebagai 

dalil-dalil syar‟i yang berkisar pada bidang mu‟amalah dan adat. Tetapi 

masalah terkait ibadah dan hal-hal yang ditetapkan oleh Nash, maka 

maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ tidak patut dijadikan sebagai landasan hukum Islam.  

d. Imam Ghazali (dari golongan Syafi’iyyah) menolak tegas dengan 

maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ, dengan alasan bahwa kemaslahatan secara 

menyuluruh telah tercakup dalam Al-Qur‟an, disamping untuk 

mengantisipasi kecenderungan manusia untuk mencari-cari 

kemaslahatan atas dasar hawa nafsu (dalam istilah al-syafi’i terkenal 

dengan sebutan “talazzuz”. 

Terdapat seorang pakar hukum Islam di Indonesia menurut Prof. K.H. 

Ibrahim Husen dalam rangka pembaharuan hukum Islam. Maṩlaḥaḥ 

Murŝãlảḥ perlu digalakkan, sebab tujuan inti pensyaria‟atan hukum Islam 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia atau di akhirat. Hal 

ini mengutip dari ungkapan Zakaria Ibnu Barry yang berbunyi :“Di mana 

ada kemaslahatan maka disanalah hukum Allah SWT”. Sehingga alasannya 

mengenai penggalakan maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ ini selalu berkembang dan 

berubah-ubah sesuai kemajuan zaman. Sebab banyak permasalahan baru 
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yang hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Qur‟an dan Al-Hadist serta 

belum terpecahkan oleh dalil-dalil lain yang dapat diketahui hukumnya.
11

 

2. Maṩlaḥaḥ Sebagai Metode Istimbat 

Untuk menjaga kemurnian metode maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ sebagai 

landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu 

pertama harus tunduk sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur‟an 

dan Hadist baik secara tekstual atau kontekstual. Kedua harus 

mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang 

sesuai zamannya. Dari kedua dimensi itu harus menjadi pertimbangan yang 

secara cermat, agar dalam hasil istimbat hukumnya tidak menjadi sangat 

kaku di satu sisi dan tidak mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Syarat 

maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ sebagai dasar legilasi hukum Islam sangat banyak 

pandangan ulama‟, diantaranya adalah : 

a. Menurut Al-Syatibi, menjelaskan kemaslahatan harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar‟i yang secara ushul 

dan furu’nya tidak bertentangan dengan Nash. Dan metode maṩlaḥaḥ ini 

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek 

kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 

Sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Al-Hajj dari potongan 

ayat 78. 
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 ٌَ َ  َ  ُكمۡد  ٱُي   َ َ  ٖۚج   ِ نۡد  دّلِ نِ  ٱِ   َ  َ ۡدُكمۡد  َجَ َ   َ َ ا جۡد

Artinya : Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan.
12

 

 

b. Menurut Al-Ghozali, maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum apabila : 

1) Maṩlaḥaḥ Murŝãlảḥ aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara‟. 

2) Maṩlaḥaḥ Murŝãlảḥ tidak bertentangan dengan ketentuan Nash syara‟ 

(Al-Qur‟an dan Hadist). 

3) Maṩlaḥaḥ Murŝãlảḥ sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu 

kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.  

c. Menurut Jumhur Ulama‟, bahwa maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ dapat dijadikan 

sebagai sumber lagilasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1) Maṩlaḥaḥ itu harus maṩlaḥaḥ yang hakiki bukan berdasarkan 

prasangka kemaslahatan yang nyata. Maksudnya membina hukum 

berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa 

kemanfaatan dan menolak kemadharatan bukan hanya sekedar 

prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan 

kemadharatan. 
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 Al-Qur‟an, 22, 78. 
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2) Kemaslahatan itu yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik 

perseorangan atau kelompok tertentu. Karena kemanfaatannya itu 

harus dirasakan orang banyak dan dapat menolak kemadharatan 

terhadap orang banyak pula. 

3) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang 

terdapat dalm Al-Qur‟an dan Hadist baik secara dzahir atau batin. 

Karena agar tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif 

dengan Nash.
13

 

3. Aplikasi Maṩlaḥaḥ Dalam Kehidupan 

Dalam mengaplikasikan maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ di kehidupan masyarakat 

berpengaruh pada lingkungan dan waktu untuk pembentukan 

hukum-hukum syara‟. Seperti yang ditetapkan oleh para ulama´ dalam 

sebuah kaidah Ushul Al-fiqh yang berbunyi :  

 تغيراَل كام بتغيراَلزهٌت واَلهَكٌتَ 

"Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat 

dan keadaan”.
14

 

Dalam kehidupan sehari-hari maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ juga sering dilakukan 

oleh para sahabat dan ulama‟ terdahulu, untuk mencari alternatif terhadap 

berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Ada beberapa contoh 

                                                           
13

 Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24. 

14
 Fathi Ridwan, Min Falsafah Al-Tasyri’ Al-Islamy, (Cairo: Dat Al-Katib Al-Araby, 

1962), 177. 
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yang di praktekkan para sahabat dan ulama‟ yang berdasarkan pada 

maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ, diantaranya : 

a. Berbagai keputusan Umar Ibn Khattab banyak keputusan berdasar 

kepada kemaslahatan, dimana kebijakan tersebut tidak diterangkan di 

dalam Al-Qur‟an. Ketika itu mengesahkan talak tiga yang diucapkan 

sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan 

talak. Dan ada tindakan memberhentikan zakat kepada orang-orang 

mu‟allaf. 

b. Usaha sahabat Ali Ibn Abi Thalib dalam memberantas kaum syi’ah 

Rafidlah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan 

mengagung-agungkan Ali Ibn Abi Thalib dan keluarganya, sebab 

tindakan mereka tidak sesuai syari‟ah. 

c. Fatwa Ulama‟ Hanafiyah agar mufti yang gila (tercela akhlaknya) dan 

tobib yang bodoh agar ditaruh dibawah perwalian. 

d. Tindakan Ulama‟ Malikiyah terhadap orang yang tertuduh (tersangka) 

agar diasingkan (dibuang), biar mereka mengaku terhadap apa yang ia 

perbuat. 

e. Ketentuan sanksi 80 kali dera terhadap peminum minuman keras 

(khomr). Pada zaman Nabi tidak ditentukan terhadap sanksi peminum 

minuman khomr, namun pada masa Abu Bakar dijelaskan ketentuan 

sanksi bagi peminum khomr 40 kali dera. Selanjutnya pada masa Umar 

Ibn Khattab adanya pembaharuan terhadap sanksi bagi peminum khomr 

yang didasarkan pada musyawarah di kalangan sahabat yaitu 80 kali 
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dera. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan terhadap 

kemaslahatan yang secara berangsur-angsur, sebab minuman khomr itu 

tidak sekaligus diharamkanya dilihat dari asbabun nuzulnya.
15

 

C. Macam-Macam Maṩlaḥaḥ  

1. Maṩlaḥaḥ dari sisi eksistensi atau wujudnya, yang mana keberadaan 

maṩlaḥaḥ ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Maṩlaḥaḥ al-Mu’tabarah yaitu maṩlaḥaḥ yang diperhitungkan oleh 

syar‟i secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan 

petunjuk adanya maṩlaḥaḥ yang menjadi alasan dalam menetapkan 

hukum. Dari langsung tidak langsugnya petunjuk (dalil) terhadap 

maṩlaḥaḥ tersebut, dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Munâsib mu’atstsir ialah adanya petunjuk langsung dari syara‟ 

dalam bentuk Nash atau ijma’ yang menetapkan bahwa maṩlaḥaḥ itu 

dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
16

 Contoh dalil Nash 

tentang “Tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid”. 

