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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Letak Geografis Kabupaten Sleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Kabupaten Sleman 

 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif kabupaten ini memiliki 

batas wilayah sebagai berikut:  

a. Wilayah utara berbatasan dengan: Kabupaten Magelang dan 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 

b. Wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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c. Wilayah selatan berbatasan dengan: Kabupaten Gunung Kidul; 

Kabupaten Bantul; dan Kota Yogyakarta, DIY 

d. Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, DIY. 

Wilayah kabupaten ini terbentang mulai 110º 13’ 00” sampai 

dengan 110º 33’ 00” Bujur Timur, dan mulai 7º 34’ 51” sampai dengan 7º 

47’ 03” Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di 

atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara – Selatan kira-kira 32 km, 

Timur – Barat kira-kira 35 km 82.  

 

2. Luas Wilayah 

Wilayah ini membentang seluas 574,82 km² dan terbagi atas 17 

kecamatan. Dari 17 kecamatan tersebut; Kecamatan Cangkringan 

merupakan wilayah kecamatan terluas, yakni 8 % dari keseluruhan 

wilayah, sedangkan Kecamatan Berbah adalah wilayah tersempit, yakni 4 

% dari keseluruhan wilayah 83.  

Di samping kecamatan, wilayah Kabupaten Sleman terbagi juga 

atas wilayah Desa dan Padukuhan. Dari 17 kecamatan tersebut; 

Kecamatan Tempel merupakan kecamatan yang terbanyak jumlah 

desanya, yakni 8,1 % dari keseluruhan jumlah pedukuhan, sedangkan 

Kecamatan Depok adalah yang tersedikit, yakni 3,5 %. Adapun kecamatan 

dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tempel, yakni 9,3 % 

                                                           
82 Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2017. Kabupaten Sleman Dalam Angka 2017. 

Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. h. 4 
83 Data pendukung pada lampiran 7.a 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo
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dari keseluruhan jumlah desa, sedangkan Kecamatan Turi adalah yang 

tersedikit, yakni 3,5 %84.  

 

3. Kependudukan  

Berdasarkan jenis kelaminnya penduduk Kabupaten Sleman terdiri 

atas 49 % laki-laki dan 51 % perempuan. Dari 17 kecamatan; Kecamatan 

Depok berpenduduk paling banyak, yakni 11,06 % dari keseluruhan 

penduduk; 5,58 % laki-laki dan 5,48 % perempuan. Sedangkan Kecamatan 

Cangkringan berpenduduk paling sedikit, yakni 2,78 % dari keseluruhan 

penduduk; 1,38 % laki-laki dan 1,40 % perempuan85.  

 

4. Aspek Ekonomi  

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman meliputi sektor:  

a. Pertanian, pertambangan dan penggalian 

b. Industri dan pengolahan: gas, air, dan listrik; konstruksi dan 

bangunan; perdagangan dan hotel 

c. Transportasi dan komunikasi: keuangan dan persewaaan; serta sektor 

jasa lainnya.   

Dari 3 kelompok sektor pekerjaan tersebut, berdasarkan 

perhitungan atas seluruh pekerja pada sektor pekerjaan yang sama: 

penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 56,27 % 

                                                           
84 Data pendukung pada lampiran 7.b 
85 Data pendukung pada lampiran 7.c 
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dan  penduduk perempuan 43,73 %. Pada sektor pertambangan dan 

penggalian; laki-laki 71,80 % dan perempuan 28,20 %. Sedangkan pada 

sektor industri dan pengolahan; laki-laki 43,11 % dan perempuan 56,89 

%86. 

Sebagaimana perhitungan sebelumnya: penduduk laki-laki yang 

bekerja pada sektor gas, air, dan listrik sebanyak 68,15 % dan  penduduk 

perempuan 31,85 %. Pada sektor konstruksi dan bangunan; laki-laki 85,81 

% dan perempuan 14,19 %. Sedangkan pada sektor perdagangan dan hotel; 

laki-laki 42,09 % dan perempuan 57,91 %87.  

Selnajutnya: penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor 

transportasi dan komunikasi sebanyak 62,55 % dan  penduduk perempuan 

37,45 %. Pada sektor konstruksi dan bangunan; laki-laki 85,81 % dan 

perempuan 14,19 %. Sedangkan pada sektor jasa lainnya; laki-laki 47,84 

% dan perempuan 52,16 %88.  

 

5. Aspek Pendidikan 

Pengembangan sumber daya manusia sangat terikat oleh aspek 

pendidikan. Sejalan dengan upaya tersebut di Kabupaten Sleman telah 

tersedia faktor penunjang yang vital, yakni sekolah dan madrasah sebagai 

sarana pedidikan dasar, dari berbagai jenjang dan status; baik sekolah/ 

madrasah yang berstatus negeri maupun swasta.  

                                                           
86 Data pendukung pada lampiran 7.d.1 
87 Data pendukung pada lampiran 7.d.2 
88 Data pendukung pada lampiran 7.d.3 
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Berdasarkan perhitungan atas seluruh sekolah: jumlah unit TK 

sebanyak 40,52 %, SD 40,38 %, SMP 8,89 %, SMA 3,45 % dan SMK 4,57 

%89. Sedangkan berdasarkan perhitungan atas seluruh madrasah: jumlah 

unit MI sebanyak 42,11 %, MTS 34,21 %, dan MA 23,68 %90. 

 

6. Aspek Sosial  

Aspek sosial yang sangat urgen adalah partisipasi sosial 

masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut terlihat pada keberadaan 

kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Misalnya adalah: panti asuhan, 

panti wredha, karang taruna, organisasi/ yayasan sosial, dan pekerja 

sosaial masyarakat (selanjutnya disingkat PSM).  

 Berdasarkan perhitungan atas seluruh kelompok sosial: jumlah 

karang taruna sebanyak 11,36 %, yayasan/ organisasi sosial 12,94 %, PSM 

70,14 %, panti asuhan 5,42 %, dan panti werda 0,14 %91. 

 

7. Aspek Politik  

Aspek politik yang sangat urgen adalah sumber daya manusia 

(selanjutnya akan disebut SDM) yang duduk di lembaga eksekutif dan 

legislatif, baik SDM laki-laki maupun perempuan.  

Berdasarkan perhitungan atas seluruh SDM pada lembaga 

eksekutif di tingkat Kabupaten Sleman: jumlah laki-laki sebanyak 41,81 

                                                           
89 Data pendukung pada lampiran 7.e 
90 Data pendukung pada lampiran 7.f 
91 Data pendukung pada lampiran 7.g 



69 
 

% dan perempuan 58,19 %92. Sedangkan berdasarkan perhitungan atas 

seluruh SDM pada lembaga legislatif di tingkat Kabupaten Sleman: jumlah 

laki-laki sebanyak 74 % dan perempuan 26 %93. 

