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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan manusia lain, 

baik dalam kondisi bahagia maupun susah. Dikatakan demikian karena ia 

membutuhkan respon positif dari sesamanya pada saat mengekspresikan 

kebahagiaan maupun ketika mengeluhkan kesusahan. Respon positif tersebut 

sangat dibutuhkan oleh manusia. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka ia 

dirundung kegelisahan. Dengan demikian ia membutuhkan respon positif 

dalam berbagai aspek kehidupan. 

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan. Sebagai individu 

manusia membutuhkan sesamanya dalam menjalani seluruh prosesnya. Proses 

tersebut meliputi: mempersiapkan perkawinan, melangsungkan perkawinan, 

membina rumah tangga, dan mencari solusi atas problematika rumah tangga. 

Dalam hal ini ia membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, yaitu: 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah.  

Kantor Urusan Agama Kecamatan (selanjutnya akan disebut KUA) 

merupakan pihak pemerintah yang paling dibutuhkan dalam urusan 

perkawinan, khususnya bagi Warga Negera Indonesia (selanjutnya akan 

disebut WNI) yang beragama Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut PMA) Nomor 34 Tahun 2016 
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tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada bab 

I pasal 1 ayat (1) disebutkan: 

 

KUA Kecamatan adalah sebagai unit pelaksana teknis pada 

Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional 

dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota1.  

 

Sebagai pelaksana teknis, maka segala aktivitas di KUA harus mengacu 

pada visi dan misi Kantor Kementerian Agama (selanjutnya akan disebut 

Kemenag) Kabupaten/ Kota.  

Dalam konteks perkawinan KUA memiliki peran yang sangat 

signifikan. Tanpa KUA sebuah perkawinan tidaklah sah secara hukum, institusi 

inilah yang berwenang melegalisasi perkawinan sebagaimana amanat Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang 

sering disebut Undang-Undang Perkawinan) khususnya pada bab I pasal 2 ayat 

(2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”2. 

Perkawinan hanyalah salah satu dari urusan yang dilayani di KUA. 

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 pada bab I pasal 2 bahwa tugas KUA 

adalah “melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah 

                                                           
1 RI, Kementerian Agama. 2016. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 

Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI. h. 3 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam: Indonesia, 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik. 2015. Himpunan 

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. h. 22 



3 
 

kerjanya”3. Selanjutnya tugas tersebut dirinci pada pasal 3 ayat (1) sebagai 

berikut: 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk; 

b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan; 

d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

e. pelayanan bimbingan kemasjidan; 

f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 

h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan4. 

 

Kemudian pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:  

 

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KUA 

Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik 

haji Jemaah Haji Reguler5.   

 

Fungsi-fungsi KUA tersebut dapat disederhanakan menjadi 2 fungsi pokok, 

yaitu sebagai unit pelayanan pada bidang perkawinan pada khususnya dan 

bidang keagamaan pada umumnya.  

Selanjutnya pada pasal 5 disebutkan bahwa susunan organisasi KUA 

terdiri atas: Kepala KUA, Petugas Tata Usaha, dan kelompok jabatan 

                                                           
3 RI, Kementerian Agama. 2016. Peraturan .... h. 4 
4 RI, Kementerian Agama. 2016. Peraturan .... h. 4 
5 RI, Kementerian Agama. 2016. Peraturan .... h. 4 
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fungsional. Adapun pengertian kelompok jabatan fungsional tersebut diuraikan 

pada pasal 11 ayat (1) sebagai berikut: 

 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu 

yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan 

fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan6. 

 

Penghulu dan Penyuluh Agama Islam (selanjutnya akan disebut PAI) 

mempunyai peran penting dalam sebuah kehidupan perkawinan. Penghulu 

berperan dalam pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah; sedangkan PAI 

berperan dalam pembinaan perkawinan (selanjutnya akan disebut binwin) yang 

meliputi pembinaan pranikah dan pascanikah (setelah terbentuk dan 

berprosesnya rumah tangga). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

Penghulu berperan pada proses pernikahan sedangkan PAI berperan pada 

proses pranikah dan pascanikah. 

Binwin hanyalah salah satu dari peran PAI. Sebab, sebagaimana 

Penyuluh Agama pada umumnya PAI mempunyai cakupan tugas yang luas 

seluas cakupan definisinya. Berdasarkan Keputusan. Menteri Negara 

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayaan Aparatur 

Negara (selanjutnya akan disingkat Kep. Menkowasbangpan) Nomor 

54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

                                                           
6 RI, Kementerian Agama. 2016. Peraturan .... h. 5 
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Dan Angka Kreditnya pada bab I pasal 1 ayat (1) bahwa definisi Penyuluh 

Agama adalah: 

 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui 

bahasa agama7. 

 

Definisi tersebut juga dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya akan disingkat 

SKB Menag RI dan Kepala BKN) Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 

178  Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama dan Angka Kreditnya pada bab I pasal 1 ayat (1)8. 

Yang dimaksud bahasa agama dalam konteks PAI adalah pendekatan 

operasional yang disesuaikan dengan bidang penyuluhan agama yang 

ditetapkan bagi penyuluh yang bersangkutan, yakni bidang penyuluhan Agama 

Islam.  