Alasannya haid itu adalah penyakit. Dalam firman Allah SWT di 

tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 : 
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 Amin Farih, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, 33-36. 
16

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 329. 
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ۡدَمِ  ِي   ٱَ نِ  لٌُهََ  ََٔ  َ ۡد  ٌَ   ُ ۡد  ل ٗذى ُي
َ
ْ ٱَ   أ ٌو ُ َ ِل ۡدَمِ  ِي  ٱِ    لَِّ آءَ  ٱ ۡد  ل

ٌُينَّنل  َ َ    ُ َ َو   َ  َّنل   َ  ۡد ًُ ۡد وَ   َ َِذو َي ۡد َّنًل ۡد ٌُينَّنل  َ َ  تُ
ۡد
َمَ ُ مُ  َ  ۡدُ   ِ نۡد   َأ

َ
ُ   ٱأ   َّنل

َ  ٱ ِوَّنل  ِ ِ نَ  ٱَ ُ ِ  ُّ   َّنل َّنل  ِ َ  ٱُ ِ ُّ   َّنل ًّ ُمَ َ 
ۡد    ل

   Artinya :  Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 

Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu 

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan 

janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila 

mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri.
17

 

2) Munâsib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara‟ untuk 

menetapkan hukum, namun keadaan itulah yang ditetapkan syara‟ 

sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.
18

 Semisal bolehnya jama’ 

shalat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. 

Keadaan hujan inilah yang dijadikan alasan hukum jama’ shalat, 

namun syara‟ melalui ijma’ menetapkan keadaan yang sejenis 

dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” (safar) menjadi alasan untuk 

bolehnya jama’ shalat. 

b. Maṩlaḥaḥ al-Mulghah atau (maṩlaḥaḥ yang ditolak) yaitu maṩlaḥah 

yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara‟ dan 

ada petunjuk syara‟ yang menolaknya.
19

 Semisal pada jaman ini 

emansipasi wanita sudah diakui untuk menyamakan derajat laki-laki. 

                                                           
17

 Al-Qur‟an, 2, 222. 

18
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 330. 

19
 Ibid., 331. 
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Hal tersebut menurut akal baik atau maṩlaḥaḥ untuk menyamakan hak 

perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Namun 

hukum Allah SWT telah jelas dan ternyata berbeda dengan akal yang 

dianggapnya baik, sebab hak warits laki-laki sebesar dua kali hak 

perempuan yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 176. 

ُ  ٱ ُ ِ  َاۡدتَ ۡدتُ وَكَي ْ  ٱ ِوِ   ۡدَ َ   َ ِ   ٱِ   ُي ۡد ِ ُكمۡد   َّنل ُ ٌ و  َ دَلٞة  ۥَ ُ   َ ۡدَ   َي ََ   مۡد
 ۡد ٞة  ۥٓ َ َ ُ 

ُ
ا أ ًَ َ َ    ُ ٌَ  تََ َك   َ ا هِلۡد ٓ   َُي ا ًَ ا  َُكن  َّنلمۡد   ِو  َ ُِ  ًَ َّنل  ََكَنَ ا  َ ِو َ دَلٞة   ل

ِ ٱ َما  ۡدلََ  ۡد ًُ ا  ُّ َُ اوِ  ٱ َ َ ْ  ِإَوو تََ َك   ِممَّنل ٌٓو ٌَ ٗ  ََكهُ َ  ِ  َ  َِ آءٗ   َِّجاٗ    ِ ۡد
 ِ  ۡدُ    َ ِ َّنل

ِ   ٱَ ّ ِ  هنََ  ۡد
ُ ُ   ۡد ُ  ٱ ُ َّ ِ و  َُكمۡد   َّنل

َ
ْ   أ ٌو ُ ٱ َ  تَِ  ُّ ءٍ   ُِكّ ِ   َّنل    َ  ِ ُم   َ ۡد

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): 

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu 

terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 

tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
20

 

 

c. Maṩlaḥaḥ al-Mursalah atau Istishlah yaitu jika menurut akal 

dipandang baik dan sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan 

hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara‟ yang memperhitungkannya dan 
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 Al-Qur‟an, 4, 176. 
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tidak ada pula petunjuk syara‟ yang menolaknya.
21

 Semisal kebijakan 

hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan 

demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara‟ dan tidak pula ditolak 

oleh syara‟, tetapi kebijakan demikian justru sejalan dengan kaidah 

hukum secara universal.
22

 Sebab sebuah tindakan seseorang pemimpin 

terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. 

2. Maṩlaḥaḥ dari sisi muatan substansinya atau pada tingkat kepentingan 

yang menjadi kebutuhan manusia, ada tiga kategori tingkatan, yaitu : 

a. Maṩlaḥaḥ dharuriyah (pokok) adalah kemaslahatan yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia (kemaslahatan primer). 

Secara langsung kehidupan manusia pasti membutuhkan kebutuhan yang 

mendasar atau pokok yang bermanfaat untuk kehidupannya. Sebab 

perintah Allah SWT untuk melakukan usaha dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok yang tidak menyebabkan lenyap atau rusaknya satu 

diantara lima unsur pokok mengenai agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta.
23

 Kelima unsur pokok tersebut di perlukan untuk di jaga atau di 

pelihara sebab adanya kemaslahatan yang bisa disebut dengan 

al-Ṁasalih al-khamsah, yaitu : 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 332. 

22
 Ahmad Sudirman Abbas, Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh, (Jakarta: Radar 

Jaya Offset, 2004), 130. 

23
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 326-327. 
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1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak 

bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat  manusia, untuk 

kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib 

dipelihara setiap orang, baik yang  berkaitan dengan „aqidah, ibadah, 

maupun muamalah.
24

 

2) Memelihara jiwa, merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. 

Dalam kaitannya dengan kemaslahatan, keselamatan jiwa dan 

kehidupan manusia. Allah SWT mensyari‟atkan berbagai hukuman 

terkait itu, seperti syari‟at qisas, kesempatan mempergunakan hasil 

sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk 

melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Dalam 

surat al-Isra’ ayat 33 : 

  َ َ  ْ ٌو ُ  ُ َ   ٱَ  ۡد ُ  ٱَ  َّنل َ   َّنلِ   ٱ َّنل ۡد َّ ِ  ٱ ِ   ِ َّنل   َّنل
 َ َ  ۡد  َ  ۡد ٌُٗ ا  ُ َِ   َ َ ن  ۡد

ِ ِّىِ  َجَ  ۡدَوا ٌَ ِ ِ   ََ   ُس ۡدَط ٗوا ۦل    َ وُلٌٗ ا ََكوَ  ۥ ِهَّنلىُ   ۡدَ  ۡدِ    ٱّ ِ   ُۡسۡد
Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 

yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka 

sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, 

tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
25

 

 

3) Memelihara akal, akal merupakan sasaran yang menentukan bagi 

seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115. 
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Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. 

Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, 

karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.
26

 Dalam 

firman Allah SWT surat al-Ma’idah ayat 91 : 

و للَّنل ۡدَط نُ  ٱ ُ ِ  ُ   ِنَّنلَما
َ
ٌ ِ َ  أ َ آءَ ٱ َ   ۡدَ َ  َ  َ  ٱ َ ۡدَوُكمُ   ُ َ ۡد َمۡد ِ  ٱِ    ۡد

  ۡد
ۡدَم ۡدِۡسِ ٱ َ  ُ مۡد  ل  ِ  َ ن َ َ ُل َّنل

ِ  ٱذِ ۡد ٌ  ِ   ٱ ََ نِ   َّنل ًَ ۡد  للَّنل َ هُ م َ 
َ
ٌوَ  أ ًُ وَ  ُّ    

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu).
27

 

 

4) Memelihara kehormatan diri serta keturunan, karena manusia adalah 

makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh 

syariat, serta keturunanya juga oleh Allah SWT. Dalam surat al-Isra’ 

ayat 70 : 

َوا َ  ََ  ۡد ۞ مۡد  َءوَا َ   َِ ٓ  َ  َّنل ۡد ًُ ِ  ٱِ    ََ َ ۡدَ   ّ َ
َ ۡد ِ ٱ َ   ۡد

م  ۡد ًُ  ّ ِنَ  َ َ زَ ۡدَ  
ّ َِ   ِ ٱ مۡد    َّنل ًُ نۡد  َ  ِ ٖۚج  َ َ   َ  َ َّنل ۡدَ   َوا ّمِمَّنل ِ  ٗ   َ  َ ۡد    َ  ۡد

Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan.
28

 

                                                           
26

 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), 128. 

27
 Al-Qur‟an, 5, 91. 

28
 Al-Qur‟an, 17, 70. 
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5) Memelihara harta, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab 

itu, harta merupakan Perlindungan terhadap Harta merupakan sesuatu 

yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan Allah 

mensyari‟atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta 

seseorang Allah mensyari‟atkan hukuman pencuri dan perampok.
29

 

Dalam surat an-Nisa’ ayat 29 : 

ا ًَ يُّ
َ
أ ِ نَ  ٱَيَٰٓ ْ   َّنل ٌو ْ  َ   َءوَ ُو ٌٓو ُ  ُ

ۡد
َ   َُكم تَ   ۡد

َ
ٓ   ۡدَ  ِ  ِ ٱ ِ   َ ۡدَوُكم أ و  ِ َّنل

َ
 أ

ْ  َ َ   ّ ِوُكمۡد   تََ واٖۚج  َ ن تَِ  َ  ً  تَُكٌوَ  ٌٓو ُ  ُ هُ َ ُكمۡد   َ  ۡد
َ
َ  ٱ ِوَّنل  أ  ََكوَ   َّنل

     َِ  ٗما  ُِكمۡد 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
30

 

 

Dalam Maṩlaḥaḥ dharuriyah ini apabila terjadi perbenturan antara 

sesama yang dharuri, maka yang harus didahulukan adalah agama. 

Sebab Allah SWT mensyari‟atkan untuk menegakkan agama meskipun 

dengan mengurbankan jiwa dan harta.
31

 

b. Maṩlaḥaḥ hẚjiyah (sekunder) adalah kemaslahatan yang tingkat 

kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. 

                                                           
29

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 115. 

30
 Al-Qur‟an, 4, 29. 

31
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 328. 
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Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan 

kebutuhan pokok yang terdiri dari kelima unsur tersebut menuju ke arah 

sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. Ada beberapa contoh mengenai maṩlaḥaḥ hẚjiyah yaitu 

menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk 

kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, 

melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.
32

 

c. Maṩlaḥaḥ tahsỉniyah (pelengkap) adalah kemaslahatan yang 

kebutuhannya bagi manusia tidak sampai tingkat dharuri ataupun pada 

tingkat hâji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka 

memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.
33

 

Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat 

melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, melakukan 

ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, memakan makanan 

yang bergizi dan berpakaian yang bagus-bagus. 

 Dari ketiga bentuk maṩlaḥaḥ untuk kepentingan kebutuhan manusia 

tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat 

kekuatannya. Maka secara urutannya harus didahulukan dharuri atas 

hâji, dan didahulukan hâji atas tahsỉni. 

3. Maṩlaḥaḥ dari segi keluasan cakupan, ada dua bagian diantaranya, yaitu 

: 

                                                           
32

 Ibid., 327 

33
 Ibid., 328. 
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a. Maṩlaḥaḥ ‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini bisa diartikan 

kepentingan umum maupun kepentingan mayoritas umat. Misalkan 

Ulama‟ memperbolehkan orang membunuh penyebar bid‟ah yang 

dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang 

banyak. 

b. Maṩlaḥaḥ Khassah yaitu kemaslahatan pribadi. Misal adanya 

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang, 

maka itu merupakan kemaslahatan pribadi. 

Pembagian kemaslahatan sangatlah penting, karena berkaitan 

prioritas yang akan diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan 

umum dengan kemaslahatan pribadi. Oleh itu Islam menegaskan untuk 

mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.
34

 

Menurut Mushtafa al-Syalabi mengenai dari segi berubah atau 

tidaknya maṩlaḥaḥ, beliau menjelaskan ada dua bagian, yaitu : 

a. Maṩlaḥaḥ Al-Tsubitsh, ialah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak 

berubah sampai akhir zaman. 

                                                           
34

 Yahya Milatussaniah, Tinjauan Maslahah Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pengampunan Pajak, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 44.  



40 
 

 

b. Maṩlaḥaḥ Al-Mutaghayyirah, ialah kemaslahatan yang 

berbubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek 

hukum.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Islam”, Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 4 (2014), 335. 
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BAB III 

KURSUS CALON PENGANTIN MENURUT PERATURAN DIREKTUR 

JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/491 

TAHUN 2009 

A. Gambaran Umum Tentang Kursus Calon Pengantin 

1. Pengertin Kursus Calon Pengantin 

Kursus adalah pelajaran suatu pengetahuan atau ketrampilan yang 

diberikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan calon pengantin adalah 

terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin yang memiliki arti, sebagai 

berikut : 

a. Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin (menikah), 

b. Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinan.
1
 

Menurut pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa kursus atau 

pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan, 

standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta 

pengembangan kepribadian profesional.
2
 Kursus diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan 

hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 167. 

2
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 

ayat (5). 
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bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Sedangkan di dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, 

telah menjelaskan bahwa kursus calon pengantin yang sering disingkat dengan suscatin 

adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada waktu 

singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan keluarga dalam berumah tangga.
3
 Dan 

calon pengantin ialah seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan 

menuju sebuah ikatan pernikahan.
4
 Sehingga kursus calon pengantin dapat dipahami 

sebagai upaya pemberian bantuan kepada calon pasangan suami istri (pengantin) 

agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, 

memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan 

dengan norma keluarga, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan keluarga yang 

bahagia. 

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin 

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan 

informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan 

perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, 

dan lain-lain yang terkait seluk beluk di dalam rumah tangga. Dan juga 

                                                           
3
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal  1 ayat (2). 

4
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin,, Pasal 1 ayat (1). 
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bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab 

perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Dengan adanya 

kursus calon pengantin (suscatin) terciptanya keluarga sakinah, mawadah wa 

rahmah sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga. 

B. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen 

Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin 

Pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan yang mempersulit 

terjadinya perceraian dan membentuk lembaga penasehatan perkawinan. Sebab 

pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah 

dalam rumah tangga. Tetapi pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan 

sejak sebelum terjadinya pernikahan. Seorang remaja yang telah mampu baik 

secara moril dan spiritual pastinya berkeinginan untuk melaksanakan peristiwa 

bersejarah dalam hidupnya yaitu melaksanakan suatu perkawinan guna 

membina sebuah rumah tangga baru. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam 

perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu 

pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka salah satunya 

diperlukan pendidikan bagi calon pengantin yang merupakan salah satu upaya 

penting dan strategis dalam mempersiapkan kejenjang yang lebih tinggi.
5
 

Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan minimnya 

pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah 

                                                           
5

 Direktorat Urusan Agama Islam (URAIS) dan Pembinaan Syariah, Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (Jakarta: Direktorat URAIS dan Pembinaan Sayriah, 2011), 

14. 
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kecil bisa menjadi masalah besar apabila masing-masing pihak tidak saling 

mempercayai, karena disebabkan kurangnya kesiapan baik materi maupun 

mental. Ketidaksiapan pasangan pengantin baru, bisa dilihat dari bagaimana 

mereka berperilaku setelah menikah. Jika mereka masih melakukan kebiasaan 

seperti belum menikah, hal itu menandakan bahwa mereka tidak sadar jika 

dirinya telah berubah fungsi. Seharusnya mereka telah berfikir tentang 

bagaimana menyikapi faktor-faktor yang mungkin timbul saat berumah tangga, 

seperti ketidakcocokan keluarga, perbedaan pandangan, maupun bagaimana 

cara mensikapi kebiasaan buruk pasangan.
6
 

Sehingga pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan 

dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu 

tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). 

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan 

respon dari tingginya angka perselisihan, perceraian dan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Oleh sebab itu mengikuti program kursus 

calon pengantin (suscatin) perlu bagi pasangan calon pengantin yang mau 

melenggang ke jenjang pernikahan, agar dibekali materi dasar pengetahuan dan 

ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga. 

                                                           
6
 Eka Purnamasari, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di Kua Pamulang Tangerang 

Selatan,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 29.   
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Sikap serius yang dilakukan oleh instansi Departemen Agama tentang terus 

meningkatnya jumlah kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). Mewajibkan bagi pasangan calon suami istri (pengantin) untuk 

mengikuti progam Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Direktur Jenderal 

Bimbingan Agama Islam menerbitkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam pada 

tanggal 10 Desember 2009 tersebut, sebab melihat semakin tingginya perceraian 

dan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Indonesia. Sehingga calon 

pengantin (catin) harus mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Perceraian 

terjadi karena dilatar belakangi dari kurangnya persiapan pernikahan atau 

terkesan terburu-buru. Hal tersebut terjadi karena banyak sekali pasangan suami 

istri yang tidak memikirkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan 

pernikahan dan kehidupan sesudahnya. Selain itu, dalam membina sebuah 

rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan 

konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka 

tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan.
7
 

Sehingga dengan adanya kursus calon pengantin (suscatin) tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi calon 

pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah serta mengurangi angka perselisihan, 

perceraian, dan kekeransan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin 

(suscatin) menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon 

                                                           
7
 Fatchiah E Kertamuda, Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2009), 42. 
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pasangan untuk memahami substansi tentang seluk beluk rumah tangga. Agar 

para calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual dalam 

menghadapi segala kemungkinan problematika keluarga. Sebab apabila 

kurangnya pemahaman dalam substansi berkeluarga akan bisa membuat 

permasalahan sepele menjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama. 

Sesuai pada Bab I pasal 1 ayat (4) Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen 

Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin,  tempat dari pelaksanaan 

teknis kursus calon pengantin (suscatin) adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah 

Kecamatan dan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
8
 Namun 

ada juga penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) selain di tempat Kantor Urusan 

Agama (KUA) atau Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 

apabila telah memenuhi kriteria/persyaratan yang di tetapkan oleh Departemen Agama. 

Sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) di dalam pasal 5 

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor: DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin disediakan seperti silabus, 

modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana lainnya yang 

disediakan oleh Departemen Agama.
9
 Sertifikat tanda bukti kelulusan kursus 

calon pengantin (suscatin) dan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan.
10

  

                                                           
8
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 1 ayat (4) 

9
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 5 ayat (1). 

10
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 6 ayat (1) dan (2). 
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C. Maksud Dan Tujuan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin 

 Dalam sebuah pembentukan suatu Perundang-undangan tentu akan ada 

maksud dan tujuan peraturan tersebut dibuat. Demikian pula Peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 

Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, tentu mempunyai maksud dan tujuan 

peraturan tersebut dibuat. 

Pada Bab II Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang Kursus Calon Pengantin pasal 2 menjelaskan bahwa maksud dan tujuan 

peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, 

mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan 

kekerasan dalam rumah tangga.
11

 

Penjelasan dari maksud peraturan kursus calon pengantin (suscatin) adalah 

sebagai berikut : 

1. Diberikan pemahaman, pengetahuan dan bimbingan keimanan, serta 

ketaqwaan dan akhlaqul karimah kepada calon pengantin (catin). 

2. Mempersiapkan generasi perkawinan yang berkualitas guna membina 

keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal berlandaskan norma-norma agama 

dan nilai luhur budaya dan bangsa. 

                                                           
11

 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 2. 
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3. Mewujudkan perkawinan bagi calon pengantin (catin) menuju keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Sedangkan dari tujuan peraturan kursus calon pengantin (suscatin) 

diantaranya, sebagai berikut : 

1. Peserta atau calon pengantin (catin) mengetahui bagaimana mempersiapkan, 

melaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar. 

2. Peserta atau calon pengantin (catin) memiliki motivasi yang kuat dan 

tangguh, bagaimana membentuk keluarga yang berhasil, bahagia, sejahtera 

dan juga kekal. 

3. Mampu mengatasi dan memahami tantangan, ancaman, gangguan, dan 

problematika yang tengah dihadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

4. Dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlak mulia dalam berkeluarga.
12

 

5. Serta mengatasi atau meminimalisir permasalahan yang terjadi di masyarakat 

mengenai kasus perceraian yang di timbulkan oleh anggota dalam keluarga 

yang bisa berdampak kepada lingkungan masyarakat. 

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen 

Agama Nomor: DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin tersebut berisi 5 bab dan 

7 pasal yang keseluruhannya berkaitan tentang kursus calon pengantin 

(suscatin), yang dimulai dari ketentuan umum, maksud dan tujuan, materi dan 

                                                           
12

 Erni Istiani, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 

Tentang Suscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah 

Mawaddah Wa Rahmah,” Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga), 32. 
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narasumber serta penyelenggaraannya. Di dalam Keputusan Menteri Agama 

(KMA) No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, terdapat poin mengenai 

kursus calon pengantin (suscatin) yang termuat dalam Bab IX Pasal 18 ayat (3) 

yaitu : dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Penghulu atau Pembantu 

Penghulu meluluskan akad, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon 

pengantin (suscatin) dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) setempat.
13

 Sementara dalam Peraturan Menteri Agama 

(PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang merupakan tinjauan 

ulang atas Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan 

Nikah, ada pasal mengenai kursus calon pengantin (suscatin) tidak tercantum 

(termaktub). Disamping peraturan itu, masih ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 

21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 

walaupun pada hakikatnya, peraturan tersebut adalah peraturan tentang 

Keluarga Berencana (KB), namun secara umum berkaitan dengan tujuan 

suscatin. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 Tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui 

pengembangan kualitas keluarga, dan keluarga berencana diselenggarakan 

secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
14

 

                                                           
13

 Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, 

Pasal 18 ayat (3). 

14Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera, Pasal 2. 
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Terdapat pula yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) 

bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga, 

Pemerintah dan atau mesyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan 

keluarga. Dan pada ayat (2) menjelaskan pembinaan dan pelayanan keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, 

dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.
15

 

D. Materi Kursus Calon Pengantin Menurut Peraturan Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 

Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tersebut, kursus calon pengantin (suscatin) waktu 

pelaksanaannya minimal 24 jam pelajaran. Sesuai pada Bab III mengenai materi 

dan narasumber bahwa isi dari beberapa materi yang harus disampaikan kepada 

calon pengantin, diantaranya tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam), 

pengetahuan agama (5 jam), peraturan perundangan di bidang perkawinan dan 

keluarga (4 jam), hak dan kewajiban suami istri (5 jam), kesehatan reproduksi (3 

jam), manajemen keluarga (3 jam), serta psikologi perkawinan dan keluarga (2 

jam).
16

 

1. Tata Cara Dan Prosedur Perkawinan 

                                                           
15

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera, Pasal 7 ayat (1) dan (2). 

16
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 

DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 3 ayat (1). 
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Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus 

dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang 

bersifat administrasi. Dan narasumber yang menjadi materi ini adalah dari 

Kantor Urusan Agama, dengan waktu 2 jam pelajaran (JPL), adapun 

materi-materinya antara lain : 

a. Persyaratan administrasi, 

1) Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing-masing, 

diantaranya adalah Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat 

Keterangan Asal Usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai 

(Model N3), Surat Keterangan Orang Tua (Model N4), Surat 

Pemberitahuan Untuk Nikah (Model N7). 

2) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2 x 3, 3 lembar. 

3) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

Apabila untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan 

Akta Cerai dan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi 

Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat 

Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus 

sudah lepas dari masa iddah. Sedangkan bagi seorang laki-laki yang 

telah beristri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari 

Pengadilan Agama (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan pasal 4 ayat 1). 

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin atau Wali 

nikah membawa surat-surat tersebut ke Kanor Urusan Agama (KUA) 
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Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau diwilayah Kecamatan 

dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus 

diserahakan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan 

untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan 

diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar 

Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, 

akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat 

Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau 

di wilayah dimana akad akan dilaksanakan). Dan selama selang waktu 10 

hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, 

penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) dan melengkapi 

kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.
17

 

2. Pengetahuan Agama 

Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, 

karena dengan ilmu pengetahuan Agama manusia diingatkan akan Sang 

Pencipta dan dengannya lah manusia akan menemukan keharmonisan dalam 

berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan 

istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang 

paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin 

(suscatin), materi seputar Agama dilaksanakan selama 5 jam pelajaran 

(termasuk sesi tanya jawab) dengan narasumber berasal dari Kantor Urusan 
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 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Modul Materi Kursus Calon Pengantin, 

(Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), 10. 
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Agama (KUA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BP4). 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam 

kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara 

lain : 

a. Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah 

dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat berjamaah di masjid. 

b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo’a kepada Allah SWT 

dalam keadaan suka dan duka. 

c. Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah. 

d. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.  

e. Menjawab seruan adzan.  

f. Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam 

(infaq, shodaqoh dll).  

g. Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah 

mengambil air wudhu dan beribadah (sholat atau membaca Al-Qur’an).  

h. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.  

i. Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.
18

 

j. Dalam masalah berhubungan, Islam mengatur hal tersebut sebagai berikut 

: 

1) Melakukan hubungan seks hanya boleh dilakukan dengan istri. 

                                                           
18

 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4), Panduan Keluarga 

Muslim, (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah: BP 4, 2007), 13. 
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2) Bercanda dan bersenda gurau dengan istri sebelum melakukan 

hubungan seks untuk membangkitkan gairah. 

3) Hubugan seks sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan perut kosong 

atau terlalu kenyang, juga dalam keadaan ingin buang air. 

4) Hubungan suami istri dilakukan dalam keadaan benar-benar rahasia 

(tertutup) dari pandangan orag lain, bahkan walaupun di hadapan bayi, 

kecuali bayi itu dalam keadaan tidur. 

5) Ketika sedang melakukan hubungan suami istri sebaiknya 

menggunakan selembar kain (selimut) utuk menutupi tubuh keduanya 

(tidak melakukanya dalam keadaan bugil). 

6) Ketika melakukan hubugan suami istri sebaiknya tidak menghadap 

kiblat. 

7) Bersiwak (menggosok gigi) sebelum melakukan hubungan suami istri.  

8) Tidak berbicara ketika sedang melakukan hubungan suami istri. 

9) Tidak memikirkan (membayangkan) orang lain selain istri sendiri 

selama melakukan hubungan suami istri. Membayangkan 

(menghayalkan) orang lain selama hubungan, sama dengan berzina 

dengan orang yang dibayangkan itu. 

10) Hubungan seks sebaiknya tidak dilakukan dengan niat semata-mata 

hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi sebaiknya dengan niat 

untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram, untuk menyambung 

keturunan dan untuk memenuhi hak istri. Dengan niat seperti itu, 

selain terpenuhi keinginannya, akan juga mendapat pahala. 
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11) Jika ingin mengulangi hubungan untuk kali berikutnya, maka di antara 

tiap-tiap hubungan sebaiknya mandi dahulu, ataupun wudhu pun 

sudah mencukupi, atau setidak-tidaknya istinjak (mencuci kemaluan) 

dahulu. 

12) Mandi setiap selesai melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi 

diperbolehkan hanya satu kali mandi, yaitu pada kali yang terakhir 

(jika hubungan dilakukan lebih satu kali dalam satu waktu). 

13) Bila seseorang berada dalam keadaan hadast besar (yaitu dalam 

keadaan wajib mandi) kemudian harus makan atau minum (misalkan 

waktu sahur) maka kedua tangan harus dicuci hingga pergelangan, 

kumur-kumur dan kemudian makan (mandi dapat dilakukan 

kemudian). Dari sini kita mengerti bahwa jika dibutuhkan maka 

diperbolehkan makan dan minum dalam keadaan hadast besar. 

14) Haram (terlarang) melakukan hubungan suami istri dalam keadaan 

haid (menstruasi). Akan tetapi diperbolehkan bermesraan, memeluk, 

dan membelainya, tetapi istri harus menutupi bagian aurot pribadinya 

dari pusar hingga kelututnya untuk mencegah terjadinya jima’ 

(hubungan seks). Karena Allah Swt. telah melarang melakukan jima’ 

dalam keadaan istri sedang haid, dan perbuatan itu dianggap sebagai 

suatu dosa besar. Karena itu apabila hubungan terjadi pada saat haid, 

maka segeralah bertaubat dan beristighfar dan lebih baik lagi 

mangeluarkan sedekah. 
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15) Ketika melakukan hubungan seks atau ketika mandi telah menjadi 

wajib, maka jika berkeringat maka keringatnya itu adalah suci. Jika 

keringat itu mengenai pakaian, maka pakaian itu tetap suci, tetapi air 

mani adalah tidak suci (najis) dan ini harus disuci. 

16) Nabi Muhammad SAW. juga menganjurkan untuk meminum air 

setelah kegiatan hubungan suami istri tersebut.
19

 

3. Peraturan Perundangan Di Bidang Perkawinan Dan Keluarga 

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang 

diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang 

Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan 

diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta kursus lebih 

menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang 

peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari 

Pengadilan Agama, dengan narasumber tersebut peserta kursus calon 

pengantin (suscatin) diharapkan untuk tidak akan pernah mendaftarkan kasus 

perceraian rumah tangganya di Pengadilan Agama. Materi ini disampaikan 

selama 4 jam pelajaran (JPL) termasuk diskusi dan tanya jawab. 