 

8. Aspek Budaya  

Aspek budaya dapat ditinjau dari ketertarikan dunia luar terhadap 

wisata budaya di Indonesia, dalam hal ini di Kabupaten Sleman. Indikator 

dunia luar dapat diambil sampelnya dari benua ataupun negara besar di 

dunia. 

Berdasarkan perhitungan atas seluruh pengunjung wisata asal 

benua Amerika selama tahun 2017: jumlah pengunjung asal Amerika 

sebanyak 78,64 %, Canada 10,31 % dan negara benua Amerika lainnya 

11,05 %94.  

Berdasarkan perhitungan atas seluruh pengunjung wisata asal 

benua Eropa selama tahun 2017: jumlah pengunjung asal Austria sebanyak 

0,96 %, Belanda 55,03 %, Jerman 7,62 %, Italia 6,88 %, Inggris 3,79 %, 

Perancis 21,4 %, dan Spanyol/ Portugis 4,38 %95. 

 

 

 

 

                                                           
92 Data pendukung pada lampiran 7.h 
93 Data pendukung pada lampiran 7.i 
94 Data pendukung pada lampiran 7.j 
95 Data pendukung pada lampiran 7.k 
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9. Aspek Agama  

Aspek agama yang paling urgen adalah para pemeluknya. 

Berdasarkan agamanya mayoritas penduduk Kabupaten Sleman memeluk 

Agama Islam.  

 

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Sleman Berdasar Agama 

 
 

 
No 

 

 

KECAMATAN 

 

JUMLAH PEMELUK AGAMA  

(jiwa) 

Islam Katholik  Kristen  Hindu  Budha  TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Moyudan    3.343   4.236      461      6   1       8.047 

2 Minggir    24.513  6.484      704      4  0    31.705 

3 Seyegan    4.562   1.230      349       92     12     6.245 

4 Godean    66.571   3.344     2.924      47    49      72.935 

5 Gamping    89.027   6.071     4.163       78   128    99.467 

6 Mlati    74.198   6.535      3.051     119   110     84.013 

7 Depok  130.932   11.228   7.643     302   221     150.326 

8 Berbah  47.575   2.753   1.782       47     17     52.147 

9 Prambanan     47.651   2.467      418       12       8     50.556 

10 Kalasan  73.574   6.476   3.153     129     42    83.374 

11 Ngemplak  42.534   3.240   1.667     117     22     47.580 

12 Ngaglik  85.391   6.652   3.154     161   102     95.460 

13 Sleman  62.943   3.807   1.162       13     14     67.939 

14 Tempel  53.392      858     216         3     12     54.481 

15 Turi  33.632   2.255   143         4       0     36.034 

16 Pakem  31.450   4.049     1.037         8       2     36.546 

17 Cangkringan  30.259      343     227       14       1     30.844 

Jumlah 901.547   72.028   32.254  1.156   741  1.007.726 
 

Sumber: Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sleman 2017 

 

 

Dari keseluruhan penduduk; pemeluk Agama Islam sebagai 

mayoritas mencapai angka 89,46 %. Disusul pada peringkat berikutnya 
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berturut-turut adalah pemeluk agama: Katholik 7,15 %, Kristen 3,2 %, 

Hindu 0,11 %, dan Budha 0,07 %.  

Dalam hal penyebaranya pada 17 kecamatan, pemeluk Agama 

Islam paling banyak adalah di Kecamatan Depok, yakni 14,52 % dari 

seluruh pemeluk agama yang sama; dan paling sedikit adalah di 

Kecamatan Moyudan, yakni 0,37 %.  

Selanjutnya pemeluk Agama Katholik paling banyak adalah di Kecamatan 

Depok, yakni 15,59 % dari seluruh pemeluk agama yang sama; dan paling 

sedikit adalah di Kecamatan Cangkringan, yakni 0,48 %.  

Pemeluk Agama Kristen paling banyak adalah di Kecamatan Depok, yakni 

23,7 % dari seluruh pemeluk agama yang sama; dan paling sedikit adalah 

di Kecamatan Turi, yakni 0,44 %. 

Pemeluk Agama Hindu paling banyak adalah di Kecamatan Hindu, yakni 

26,12 % dari seluruh pemeluk agama yang sama; dan paling sedikit adalah 

di Kecamatan Tempel, yakni 0,26 %. 

Pada urutan paling minoritas, pemeluk Agama Budha paling banyak 

adalah di Kecamatan Depok, yakni 29,82 % dari seluruh pemeluk agama 

yang sama; dan paling sedikit adalah di Kecamatan Minggir dan 

KecamatanTuri, yakni masing-masing 0 %. 

 

10. Aspek Perkawinan  

Perkawinan merupakan aspek vital bagi ketahanan keluarga yang 

imbasnya adalah masyarakat. Ketahanan tersebut dapat dianalisis 
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berdasarkan data tentang nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) dan data 

tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu periode.  

Data NTCR penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2017 adalah 

sebagai berikut.   

 

Tabel 2. Penduduk Kabupaten Sleman  

Berdasar Jumlah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk 

 
 

No 
 

 

KECAMATAN 
 

NIKAH 
 

TALAK 
 

CERAI 
 

RUJUK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Moyudan  117   1   3 0 

2 Minggir  157   1   3 0 

3 Seyegan  256   1   2 0 

4 Godean  383   8 19 0 

5 Gamping  540   7 10 0 

6 Mlati  540   5 36 0 

7 Depok  750 31 67 0 

8 Berbah  315  7 29 0 

9 Prambanan  320   3 24 0 

10 Kalasan  478 10 12 0 

11 Ngemplak  319   5 29 0 

12 Ngaglik  543 16 33 0 

13 Sleman  400   5 20 0 

14 Tempel  323   3 18 0 

15 Turi  245   4 10 0 

16 Pakem  222   7 12 0 

17 Cangkringan  185   8 13 0 

Jumlah  6.093     122   340 0 

 

Sumber: Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sleman 2017 

 

 

Dari keseluruhan peristiwa NTCR di Kabupaten Sleman tahun 

2017; jumlah nikah terbanyak adalah di Kecamatan Depok sebanyak 12,30 

% dan paling sedikit di Kecamatan Moyudan sebanyak 1,92 %.  
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Jumlah talak terbanyak adalah di Kecamatan Depok sebanyak 

25,40 % dan paling sedikit di Kecamatan: Moyudan, Minggir, dan 

Seyegan sebanyak 0,81 %.  