PAI, yang dipertegas menjadi Penyuluh Agama Islam Fungsional 

(selanjutnya akan disebut PAIF) mempunyai tugas pokok yang sama dengan  

Peyuluh Agama pada umumnya. Tugas pokok tersebut tercantum dalam Kep. 

Menkowasbangpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 pada bab II pasal 4 

adalah “melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan 

                                                           
7 jdih.bkn.go.id. Kep. Menkowasbangpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan 

Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. pdf. h. 3 
8 jdih.bkn.go.id. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN Nomor 574 Tahun 1999 

dan Nomor 178  Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

dan Angka Kreditnya. pdf. h.3 
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agama dan pembangunan melalui bahasa agama”9. Dalam melaksanakan tugas 

pokok tersebut PAIF menyusun sejumlah program kegiatan dengan pendekatan 

agama Islam, selanjutnya melaksanakan program-program itu secara mandiri 

ataupun bersinergi dengan berbagai unsur di dalam masyarakat. 

Organisasi semiresmi merupakan salah satu unsur di dalam masyarakat. 

Selain karena pilihan pribadi, setiap PAIF telah diarahkan secara formal “agar 

dapat berperan aktif menggerakkan kegiatan organisasi/ lembaga dakwah yang 

ada di wilayah kerjanya masing-masing dan organisasi semiresmi”10. Yang 

dimaksud dengan organisasi semiresmi adalah organisasi semipemerintah yang 

dibentuk oleh KUA bersama masyarakat, yaitu:  

1. BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan); 

2. UPZ (Unit Pengumpul Zakat); 

3. LP2A (Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam); 

4. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an); 

5. MUI (Majelis Ulama Indonesia); dan 

6. IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia). 

Organisasi-organisasi tersebut bisa beralamat sekretariat di KUA dan bisa pula 

di luar KUA, tapi yang pasti tidak menjadi bagian struktural di dalam KUA. 

Berdasarkan tugas pokoknya kegiatan PAIF sekurang-kurangnya terdiri 

dari 9 kegiatan standar. Selebihya adalah kegiatan-kegiatan yang disesuaikan 

                                                           
9 jdih.bkn.go.id. Kep. ..... pdf. h. 4 
10 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku .... h. 24 
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dengan tingkat jabatan PAIF yang bersangkutan. Kesembilan kegiatan tersebut 

sebagaimana dirinci dalam Buku Pedoman Penyuluh seri 1 adalah: 

 

1. Menyusun rencana kerja operasional; 

2. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan 

dalam bentuk naskah; 

3. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka 

kepada masyarakat pedesaan; 

4. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka 

kepada kelompok terpencil; 

5. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas 

pertunjukan sebagai pemain; 

6. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau 

penyuluhan;  

7. Melaksanakan konsultasi secara perorangan; 

8. Melaksanakan konsultasi secara kelompok; 

9. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok11. 

 

Dalam konteks binwin kegiatan PAIF terkonsentrasi pada butir ke-7, ke-8, dan 

ke-9, yakni melaksanakan serta menyusun laporan konsultasi secara 

perorangan dan kelompok dalam bidang keagamaan pada umumnya, dalam 

bidang perkawinan pada khususnya.  

Untuk melaksanakan peran dalam binwin PAIF harus bersinergi secara 

internal dan eksternal. Sinergi secara internal ialah sinergi yang dijalin dengan 

sesama pejabat fungsional dan staf yang ada di KUA, dalam hal ini adalah: 

Kepala KUA, Penghulu, dan staf pada bagian Pembinaan Perkawinan dan 

Keluarga Sakinah (selanjutnya akan disebut Staf Binwin KS); dan secara 

eksternal adalah dengan BP4 Kecamatan (selanjutnya akan disebut  BP4).  

                                                           
11 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku Pedoman Penyuluh Seri I. 

Yogyakarta: Kanwil Kementerian Agama DIY. h. 28-29 
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Sinergi antara PAIF dangan BP4 bisa bersifat kelembagaan maupun 

operasional. Yang dimaksud bersifat kelembagaan adalah PAIF menjadi salah 

satu personil dalam kepengurusan BP4, misalnya menjadi tenaga ahli atau 

konselor perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bersifat operasional adalah: 

adanya kesepakatan bahwa PAIF dan BP4 bersinergi dalam pelaksanaan 

binwin, atau dalam bentuk sinergitas yang lain sesuai dengan situasi dan 

kondisi. Sinergitas kelembagaan dan operasional akan bertemu pada satu titik, 

yakni melayani masyarakat dalam bidang perkawinan.  

Sinergitas internal dan eksternal di KUA berpotensi menempatkan 

PAIF pada posisi strategis. Posisi demikian menjadi faktor pendukung bagi 

terlaksananya tugas PAIF dalam melayani masyarakat. Realisasi pelaksanaan 

tugas tersebut bergantung kepada PAIF; sejauh mana ia merespon posisinya 

dengan berperan dalam kegiatan-kegiatan real yang legal. Dikatakan legal 

karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (selanjutnya akan disebut 

tupoksi) PAIF, serta selaras dengan visi dan misi Kantor Kemenag Kabupaten/ 

Kota yang membina KUA tempatnya berkantor.  