Pembahasan tentang materi peraturan perundang-undangan lebih banyak 

menjelaskan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yaitu : Bab I Dasar Perkawinan, 
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 Mufti E.M.H. Sulajee, Sunah Sehari 24 Jam Bersama Rasulullah, (Bandung, Pustaka 

Ramadhan, 2003), 98-101. 
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Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 3 ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 

boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami. Ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin 

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  

Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di 

daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 

(1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 

akan beristeri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri 

tidak dapat melahirkan keturunan.  



58 
 

 

Pasal 7  ayat (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 

(enam belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 

(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau 

pejabat lain, yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun 

wanita. Ayat (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang 

atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) 

undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud 

dalam pasal 6 ayat (6).
20

 

4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 

Narasumber dari materi ini adalah dari Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BP4) dengan durasi waktu selama 5 jam 

pelajaran (JPL), adapun materinya meliputi : 

a. Hak Istri 

1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah. 

2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. 

Firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-nisa’ ayat 19 ; 

َها يُّ
َ
أ ْا   ِذَّل  يَ  ٱَيَٰٓ ن  َ ُن ۡم  َ   ُّ  َ   َ وَا ُن و

َ
ْا  أ ٓا َ  ٱ َ   ُن و ۖا   لِّن َ ا ا  َ َ   َ  ۡم ٗه

يِذَّل  ْا  َ  ۡم ُن ُن  ُن َ  ُن و َ ۡم ٓا    َ  ۡم       يِذَّل  َاا ٓا  َ و َ ۡم ُن ُن  ُن ن    ِذَّل
َ
   َ  أ

ۡم
َ  ٖة   َ      َ   
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 21. 
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َ  ِّن َ  ٖة   يِذَّل  اُّ ُن  ُن ۡمَ  ۡم ُن و   ٱ     ََ    يِذَّل  فَإ ن   ن َ َ َ َٰٓ  َ    ۡم ُن ُن  ُن
َ
ْا  أ   َ ۡم َ ُن و

َ َ   ؤاٗهَ ۡم  ُن  ٱَ َ  ۡم ا    ي    ِذَّل ٗه ا َخۡيۡم     َ ث ۡيٗه

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian 

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka 

melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan 

mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
21

 

3) Agar suami menjaga dan memelihara isterinya. Maksudnya ialah 

menjaga kehormatan isteri, tidak menyia-nyiakan, agar selalu 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-Nya. 

Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim ayat 6 ; 

َها  يُّ
َ
أ ْا   ِذَّل  يَ  ٱَيَٰٓ ْا  َ وَا ُن و َ  ُن ۡم   ُن ٓاو  نُن

َ
 ۡم    ُن ۡم  أ

َ
ا َ أ   ِذَّلااُن  ٱَ  ُن دُنَ ا  َارٗه

َ ودٞظ    َ  ٞظ  َاَ َٰٓ  َ  ٌة  َع َ ۡمَها  ۡم َ اَر ُن ٱ َ  َ  ٱَي ۡم ُن نَ   ِذَّل     ٓا   ِذَّل َ  َ ُن ۡم  َاا
َ
 أ

َ  ُن نَ  َ  ُن نَ  َاا َ َ نۡم     ُن ۡم
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
22

 

 

b. Hak Suami 
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 Al-Quran , 4, 19. 

22
 Al-Qur’an, 66, 6. 
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Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga 

termaksud di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami 

menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan 

suami-isteri. 

c. Hak Bersama Suami Istri 

Hak-hak bersama diantara kedua suami istri adalah : 

1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling 

menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan. 

2) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini isteri haram bagi 

laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi 

perempuan dari pihak keluarga isteri. 

3) Berlaku hak pusaka-mempusakai. Apabila salah seorang diantara 

suami-isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun 

keduanya belum bercampur.  

4) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami-isteri 

untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya 

menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian. 

a. Kewajiban-kewajiban suami istri 

1) Kewajiban Istri 

Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan 

oleh norma agama dan susila, Mengatur dan mengurus rumah 

tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan 

keluarga, Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah 
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SWT, Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta 

benda keluarga, Menerima dan menghormati pemberian suami serta 

mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cepat 

dan bijaksana. 

2) Kewajiban Suami 

Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta 

menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan 

kesejahteraannya. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta 

mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan 

papan dengan cara yang halal. Membantu tugas-tugas istri terutama 

dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada 

isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi 

membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri 

membuat salah. Dan dapat mengatasi keadaan, mencari 

penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang. 

3) Kewajiban Bersama Suami Istri 

Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. 

Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. masing-masing harus dapat 

menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai serta selalu 

bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Hormat, sopan santun, 

penuh pengertian serta bergaul yang baik. Matang dalam berbuat 

dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang 
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dihadapi. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka 

rahasia pribadi. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan 

masing-masing.
23

 

5. Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan pastinya akan menimbulkan kebahagiaan dan tidak akan ada 

kebahagiaan tanpa keturunan. Dengan narasumber dari Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Puskesmas 

serta waktu pelajaran selama 3 jam pelajaran (JPL), materi diberikan dalam 

berbagai pelajaran, antara lain : 

a. Keluarga Berencana Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya 

mewujudkan kebahagiaan dan kesejateraan keluarga. Tujuan utama dari 

keluarga berencana (KB) adalah untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, istri banyak 

mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak di 

samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas 

sebagai ibu rumah tangga. 

b. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Dalam upaya mewujudkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memang peranan yang 

sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada 

umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga 

kesehatan tubuh dengan memekan makanan yang halal lagi baik. 
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 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Modul Materi Kursus Calon Pengantin, 

(Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), 17. 
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c. Imunisasi 

Imunisasi pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara 

menyuntikan atau memberikan kuman yang telah kedalam tubuh. 

Manfaatnya adalah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan 

semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah 

penyakit-penyakit tertentu. 

 

6. Manajemen Keluarga 

Pemberian materi tentang manajemen ekonomi keluarga di kursus calon 

pengantin (suscatin). Waktu penyampaian materi dan tanya jawab selama 3 

jam pelajaran dengan narasumber dari Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dan PKK, antara lain usaha manajemen 

keluarga dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak tertutup 

kemungkinan bagi isteri untuk membantu suami., namun jangan sampai 

melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi 

anak-anaknya. 

b. Pendayagunaan usaha home industri agar isteri dapat membantu tugas 

suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan 

perhatian kepada anak. 

7. Psikologi Perkawinan Dan Keluarga 

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami istri dapat dicapai 

antara lain melalui :  



64 
 

 

a. Adanya saling pengertian, diantara suami istri hendaknya saling 

memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara 

fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan. 

b. Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, 

rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan 

secara matematis. Namun kepada kita manusia diperhatikan untuk 

melakukan ikhtiar, hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang 

harus diterima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing 

kita terima secara tulus dan ikhlas. 

c. Saling menyesuaikan diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap 

anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang 

ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui 

kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. 

d. Memupuk rasa cinta, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, 

hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memumpuk rasa cinta 

dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling 

menghargai dan penuh keterbukaan.  

e. Melaksanakan azas musyawarah, dalam kehidupan keluarga, sikap 

bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang 

perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka lapang dada, jujur, 

mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari 

pihak suami maupun istri. 
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f. Suka memaafkan, diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk 

saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena 

tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab 

terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus 

kepada perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian. 

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama, masing-masing suami istri 

harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan 

dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan 

keluarga. 