Jumlah cerai terbanyak adalah di Kecamatan Depok sebanyak 

19,70 % dan paling sedikit di Kecamatan Seyegan sebanyak 0,58 %.  

Adapun peristiwa  rujuk tidak terjadi di semua kecamatan, atau 

angkanya sebanyak 0 %.  

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas perkawinan di 

Kabupaten Sleman masih menyisakan kerentanan-kerentanan, yakni 

rentan dalam ketahanan keluarga yang berupa perceraian dan talak.   

Selain data NTCR, kerentanan/ kekokohan keluarga dapat pula 

ditinjau dari data pernikahan dini. Dari keseluruhan peristiwa pernikahan 

dini di Kabupaten Sleman tahun 2017; jumlah pernikahan dini terbanyak 

adalah di Kecamatan Cangkringan sebanyak 11,2 % dan paling sedikit di 

Kecamatan Moyudan sebanyak 4,5 %.  

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas perkawinan di 

Kabupaten Sleman masih menyisakan kerentanan-kerentanan, yakni 

rentanan dalam hal pendewasaan usia perkawinan.  Adapun data terperinci 

tentang sebaran peristiwa pernikahan tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3 Penduduk Kabupaten Sleman 

Berdasar Jumlah Pernikahan dan Pernikahan Dini 

 
 

 

No 

 

 

KECAMATAN 

 

JUMLAH PERNIKAHAN  
 

PERNIKAHAN 

DINI 

KESELURUHAN 

PERNIKAHAN  

PROSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Moyudan    8 177 4,5 % 

2 Minggir  14 149 9,4 % 

3 Seyegan  32 336 9,5 % 

4 Godean  34 426 8,0 % 

5 Gamping  38 582 6,5 % 

6 Mlati  48 552 8,7 % 

7 Depok   38 649 5,9 % 

8 Berbah  24 313 7,7 % 

9 Prambanan  34 354 9,6 % 

10 Kalasan  32 439 7,3 % 

11 Ngemplak  31 353 8,8 % 

12 Ngaglik  46 562 8,2 % 

13 Sleman  31 391 7,9 % 

14 Tempel  24 355 6,8 % 

15 Turi  13 212 6,1 % 

16 Pakem  24 227     10,6 % 

17 Cangkringan  24 214     11,2 % 

Jumlah        495        6.291       7,9 % 

 

Sumber: KUA se-Kabupaten Sleman 2017 

 

 

Selanjutnya, kerentanan/ kekokohan perkawinan juga dapat 

ditinjau dari data peristiwa KDRT yang terjadi. Dari keseluruhan peristiwa 

KDRT di Kabupaten Sleman tahun 2017; jumlah KDRT terbanyak adalah 

di Kecamatan Ngaglik sebanyak 12,41 % dan paling sedikit di Kecamatan 

Minggir sebanyak 1,06 %. 

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas perkawinan di 

Kabupaten Sleman masih menyisakan kerentanan-kerentanan, yakni 
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rentan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sebaran peristiwanya 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4 Penduduk Kabupaten Sleman 

Berdasar Peristiwa Kekerasan Yang Dialami 

 
 

 

No 

 

 

KECAMATAN 

 

KEKERASAN  
 

KDRT NON-KDRT JUMLAH 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Moyudan   4    2   6 

2 Minggir     3    7 10 

3 Seyegan   8    6 14 

4 Godean  28  14 42 

5 Gamping  22    7 29 

6 Mlati  22  17 39 

7 Depok   21   23 44 

8 Berbah  17    5 22 

9 Prambanan    4      3  7 

10 Kalasan  17  7 24 

11 Ngemplak  10   4  14 

12 Ngaglik  35 23 58 

13 Sleman     25   7 32 

14 Tempel  30 24 54 

15 Turi  11   7 18 

16 Pakem    7   0  7 

17 Cangkringan  18   4 22 

Jumlah       282        160      442 

 

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman 201796 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
96 https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2018/01/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-

kabupaten-sleman-tinggi/ 

https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2018/01/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-sleman-tinggi/
https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2018/01/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-sleman-tinggi/
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B. Profil PAIF 

1. Sejarah 

PAIF dan PA Fungsional pada umumnya merupakan posisi baru 

dalam struktur kepegawaian di lingkungan Kemenag. Sejarahnya diawali 

dengan munculnya istilah “Penyuluh Agama” yang  mulai disosialisasikan 

sejak tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 791 

Tahun 1985 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama. Istilah tersebut 

menggatikan istilah “Guru Agama Honorer” yang dipakai sebelumnya di 

lingkungan kedinasan Departemen Agama (yang saat ini disebut 

Kementerian Agama). Jadi status Penyuuh Agama saat itu adalah sebagai 

pegawai honorer atau non-PNS. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa 

untuk meningkatkan  mutu profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai 

Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Sebagai pelaksanaan dari 

ketentuan tersebut makan dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 87 

Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang 

antara lain menetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah jabatan fungsional 

pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan. 

Berdasarkan Kep. Menkowasbangpan Nomor 54/ KEP/ MK. 

WASPAN/ 9/ 1999 ditetapkan jabatan fungsional Penyuluh Agama dan 

angka kreditnya. Untuk pengaturan lebih lanjut dikelurkanlah Keputusan 

Bersama Menag RI dan Kepala BKN Nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 
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178 Tahun 1999. Dalam keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan 

dengan pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan 

pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Penyuluh 

Agama.  

Munculnya jabatan fungsional baru tersebut menambah formasi 

kepegawaian di Departemen/ Kementerian Agama. Dalam konteks 

kepenyuluhan agama Islam dikenal adanya 2 macam formasi PA, yakni: 

a. Penyuluh yang berstatus PNS, yaitu PAIF 

b. Penyuluh yang berstatus non-PNS, yaitu PAI Non-PNS atau PAI 

Honorer (selanjutkan akan disebut PAH)97  

 

2. Strukur Organisasi Dan Personalia  

Leading sektor pelayanan dan pembinaan dalam bidang keagamaan 

di Kabupaten Sleman adalah Kemenag Kabupaten Sleman. Instansi ini 

beralamat di Jalan Dr. Radjimin, Ngemplak Caban, Tridadi, Sleman, DIY. 

Sasaran pelayanan dan pembinaannya adalah seluruh masyarakat Sleman.  

Dalam hal melayani dan membina masyarakat tersebut Kemenag 

Kabupaten Sleman memiliki bagian-bagian dalam struktur 

kelembagaannya, yakni: 

                                                           
97 Forum diskusi Pokjaluh Kabupaten Sleman di Cangkringan, 11 April 2017 
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1. Sub Bagian Tata Usaha, yang sasaran pelayanannya adalah internal 

dan eksternal. Sasaran internal adalah segenap pegawai dan karyawan, 

sedangkan sasaran eksternal adalah masyarakat dan instansi lain.  