Posisi strategis PAIF merupakan fenomena umum di banyak KUA.  Hal 

itu dilatarbelakangi oleh kesamaan payung hukum yang mengatur organisasi 

dan tata kerja seluruh KUA tersebut, yakni PMA Nomor 34 Tahun 2016. 

Adapun penelitian ini akan mengambil kasus di Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (selanjutnya akan disebut DIY) pada tinjauan Konseling 
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Islam untuk “meneliti gejala dan fenomena kasus yang muncul”12 sebagaimana 

tujuan dari studi kasus dalam Ilmu Bimbingan Dan Konseling pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Posisi Strategis PAIF Dalam Melayani Masyarakat13 
 

 

Pemilihan judul serta penentuan subjek, objek, dan lokasi penelitian 

tersebut didasarkan atas temuan sementara tentang kasus-kasus perkawinan di 

Kabupaten Sleman, misalnya: pernikahan di bawah umur, ketidakharmonisan 

                                                           
12 Gumilang, Surya. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling 

Galang. Pringsewu: Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No. 2, Agustus. Program Studi Bimbingan 

dan Konseling STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung. h. 153 
13 Diolah oleh peneliti 
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rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian14. Selain 

itu BP4 sebagai lembaga penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan 

sudah tidak berfungsi secara signifikan15; sedangkan PAIF yang secara tupoksi 

dapat menjalankan fungsi sebagai konsultan BP4 di KUA ternyata tidak 

seluruhnya dapat menjalankan perannya secara signifikan, baik dalam binwin 

pranikah maupun pascanikah16. Selain itu, secara akademis tidak semua PAIF 

mempunyai latar belakang pendidikan di bidang konseling17.  

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah penelitian (research problem) sebagai 

berikut: 

1. Apakah semua PAIF di Kabupaten Sleman mengambil peran dalam 

binwin? 

2. Apakah semua PAIF itu mendapat kepercayaan menjadi tenaga ahli atau 

Konselor Perkawinan dalam struktur BP4? 

3. Apakah mereka mendapat kepercayaan menjadi Konselor Pekawinan di 

KUA, yakni sebagai mitra dari Penghulu dan Staf Binwin KS? 

4. Apakah mereka memiliki kompetensi dalam binwin? 

                                                           
14 Data-data temuan sementara tentang kasus-kasus perkawinan terlampir pada lampiran 6 yang 

penajamannya ada pada bab IV khususnya dalam  tabel 13, tabel 14.a, dan tabel 14.b 
15 Pembahasan lebih tajam ada pada bab IV 
16 Sumber: perbincangan dengan Bapak Jaenudin, Kepala KUA Kecamatan Gamping yang 

penajamannya ada pada bab IV khususnya pada tabel 17  
17 Hasil observasi prapenelitian yang penajamannya ada pada bab IV khususnya pada tabel 16.b  
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5. Apakah keterampilan mereka dalam binwin itu hanya bersifat alamiah 

ataukah ditunjang dengan latar belakang akademis? 

6. Apakah mereka mempunyai latar belakang akademik khusus di bidang 

Konseling Islam? 

7. Apakah pelayanan mereka dalam binwin itu sudah relevan dengan standar 

disiplin Konseling Islam? 

8. Apakah mereka memang secara sadar dan terencana mengaplikasikan teori 

Konseling Islam? 

9. Mengapa Konseling Islam harus menjadi standar pelayanan dalam 

binwin? 

10. Apakah tanpa standar teori Konseling Islam berakibat pada tidak 

optimalnya kualitas pelayanan dalam binwin? 

 

C. Pokok Dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini fokus pada tinjauan teori, yakni meninjau peran PAIF 

dalam binwin dari perspektif Konseling Islam dengan mengambil kasus di 

Kabupaten Sleman, DIY.  

Tinjauan atas peran tersebut akan mengungkap kepekaan PAIF di 

Kabupaten Sleman dalam merespon posisi strategis mereka diantara ladang 

pahala (aktivitas) yang setiap hari mereka lihat di KUA, yakni pelayanan pada 

bidang perkawinan. Adapun rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana peran ideal dan aktual PAIF dalam binwin di Kabupaten 

Sleman? 
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2. Apakah peran PAIF dalam binwin sudah relevan dengan standar 

Konseling Islam? 

3. Strategi apa saja yang harus ditempuh guna mengoptimalisasikan peran 

PAIF dalam binwin agar relevan dengan standar Konseling Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsi peran ideal dan aktual PAIF dalam binwin di 

Kabupaten Sleman. 

2. Untuk mengungkap relevansi antara peran PAIF dalam binwin dengan 

standar Konseling Islam. 

3. Untuk menjelaskan strategi yang harus ditempuh guna 

mengoptimalisasikan peran PAIF dalam binwin agar relevan dengan 

standar Konseling Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama teori dan disiplin Konseling Islam. 

 

2. Manfaat Praktis 

Berguna bagi PAIF dalam rangka meningkatkan peran dalam 

binwin.  

 