Sebuah keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari 

ayah, ibu dan anak (nuclear family) akan tetapi menyangkut hubungan 

persaudaraan yang lebih besar lagi (extended family), baik hubungan antara 

anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. 

a. Hubungan antara anggota keluarga, karena hubungan persaudaraan yang 

lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama 

keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah 

pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri 

harus baik dengan keluarga pihak suami. 

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat, tetangga merupakan 

orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang 

pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah 

janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapatkan perhatian. 

Materi tentang psikologi perkawinan ini diberikan selama 2 jam pelajaran 
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(JPL) oleh Kantor Urusan Agama (KUA), PKK dan terkadang oleh para 

praktisi psikologi. 

Narasumber atau pemateri ialah sebagai konsultan yang memiliki 

keahlian dalam bidangnya. Dan narasumber dapat menggunakan metode 

dalam penataran kursus calon pengantin (suscatin), yaitu diantaranya dengan 

metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. 

Sesuai kompetensi narasumber atau pemateri yang diberikan kepada 

calon pengantin. Maka materi yang diberikan di dalam kursus harus sesuai 

dengan bidangnya masing-masing atau berkompetensi pada materi yang akan 

disampaikannya, di antara materi dan narasumbernya adalah : 

1. Undang-undang Perkawinan, Badan Penasihat, Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai narasumber dengan materi 

kehendak nikah, ijab qobul, sighat taqliq, surat nikah, khutbah dan 

konseling. 

2. Fiqih munakahat, Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) sebagai narasumber 

dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan dan dampak 

perkawinan. 

3. Reproduksi sehat, Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai narasumber 

dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan 

reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, 

kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, 
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penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta 

konseling. 

4. Ekonomi keluarga, Perguruan Tinggi atau Majelis Ulama’ Indonesia 

(MUI)  sebagai narasumber dengan materi halal haram, karunia dan 

barokah, usaha dan kreatif, semangat untuk bekerja dan home industri.
24

 

5. Psikologi perkawinan, sikolog sebagai narasumber dengan materi 

pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah dan 

memupuk kemesraan suami istri.  

6. Managemen rumah tangga, Ulama atau Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) sebagai narasumber dengan materi kebutuhan vital biologis atau 

jasmani, kebutuhan rohani  dan kebutuhan sosial. 

7. Pembinaan keluarga sakinah, Seksi Urusan Agama Islam atau Tim 

penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai 

narasumber dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar 

pembentuk rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, 

kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus dimiliki suami istri, 

perilaku yang harus di hindari suami dan istri.  

8. Pendidikan agama dalam rumah tangga, Seksi Pendidikan Agama Islam 

pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas) sebagai 

narasumber dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan 

                                                           
24

 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petunjuk Pelaksanaan 

Kursus Calon Pengantin, (Malang: BP 4, 2007), 1. 
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agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan 

keluarga, akhlaqul karimah, iman dan Islam.
25

 

                                                           
25

 Ibid., 4. 
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BAB IV 

ANALISIS MAṢLAḤAḤ  

TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN  

A. Analisis Maṩlaḥaḥ terhadap tujuan dari Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang 

Kursus Calon Pengantin 

Maṩlaḥaḥ adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada 

kebaikan atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia secara umum 

untuk menghasilkan kemudahan atau keuntungan. Pada dasarnya maṩlaḥaḥ 

ialah meraih kemanfaatan dengan menolak kemadlaratan. Dan maṩlaḥaḥ 

merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan 

juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Hukum Islam yang 

merupakan ketentuan dari Allah SWT telah di sepakati umat Islam bahwa 

keseluruhan hukumnya mendatangkan kemanfaatan. Namun di perkembangan 

zaman yang pesat ini, kehidupan yang dijalanni manusia di dunia terus 

mengalami perubahan dan timbul masalah yang terjadi di dalam masyarakat. 

Masalah-masalah yang terjadi ini merupakan masalah baru atau penemuan 

kasus hukum baru yang belum diatur dengan jelas dalam Nash. Sehingga 

dalam meenentukan sebuah hukum yang terjadi di kalangan masyarakat 

membutuhkan suatu kehujjahan untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang 

belum diatur. 
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Di dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ditemukan secara 

jelas mengenai hukum kursus calon pengantin, demikian pula dalam historis 

hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw, sahabat, tabi'in dan ulama' 

madzhab, hal ini disebabkan karena kursus calon pengantin merupakan 

dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang. Sesuai dengan 

kaidah yang menjelaskan bahwa berubahnya suatu hukum hendaknya di 

sesuaikan dengan situasi, kondisi,waktu dan tempatnya. Maka di perlukannya 

maṩlaḥaḥ sebagai menentukan hukum yang dijadikan dasar pijakan 

mengadakan penyelenggaraan kursus bagi calon pengantin. 

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan pada waktu singkat kepada calon pengantin tentang 

kehidupan keluarga dalam berumah tangga. Kursus calon pengantin diatur di dalam 

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus 

Calon Pengantin, sesuai di dalam pasal 2  menjelaskan bahwa maksud dan 

tujuan peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka 

perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Maksud dari kursus calon pengantin (suscatin) yang diberikannya 

pemahaman dan pengetahuan agar calon pengantin (catin) dapat 

mempersiapkan diri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ketika 

nantinya di dalam rumah tangga. Sehingga calon pengantin dapat mewujudkan 

perkawinan yang menuju kepada sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah 
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dan rahmah. Adapun tujuan dari peraturan tentang kursus calon pengantin ini 

adanya pertimbangan dari pemerintah dan diterbitkannya oleh Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bahwa dengan adanya peningkatan 

angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

yang salah satunya di sebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman 

calon pengantin tentang kehidupan rumah/ keluarga serta mewujudkan 

kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah  warahmah perlu dilakukan 

kursus kepada calon pengantin. 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kursus calon pengantin 

(suscatin) sebagai upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga Departemen 

Agama dalam menuju kemanfaatan bagi para pasangan calon pengantin. 

Manfaat bagi pasangan calon pengantin ialah mengetahui bagaimana 

mempersiapkan, melaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar, 

memiliki motivasi yang kuat dan tangguh dalam membentuk sebuah keluarga 

yang berhasil (harmonis), mampu mengatasi dan memahami tantangan dan 

problematika yang tengah dihadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, 

dan dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlak mulia dalam berkeluarga. Serta meminimalisir 

permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kasus perceraian yang di 

timbulkan oleh anggota dalam keluarga yang bisa berdampak kepada 

lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan tujuan peraturan kursus calon pengantin (suscatin) menurut 

penulis, bahwa aturan tersebut sebagai langkah pencegahaan 
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perceraian-perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga tujuan 

peraturan tersebut di tinjau dari segi maṩlaḥaḥ termasuk di  golongan 

maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ yaitu maṩlaḥaḥ yang sejalan dengan tujuan syara' yang 

dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan 

manusia serta terhindar dari kemadharatan seperti halnya dilakukan kursus 

calon pengantin dengan bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan yang 

berupa kebahagian, keharmonisan, kesejahteraan dalam rumah tangga. Sebab 

melihat terus meningkatnya kejadian perceraian yang terjadi masyarakat 

sangatlah tepat jika kursus calon pengantin (suscatin) ini diterapkan agar 

cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dapat 

terealisasikan. Minimal kejadian (kasus) perceraian di Pengadilan Agama 

dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun lainnya dapat 

berangsur-angsur berkurang. 

B. Analisis Maṩlaḥaḥ terhadap materi dari Peraturan Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus 

Calon Pengantin 

Dari pemaparan di Bab sebelumnya, bahwa materi yang ada di Peraturan 

Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon 

Pengantin adalah sebagai berikut : 

1. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam), 

2. Pengetahuan agama (5 jam), 

3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), 
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4. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam),  

5. Kesehatan reproduksi (3 jam), 

6. Manajemen keluarga (3 jam), 

7. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam). 