2. Seksi Pendidikan Madrasah (Pend. Madrasah) yang sasarannya adalah 

madrasah (sekolah) negeri dan swasta, dari jenjang SD (Madrasah 

Ibtidaiyah), SMP (Madrasah Tsanawiyah), sampai SMA (Madrasah 

‘Aliyah). 

3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pesantren (Pendin Pontren) yang 

sasarannya adalah lembaga pendidikan luar sekolah, baik madrasah 

maupun pondok pesantren.  

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang sasarannya 

masyarakat yang beragama Islam.  Bimas Islam membawahi:  

a. KUA yang lengsung berhadapan dengan masyarakat  

b. Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Fungsional) 

untuk mengkoordinir PAIF yang tersebar di KUA-KUA 

c. Pokjahulu (Kelompok Kerja Penghulu) untuk mengkoordinir 

Penghulu yang tersebar di KUA-KUA  

5. Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) yang sasarannya guru-guru 

Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum dan madrasah.  

6. Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh (Pen. Haji Umroh) yang 

sasarannya calon dan jama’ah haji dan umroh.  

7. Penyelenggara Syari’ah yang sasarannya adalah masyarakat yang 

beragama Islam khusus dalam urusan fatwa-fatwa agama, misalnya: 
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tentang produk halal, sertifikasi arah kiblat, dan pendirian tempat 

ibadah.  

8. Penyelenggara Katholik yang sasarannya adalah masyarakat yang 

beragama Katholik dan agama lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Posisi PAIF Dalam Struktur Kemenag Kabupaten 

Sleman 

 

 

3. Visi Dan Misi  

Visi PAIF mengikuti visi Kemenag Kabupaten Sleman. Sedangkan 

misinya mengambil misi Kemenag Kabupaten Sleman pada butir-butir 

yang relevan dengan tuposi PAIF. 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang taat 

beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka 
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mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong.  

b. Misi 

1) Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama 

2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 

3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 

berkualitas 

4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan98. 

 

4. SDM  

Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sleman (selanjutnya akan 

disebut Bimas Islam) memiliki sejumlah tenaga kepenyuluhan. 

Penyebaran tenaga-tenaga tersebut ke berbagai lingkup pada wilayah 

Kabupaten Sleman. Perinciannya adalah: 

a. PAIF yang bertugas di lingkup wilayah kabupaten dan berkantor di 

Bimas Islam 

b. PAIF yang bertugas di lingkup wilayah kecamatan dan berkantor di 

KUA.  

c. PAH dan bertugas di lingkup wilayah pedusunan dengan kewajiban 

berkoordinasi dengan KUA.  

                                                           
98 Sumber: Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman 2017 
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Penempatan personil tersebut berdasarkan kebijakan Kasi Bimas Islam 

atas nama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman. 

 

Tabel 5. Perincian Jumlah Tenaga Kepenyuluhan 

Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sleman 

 

 

No 

 

LINGKUP KETUGASAN 

JUMLAH TENAGA 

KEPENYULUHAN 

PAIF  PAH TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Bimas Islam  2 0 2 

2 KUA Kecamatan Moyudan  3 8 11 

3 KUA Kecamatan Minggir  2 8 10 

4 KUA Kecamatan Seyegan  2 8 10 

5 KUA Kecamatan Godean  2 8 10 

6 KUA Kecamatan Gamping  2 9 11 

7 KUA Kecamatan Mlati  2 8 10 

8 KUA Kecamatan Depok  2 8 10 

9 KUA Kecamatan Berbah  1 8   9 

10 KUA Kecamatan Prambanan  2 8 10 

11 KUA Kecamatan Kalasan  2 8 10 

12 KUA Kecamatan Ngemplak  1 8   9 

13 KUA Kecamatan Ngaglik  2 8 10 

14 KUA Kecamatan Sleman  2 8 10 

15 KUA Kecamatan Tempel  2 8 10 

16 KUA Kecamatan Turi  2 8 10 

17 KUA Kecamatan Pakem  3 8 11 

18 KUA Kecamatan Cangkringan  2 8 10 

Jumlah 36 137 173 
 

Sumber: Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sleman 2017 

 

Berdasarkan status kepegawaiannya tenaga kepenyuluhan Bimas 

Islam terdiri atas 20,8 % PAIF dan 79,2 % PAH. Dari prosentase tersebut, 

PAIF dengan jumlah terbesar adalah di Kecamatan Moyudan dan 

Kecamatan Pakem, yakni masing-masing 8,33 % dari keseluruhan PAIF, 

dan yang paling kecil adalah di Kecamatan Berbah dan Kecamatan 
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Ngemplak, yakni masing-masing 2,77 %. Sedangkan jumlah PAH terbesar 

adalah di Kecamatan Gamping, yakni 6,57 % dari keseluruhan PAH dan 

untuk kecamatan yang lain hanya 5,84 %. 

Penelitian ini fokus pada penyuluh dalam kategori PAIF dan 

mengabaikan yang berkategori PAH. Dari keseluruhan PAIF yang diteliti 

terdata bahwa semuanya telah memenuhi standar pendidikan minimal, 

yakni Strata 1. Berdasarkan strata pendidikan ini mayoritas PAIF 

berpendidikan terakhir Strata 1, yakni 75 % dari keseluruhan PAIF; 58,33 

% laki-laki dan 16,66 % perempuan. Sedangkan yang berpendidikan 

terakhir S2 adalah 25 %; 16,66 % laki-laki dan 8,33 % perempuan. 

Secara lebih terperinci data tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 6. PAIF Kabupaten Sleman Berdasar Penddikan 
 

 

No 

IDENTITAS PAIF  
 

NAMA KANTOR 

TEMPAT BERTUGAS 

 

KODE 

NAMA 

JENIS 

KELA-

MIN 

PENDI- 

DIKAN 

TERAKHIR 

L P S1 S2 S3 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Bimas 1      Bimas Islam 