Materi yang diberikan oleh pemateri (narasumber) kepada peserta atau 

calon pengantin (catin) tersebut, termasuk perintah Allah SWT dalam 

pemenuhan kebutuhan berkehidupan yang tidak menyebabkan lenyap atau 

rusaknya kelima unsur pokok mengenai agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta. Mengingat begitu pentingnya materi yang diberikan kepada calon 

pengantin tersebut. Maka perlu di wajibkannya calon pengantin untuk 

mengikuti keseluruhan materi yang ada di dalam peraturan tentang kursus 

calon pengantin (suscatin). 

Di dalam tingkat kepentingan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan 

bagi manusia, di dalam hukum Islam di istilahkan maṩlaḥaḥ dan maṩlaḥaḥ 

dibagi menjadi tiga kategori tingkatan, yaitu :  

1. Maṩlaḥaḥ dharuriyah (pokok) adalah kemaslahatan yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia (kemaslahatan primer). Secara 

langsung kehidupan manusia pasti membutuhkan kebutuhan yang mendasar 

atau pokok yang bermanfaat untuk kehidupannya. 

2. Maṩlaḥaḥ hẚjiyah (sekunder) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk 
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kemaslahatannya tidak secara langsung untuk kebutuhan pokok, namun 

menuju ke arah sana dalam memberikan kemudahan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. 

3. Maṩlaḥaḥ tahsỉniyah (pelengkap) adalah kemaslahatan yang kebutuhannya 

bagi manusia tidak sampai tingkat dharuri ataupun pada tingkat hâji, namun 

kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan 

dan keindahan bagi hidup manusia. Dan kemaslahatan ini sifatnya 

pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya. 

Di lihat dari uraian diatas, penulis menganalisis tentang materi yang ada 

di dalam peraturan kursus calon pengantin (suscatin) yang dikaitkan dengan 

tingkat kebutuhan manusia menggunakan teori maṩlaḥaḥ, yaitu : 

1. Tata cara dan prosedur perkawinan di kursus calon pengantin (suscatin) 

terkait maṩlaḥaḥ termasuk dalam jenis tingkatan maṩlaḥaḥ hẚjiyah, sebab 

hanya pengetahuan mengenai persyaratan-persyaratan yang bersifat 

administrasi untuk mendaftar menikah. Secara tidak langsung mengenai 

persyaratan pernikahan bagi calon pengantin pasti dilakukan untuk 

memenuhi syarat administrasi pernikahan. 

2. Pengetahuan agama di kursus calon pengantin (suscatin) terkait maṩlaḥaḥ 

termasuk dalam jenis tingkatan maṩlaḥaḥ hẚjiyah, sebab pengetahuan 

agama harus diberikan secara rutin kepada manusia tidak hanya dalam satu 

pertemuan atau di dalam kursus. Mengingat materi pengetahuan hanya di 
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berikan ketika di dalam kursus untuk calon pemgantin yang akan menjadi 

keluarga, maka pasangan pengantin tersebut secara tidak harus mengetahui 

pengetahuan-pengetahuan agama di dalam sebuah keluarga. 

3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga di kursus calon 

pengantin (suscatin) di kaitkan dengan maṩlaḥaḥ termasuk dalam jenis 

tingkatan maṩlaḥaḥ hẚjiyah, sebab materi yang diberikan kepada calon 

pengantin terkait yang ada di dalam undang-undang perkawinan. Secara 

tidak langsung sebenarnya calon pengantin sudah pasti akan menjalankan 

apa yang ada di dalam isi undang-undang perkawinan. 

4. Hak dan kewajiban suami istri di kursus calon pengantin (suscatin) 

berkaittan dengan maṩlaḥaḥ termasuk dalam jenis tingkatan maṩlaḥaḥ 

hẚjiyah, hal ini dikarenakan antara hak suami dan hak istri serta kewajiban 

suami dan istri pasti akan dijalankan oleh calon pengantin untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

5. Kesehatan reproduksi di dalam kursus calon pengantin (suscatin) di kaitkan 

dengan maṩlaḥaḥ termasuk dalam jenis tingkatan maṩlaḥaḥ hẚjiyah, sebab 

kesehatan merupakan kebahagiaan dalam keluarga dan tidak akan ada 

kebahagiaan tanpa keturunan. Oleh sebab itu menjaga kesehatan reproduksi 

tanpa tidak sadar pastinya akan selalu dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidup di dalam keluarga nanti bagi calon pengantin. 

6. Manajemen keluarga di dalam kursus calon pengantin (suscatin) terkait 

dengan maṩlaḥaḥ termasuk dalam jenis tingkatan maṩlaḥaḥ hẚjiyah, sebab 
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manajemen keluarga merupakan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu 

bagi calon pengantin nanti ketika sudah berkeluarga pasti akan 

membutuhkan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya dan tanpa tidak sadar 

pastinya juga akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi 

keluarganya.  

7. Psikologi perkawinan dan keluarga di dalam kursus calon pengantin 

(suscatin) terkait dengan maṩlaḥaḥ termasuk dalam jenis tingkatan 

maṩlaḥaḥ hẚjiyah, sebab psikologi perkawinan ini di tujukan kepada calon 

pengantin, agar harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan 

masing-masing untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga. Maka 

psikologi bagi calon pengantin ini tanpa sadar seharusnya sudah memahami 

hal tersebut agar menjaga kelanggengan perkawinan. 

Sehingga penulis dalam hal mengenai materi-materi yang ada di dalam 

kursus calon pengantin (suscatin) tersebut menarik kesimpulan bahwa dari 

mulai tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan 

perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami 

istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga sampai dengan psikologi 

perkawinan dan keluarga termasuk kedalam maṩlaḥaḥ hẚjiyah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tujuan peraturan kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin 

menurut konsep maṩlaḥaḥ termasuk pada maṩlaḥaḥ murŝãlảḥ yaitu : 

dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam 

mewujudkan kebaikan mendatangkan manfaat baginya yaitu baik berupa 

kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya.  

2. Sesuai materi yang ada dalam peraturan kursus calon pengantin (suscatin) 

bagi calon pengantin mengenai dari mulai tata cara dan prosedur 

perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang 

perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan 

reproduksi, manajemen keluarga sampai dengan psikologi perkawinan dan 

keluarga menurut tingkat kebutuhan manusia dalam konsep maṩlaḥaḥ 

termasuk kedalam tingkatan hẚjiyah, karena bagi calon pengantin tanpa 

tidak sadar atau tidak secara langsung pasti akan melakukan apa yang ada 

di dalam materi peraturan tersebut. Ketika calon pengantin sudah menjadi 

sebuah keluarga (serumah). 
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B. Saran 

1. Agar lembaga kursus calon pengantin (suscatin) yang ada di Kantor 

Urusan Agama (KUA) lebih dikenal masyarakat. Sebaiknya pemerintah 

lebih sering untuk mensosialisasikan lembaga tersebut kepada masyarakat 

melalui media berupa kegiatan dan manfaat adanya kursus calon pengantin 

(suscatin). 

2. Materi yang ada dalam peraturan kursus calon pengantin (suscatin) lebih 

ditekankan  kepada lembaga kursus untuk bekerja sama dengan pihak 

Kelurahan, rt, rw, berupa sosialisasi kursus perkawinan. 
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