2 Bimas 2      Bimas Islam 

3 Moyudan 1      KUA Kecamatan Moyudan 

4 Moyudan 2      KUA Kecamatan Moyudan 

5 Moyudan 3      KUA Kecamatan Moyudan 

6 Minggir 1      KUA Kecamatan Minggir  

7 Minggir 2       KUA Kecamatan Minggir 

8 Seyegan 1       KUA Kecamatan Seyegan 

9 Seyegan 2       KUA Kecamatan Seyegan 

10 Gamping 1      KUA Kecamatan Gamping 

11 Gamping 2       KUA Kecamatan Gamping 

12 Godean 1       KUA Kecamatan Godean 

13 Godean 2       KUA Kecamatan Godean 

14 Mlati 1       KUA Kecamatan Mlati 

15 Mlati 2      KUA Kecamatan Mlati 

16 Depok 1       KUA Kecamatan Depok 

17 Depok 2      KUA Kecamatan Depok 

18 Berbah       KUA Kecamatan Berbah 

19 Prambanan 1       KUA Kecamatan Prambanan 

20 Prambanan 2       KUA Kecamatan Prambanan 

21 Kalasan 1       KUA Kecamatan Kalasan 

22 Kalasan 2       KUA Kecamatan Kalasan 

23 Ngemplak 1       KUA Kecamatan Ngemplak 

24 Ngaglik 1       KUA Kecamatan Ngaglik 

25 Ngaglik 2      KUA Kecamatan Ngaglik 

26 Sleman 1       KUA Kecamatan Sleman  

27 Sleman 2      KUA Kecamatan Sleman 

28 Tempel 1       KUA Kecamatan Tempel 

29 Tempel 2       KUA Kecamatan Tempel 

30 Turi 1       KUA Kecamatan Turi 

31 Turi 2       KUA Kecamatan Turi 

32 Pakem 1       KUA Kecamatan Pakem 

33 Pakem 2       KUA Kecamatan Pakem 

34 Pakem 3       KUA Kecamatan Pakem 

35 Cangkringan 1       KUA Kecamatan Cangkringan 

36 Cangkringan 2       KUA Kecamatan Cangkringan 

JUMLAH 27 9 27 9 0  

Sumber: Pokjaluh Kabupaten Sleman 2017 
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Dalam tinjauan kompetensi di bidang konseling, tidak semua PAIF 

berlatar belakang pendidikan di bidang konseling. Dalam hal ini mayoritas 

PAIF tidak berlatar belakang pendidikan pada bidang konseling, yakni 

80,56 % dari keseluruhan PAIF. Sedangkan yang berlatar belakang 

pendidikan pada bidang konseling 19,44 %; 11,11 % laki-laki dan 8,33 % 

perempuan, dengan gelar Magister Studi Islam (selanjutnya akan disebut 

MSI) pada konsentrasi Komunikasi dan Konseling Islam (selanjutnya akan 

disebut KKI) dari program pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (selanjutnya akan disebut UMY). 

Data mengenai latar belakang pendidikan bidang konseling sangat 

penting. Sebab bisa jadi latar belakang tersebut juga menjadi faktor 

kualitas PAIF dalam menjalankan perannya pada binwin.  

Adapun data lebih terperinci tentang latar belakang pendidikan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Tabel 7. PAIF Kabupaten Sleman  

Berdasar Penddikan Di Bidang Konseling 

  

 

 

No 

 

 

KODE 

NAMA 

JENIS 

KELA-

MIN 

 

LATAR BELAKANG BIDANG PENDIDIKAN 

 

L 

 

P 

  

Kon- 

seling 

Non-

Kon-

seling 

 

Asal Universitas  

(Khusus Bidang Konseling) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Bimas 1     Konsentrasi KKI MSI UMY 

2 Bimas 2     - 

3 Moyudan 1     - 

4 Moyudan 2     - 

5 Moyudan 3     Konsentrasi KKI MSI UMY 

6 Minggir 1     - 

7 Minggir 2      Konsentrasi KKI MSI UMY 

8 Seyegan 1      - 

9 Seyegan 2      - 

10 Gamping 1     - 

11 Gamping 2      - 

12 Godean 1      - 

13 Godean 2      - 

14 Mlati 1      Konsentrasi KKI MSI UMY 

15 Mlati 2      - 
16 Depok 1      - 

17 Depok 2      - 

18 Berbah      - 

19 Prambanan 1      - 

20 Prambanan 2      - 

21 Kalasan 1      - 

22 Kalasan 2      - 

23 Ngemplak 1      Konsentrasi KKI MSI UMY 

24 Ngaglik 1      - 

25 Ngaglik 2     Konsentrasi KKI MSI UMY 

26 Sleman 1      - 

27 Sleman 2     - 

28 Tempel 1      - 

29 Tempel 2      - 

30 Turi 1      - 

31 Turi 2      Konsentrasi KKI MSI UMY 

32 Pakem 1      - 

33 Pakem 2      - 

34 Pakem 3      - 

35 Cangkringan 1      - 

36 Cangkringan 2      - 

Jumlah 27 9 7 29  

Sumber: Pokjaluh Kabupaten Sleman 2017 
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Dalam kontek binwin, PAIF merupakan salah satu unsur SDM di 

KUA. Sedangkan SDM lainnya adalah seluruh pegawai di KUA, terutama 

Kepala KUA, Penghulu, dan Staf Binwin KS. Selain itu masih ada mitra 

KUA yakni BP4. Di dalam tubuh BP4 sendiri ada para pengurus harian, 

anggota, dan Konselor Perkawinan. Hanya saja dalam konteks penelitian 

ini eksistensi BP4 tidak bisa diharapkan.  

Pada beberapa dekade awal berdirinya eksistensi BP4 memang 

dapat diandalkan. Namun Sejak memasuki awal tahun 2000 mengalami 

gejala penurunan, bahkan di sejumlah wilayah mengalami kemacetan. 

Khusus pada seting penelitian ini BP4 tidak memiliki eksistensi yang 

signifikan. Padahal keberadaannya sebagai badan penasihatan tetap 

dibutuhkan masyarakat. 

Kebutuhan masyarakat yang paling nyata pada BP4 adalah pada 

konteks legalitas penasihatan perkawinan. Misalnya; seorang warga yang 

akan mengajukan gugatan cerai ke PA membutuhkan surat keterangan 

penasihatan dari lembaga yang memiliki legalitas mengeluarkannya. Satu-

satunya lembaga tersebut adalah BP4. 

 

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, 

ditegaskan dan diakui sebagai satu-satunya badan penunjang 

sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatan 

perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. .....99 

                                                           
99 Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek 

Penigkatan Kehidupan Keluarga. 2004. Pedoman Konseling Perkawinan. Jakarta: Departemen 

Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Penigkatan Kehidupan Keluarga 

Sakinah. h. 107 
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Potensi legalitas yang sedemikian itu menjadi latar belakang kebijakan 

tetap dihidupkannya BP4 di KUA. 

Dikatakan “dihidupkan” karena fungsi legal BP4 tetap diadakan, 

yakni dicukupkan oleh KUA. Maka; betapapun strukur organisasi BP4 

sudah tidak ada100, atau kalaupun ada namun aktivitas organisasinya tidak 

berjalan, akan tetapi KUA tetap menghidupkan BP4 secara simbolik yang 

ditujukkan dengan melestarikan papan nama BP4 di halaman KUA.  

Upaya Kepala KUA dalam mencukupkan fungsi BP4 adalah 

dengan menunjuk salah satu personil di KUA menjadi Konsultan 

Perkawinan. Personil tersebut bisa diambil dari unsur staf ataupun PAIF. 

Artinya, tidak secara otomatis seorang PAIF pasti ditunjuk menjadi 

konsultan. Alasan yang paling kuat (tidak ditunjuknya PAIF) adalah 

karena jadwal penyuluhan di lapangan yang padat. Atau tegasnya; 

“penyuluh itu sering keluar”101.  

Penunjukan Konsultan Perkawinan oleh Kepala KUA adalah guna 

menutup ketiadaan BP4 yang otomatis ketiadaan konselor perkawinannya. 

Sebenarnya pembedaan sebutan “konsultan” dan “konselor” tidak dalam 

konteks pembedaan kompetensi (keterampilan) teknis. Sebab kompetensi 

keduanya relatif sama, yakni sebagai penasihat perkawinan. Yang 

membedakan keduanya adalah pada latar belakang sertifikasinya. 

                                                           
100 Karena masa kepengurusan BP4 yang seharusnya diperbaharui namun tidak terlaksana. Sumber: 

perbincangan dengan Bapak Jaenudin, Kepala KUA Kecamatan Gamping  
101 Wawancara dengan Ibu Iftiari Rochimawati, PAIF Kecamatan Berbah 
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Seseorang disebut Konselor, yakni Konselor Perkawinan BP4, 

adalah jika ia telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Artinya ia harus 

telah lulus  pendidikan dan pelatihan di bidang konseling perkawinan. 

Sedangkan disebut Konsultan adalah jika posisinya sebagai penasihat 

perkawinan tidak berlatar belakang sertifikasi melainkan hanya dari 

penunjukan saja102.  

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa Konsultan 

Perkawinan yang ditunjuk oleh kepala KUA ada 2 tipologi, yaitu:  

1. Konsultan yang bersifat tetap, yakni konsultan yang dapat diandalkan 

secara pasti dan terjadwal dalam melayani klien penasihatan 

perkawinan.  

2. Konsultan yang bersifat insidentil, yakni konsultan yang menjalankan 

penasihatan menyesuaikan waktu luangnya.  

Adapun yang dimaksud dengan Konsultan Perkawinan dalam penelitian 

ini adalah konsultan tetap. Data berikut ini menjelaskan tentang tipologi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Perbincangan dengan Ibu Anatasia Anggraeni staf Binwin KS KUA Kecamatan Mlati 
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Tabel 8. PAIF Kabupaten Sleman 

Berdasarkan Ketugasan Sebagai Konsultan Perkawinan 

 

 
 

 

No 

 

 

PAIF 

TUGAS SEBAGAI 

KONSULTAN 

PERKAWINAN 

 

NAMA KUA  

 

KODE NAMA 

JENIS 

KELA- 
MIN 

 
 

TETAP 

 

 

TIDAK 

TETAP 
L P 

(1) (2) (3) (4) (5) (13)  

1 Moyudan Moyudan 1     

2 Moyudan Moyudan 2     

3 Moyudan Moyudan 3     
4 Minggir  Minggir 1     

5 Minggir Minggir 2      

6 Seyegan Seyegan 1      

7 Seyegan Seyegan 2      

8 Godean Godean 1     

9 Godean Godean 2      

10 Gamping Gamping 1      
11 Gamping Gamping 2      

12 Mlati Mlati 1      

13 Mlati Mlati 2      

14 Depok Depok 1      

15 Depok Depok 2      
16 Berbah Berbah      

17 Prambanan Prambanan 1      

18 Prambanan Prambanan 2      

19 Kalasan Kalasan 1      
20 Kalasan Kalasan 2      

21 Ngemplak Ngemplak 1      

22 Ngaglik Ngaglik 1      

23 Ngaglik Ngaglik 2     
24 Sleman  Sleman 1      

25 Sleman Sleman 2     

26 Tempel Tempel 1      
27 Tempel Tempel 2      
28 Turi Turi 1      
29 Turi Turi 2      
30 Pakem Pakem 1      

31 Pakem Pakem 2      

32 Pakem Pakem 3      

33 Cangkringan Cangkringan 1      

34 Cangkringan Cangkringan 2      

JUMLAH 26 8 12 22 
 

Sumber: diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan tugas melayani konsultasi perkawinan sesuai dengan 

amanat Kepala KUA mayoritas PAIF tidak ditunjuk sebagai Konsultan, 

yakni 64,7 % dari keseluruhan PAIF. Sedangkan yang ditunjuk sebagai 

Konsultan 35,3 %; 23,5 % laki-laki dan 11,5 % perempuan.  

 

5. Program Kerja  

Program kerja PAIF meliputi program individual dan program 

kelompok. Program individual ialah program yang terkait tupoksi PAIF 

yang bersifat mandiri, sedangkan program kelompok terkait hubungan 

kerja PAIF di dalam Pokjaluh, yakni Pokjaluh Kabupaten Sleman.  

Program individual disusun sesuai skala prioritas masing-masing 

pribadi PAIF. Dengan demikian program satu sama lain relatif berbeda. 

Hanya saja secara umum program ini dapat disederhanakan sebagai 

berikut: 

a. Program pokok 

Ialah program yang disusun berdasarkan tupoksi, yakni 

sekurang-kurangnya terdiri dari 9 kegiatan standar. Program tersebut 

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 
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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/ kelompok103. 

 

b. Program pengembangan 

Ialah program yang dikembangkan secara pribadi oleh PAIF 

berdasarkan tupoksi guna mengembangkan minat, bakat, keahlian, 

maupun karir. 

Program kelompok disusun sesuai hasil musyawarah kerja 

Pokjaluh. Adapun program kerja Pokjaluh Kabupaten Sleman Tahun 2017 

adalah sebagai berikut:  

1) Program kepenyuluhan dan bimbingan 

a) Pendataan PAIF dan PAH beserta kelompok binaannya  

b) Pelatihan dai dan khatib pemula 

c) Kajian/ up grading sebagai penyegaran materi bagi PAIF 

menghadirkan praktisi bidang motivator 

                                                           
103 Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat, Bidang. 2010. Buku .... h. 28-29 
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d) Kajian khusus Bulan Ramadhan menghadirkan pakar ilmu ada 

bidangnya 

2) Program pemberdayaan organisasi 

a) Pengembangan leadership PAIF 

b) Studi banding dengan pokjaluh lain dalam hal efektifitas 

kepenyuluhan dan bentuk-bentuk pemberdayaan 

3) Program pengembangan potensi dan SDM 

a) Pendataan potensi PAIF terkait kegiatan seminar dan diklat yang 

telah diikuti 

b) Pelatihan dan kursus komputer tingkat dasar, mahir, dan lanjutan 

c) Lomba penyuluh teladan bagi PAIF 

d) Penerbitan naskah khutbah Jum’at, bulletin bulanan, blog, dan 

web Pokaluh Kabupaten Sleman 

e) Kegiatan rekreatif berupa outbond Pokjaluh Kabupaten Sleman 

4) Program pengabdian pada masyarakat 

a) Pendataan tentang pengadaan alat peraga peatihan perawatan 

jenazah dan kelompok masyarakat yang belum terlayani  

b) Kursus/ training perawatan jenazah bagi masyarakat 

c) Peduli bencana terutama dalam pelayanan trauma healing dan 

pendampingan di daerah rawan bencana, serta bakti sosial di 

daerah yang terkena musibah bencana/ yang memerlukan 
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d) Baksos KUA yang berupa bakti sosial Pokjaluh Kabupaten 

Sleman di KUA kecamatan yang akan maju ke ajang lomba KUA 

Teladan, baik tingkat propinsi maupun nasional. 

e) Pengadaan dan pengoperasian kotak infak pada pertemuan rutin 

Pokjaluh tiap pekan kedua104. 

 

6. Fasilitas Dan Sarana 

Fasilitas dan sarana yang dibutuhkan PAIF dalam menjalankan 

tupoksinya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang bersifat fisik 

dan nonfisik. 

a. Fisik 

1) Meja kerja di KUA 

2) Ruang konsultasi (penasihatan) 

3) Ruang balai nikah (serba guna) 

4) Peralatan mobilitas 

5) Perlengkapan dan alat tulis kantor 

6) Buku-buku dan administrasi kerja 

7) Buku-buku referensi materi binluh (bimbingan dan penyuluhan) 

b. Nonfisik 

1) Organisasi kerja binluh 

2) Tata kerja binluh.  

                                                           
104 Sumber: Pokjaluh Kabupaten Sleman 
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Dalam kontek pelaksanaan binwin, PAIF membutuhkan 

setidaknya ada 3 sarana fisik, yaitu: meja kerja, ruang penasihatan, dan 

ruang balai nikah105. Dalam hal ini KUA (tempat PAIF bertugas) harus 

menyediakan ketiga sarana tersebut. 

Berdasarkan ketersediaan 3 sarana fisik yang utama tersebut  

peneliti mengklasifikasi KUA dalam 2 tipologi, yaitu: 

a. KUA kondusif, ialah KUA yang ketiga sarana binwinnya lengkap 

b. KUA tak kondusif, ialah KUA yang ketiga sarana itu tidak lengkap 

Berdasarkan tipologi tersebut ternyata tidak semua KUA di Kabupatn 

Sleman tergolong sebagai KUA kondusif.  

 

Tabel 9. KUA Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Tipologi 
 

 

 

No 

 

 

NAMA KUA 

SARANA BINWIN TIPOLOGI 
 

MEJA 

PAIF 

 

RUANG 

PENASIHATAN 

 

BALAI 

NIKAH 

 

KON-

DUSIF 

TAK 

KON-

DUSIF 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Moyudan  √ √ √ √  

2 Minggir  √ √ √ √  

3 Seyegan  √ √ √ √  

4 Godean  √ √ √ √  

5 Gamping  √ √ √ √  

6 Mlati  √ - √  √ 

7 Depok  √ √ √ √  

8 Berbah  √ √ √ √  

9 Prambanan  √ √ √ √  

10 Kalasan  √ √ √ √  

11 Ngemplak  √ √ √ √  

12 Ngaglik  √ - √  √ 

13 Sleman  √ √ √ √  

14 Tempel  √ √ √ √  

15 Turi  √ √ √ √  

16 Pakem  √ √ √ √  

17 Cangkringan  √ - √  √` 

Jumlah 17 14 17 14 3 

Sumber: diolah oleh peneliti 

                                                           
105 Foto-foto contoh sarana penasihatan terlampir pada Lampiran 1 
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Berdasarkan tipologinya, 82,35 % KUA di Kabupaten Sleman 

sudah tergolong sebagai KUA yang kondusif dan 17,65 % masih tergolong 

tak kondusif. Secara keseluruhan faktornya adalah karena ketersediaan 

ruang penasihatan.  

 

C. Peran Ideal PAIF Dalam Binwin 

PAIF dikatakan berperan secara ideal jika ia menjalankan perannya itu 

secara Islami dan legal. Dikatakan Islami karena peran yang dijalankannya 

sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dikatakan legal karena sesuai dengan 

payung hukum pada ranah tupoksinya.  

Nilai-nilai Islam didahulukan daripada legalitas karena pada dasarnya 

segala aktivitas pelayanan PAIF harus menggunakan bahasa (pendekatan) 

agama Islam. Dengan demikian aktivitas pelayanan tersebut sudah memiliki  

pertanggungjawaban dasar, yakni tanggung jawab secara syari’at. Adapun 

nilai-nilai legalitas diperlukan agar aktivitas pelayanan PAIF dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya 

secara teknis peranan-peranan itu dialankan dengan menjalin sinergitas 

bersama pihak terkait, sehingga peran tersebut dapat dibuktikan dari posisi 

subjektif PAIF dalam setting sosial, yakni di KUA tempatnya bertugas.  

Sumber nilai-nilai Islam yang mendasari pelaksanaan tugas PAIF 

adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dalam konteks tupoksi PAIF secara umum, 

nilai-nilai yang diaplikasikan adalah nilai-nilai yang tergolong dalam nilai 
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ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak berdakwah 

sebagaimana yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

 

 

 

dengan terjemahan “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan debatlah dengan mereka dengan cara yang baik, 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk.”106 {QS: (16) An-Nahl: 125}. 

 Dalam konteks binwin (dan konseling pada umumnya), nilai-nilai yang 

diaplikasikan adalah nilai-nilai yang tergolong dalam nilai ihsan, terutama pada 

3 macam  akhlak bermasyarakat, yaitu: 

1. Akhlak saling tolong-menolong sebagaimana yang diperintahkan oleh 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

                dengan terjemahan “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan.”107 {QS: (5) Al-Maidah: 2}. Dalam hal ini 

binwin adalah bentuk saling tolong-menolong; konselor menolong klien 

menemukan solusi atas masalahnya dan klien menolong konselor (secara 

tidak langsung) dalam memberdayakan potensi peranya. 

                                                           
106 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 421 
107 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 142 
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2. Akhlak saling memberi nasihat sebagaimana pada firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala:                                                        yang terjemahan-

nya “..... dan saling menasihati untuk kenbenaran dan saling menasihati 

untuk kesabaran.”108 {QS: (103) Al-Ashr: 3}. Dalam hal ini konselor 

memberikan nasihat (yang berupa motivasi, penjelasan, dan lainnya) 

kepada klien guna menemukan solusi atas masalahnya dan klien 

memberikan nasihat kepada konselor (secara tidak langsung, yakni dengan 

berbagai sikap dan gejala yang dapat dipahami konselor) sehingga 

konselor dapat menyesuaikan diri dengan keadaan klien. 

3. Akhlak menerima (memuliakan) tamu. Dalam hal ini klien adalah tamu 

yang harus diterima dan dimuliakan. Yunahar Ilyas memperinci akhlak 

tersebut secara teknis sebagai berikut:  

 

Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut 

kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah 

lembut, mempersilakannya duduk di tempat yang baik. Kalu perlu 

disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu 

dijaga kerapian dan keasriannya109. 

 

Perincian itu dituliskannya guna menjelaskan dalil tentang menghormati 

tamu, yakni hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi  Wasallam  yang  

diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim yang matannya berbunyi:    

                                                           
108 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 913 
109 Ilyas, Yunahar. 2014. Kuliah ..... h. 198-199 
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                                                                    dengan terjemahan “Barang-

siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan 

tamunya”110. 

Tiga nilai tersebut merupakan nilai-nilai Islam yang mendasar dalam binwin, 

sebab pada  prinsipnya kegiatan binwin (yang bertumpu pada penasihatan 

pernikahan) itu pada dasarnya adalah kegiatan saling tolong-menolong, saling 

memberi nasihat, dan memuliakan tamu yang datang. 

Selanjutnya tentang legalitas; payung hukum yang menaungi 

keberadaan PAIF adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 

Pada bab I pasal 1 ayat (1) PP tersebut dijelaskan tentang kedudukan 

jabatan fungsional (termasuk di dalamnya adalah PAIF): 

   

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional 

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri111. 
 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Keppres) 

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional. Pada 

                                                           
110 Marzuqi, Ahmad S. 2006. Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi. Yogyakarta: Media Hidayah. 

h. 131 
111 peraturan.bpk.go.id. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil. pdf. h. 3 

https://peraturan.bpk.go.id/
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lampiran Keppres ini, yakni pada nomor urutan ke-24 dijelaskan bahwa 

jabatan fungsional Penyuluh Agama (termasuk PAIF) tergolong dalam 

Rumpun Keagamaan. Adapun Rumpun Keagamaan adalah: 

 

rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya 

berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan 

konsep, teori atau metode operasional, serta pelaksanaan kegiatan 

teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral 

masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya112. 

 

Keppres ini merupakan payung hukum dalam melaksanakan ketentuan-

ketentuan PP Nomor 16 Tahun 1994.  

3. Kep. Menkowasbangpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang 

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. 

Pada bab I pasal 1 ayat (1) keputusan ini dijelaskan pengertian Penyuluh 

Agama sebagai berikut: 

 

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan 

agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa 

agama113. 

 

Keputusan ini mempertegas kedudukan Penyuluh Agama (termasuk PAIF) 

di dalam Rumpun Keagamaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh PP 

Nomor 87 Tahun 1999. Dalam keputusan ini telah diatur hal-hal yang 

                                                           
112 bphn.go.id. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional. pdf. h. 13 
113 jdih.bkn.go.id. Kep. ..... h. 3 
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berkenaan dengan: pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, 

kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Penyuluh 

Agama114.  

4. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 

1999 dan No. 178  Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.  

Pada bab I pasal 1 ayat (1) keputusan bersama ini dijelaskan pula 

pengertian Penyuluh Agama sebagai berikut: 

 

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan 

agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa 

agama115. 

 

 

Penjelasan tersebut merupakan pengulangan dari yang dijelaskan pada 

Kep. Menkowasbangpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999. 

Pengulangan ini logis karena keputusan bersama ini merupakan peraturan 

lebih lanjut dari Kep. Menkowasbangpan No. 54/ KEP/ MK.WASPAN/ 9/ 

1999 yang dimaksudkan untuk mengatur teknis pelaksanaannya116. 

Payung-payung hukum tersebut mengokohkan legalitas PAIF, 

baik dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya. Adapun tugas 

pokok PAIF sebagaimana yang disebutkan dalam Kep. 

                                                           
114 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku .... h. 1-2 
115 jdih.bkn.go.id. Keputusan ..... h.3 
116 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku .... h. 2 
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Menkowasbangpan No. 54/ KEP/MK.WASPAN/9/1999 pada bab I pasal 

4 adalah:  

 

Tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agagama 

dan pembangunan melalui bahasa Agama117. 

 

Berpijak pada tugas pokok tersebut, yang kemudian dikuatkan 

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 516 Tahun 2003 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama Islam dan Angka Kreditnya, maka dalam pelaksanaan tugas PAIF 

melekat fungsi-fungsi PAIF. Adapun fungsi PAIF mengacu pada tugas 

pokoknya, dalam hal ini fungsi PAIF telah diatur menjadi 3 fungsi pokok, 

yakni: fungsi informatif dan edukatif; fungsi konsultatif; dan fungsi 

advokatif118. Ketiga fungsi ini menjadi dasar pelaksanaan tugas PAIF 

dalam melayani masyarakat, termasuk pada pelayanan binwin. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut PAIF harus melakukan 2 

hal. Pertama, menyusun sejumlah program kegiatan dengan pendekatan agama 

Islam sehingga kegiatannya bersifat Islami (sesuai dengan nilai-nilai Islam). 

Kedua, bersinergi dengan berbagai unsur di dalam masyarakat. Pada konteks 

binwin ia (dapat) menggunakan pendekatan konseling Islam dan bersinergi 

dengan Kepala dan staf di KUA, khususnya Penghulu dan Staf Binwin KS. 

                                                           
117 jdih.bkn.go.id. Kep. ..... h. 4 
 
118 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku .... h. 281-282 
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Hubungan sinergi antara PAIF dengan Penghulu dan Staf Binwin KS 

sudah sejalan dengan rincian tugas pokok PAIF yang menjadi kegiatan 

standarnya, yaitu:   

 

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/ kelompok119. 

 

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. Dengan demikian maka seharusnyalah 

PAIF berperan dalam binwin di KUA tempatnya bertugas. 

Penting ditegaskan bahwa binwin merupakan salah satu aspek dari 

pelayanan perkawinan di KUA. Artinya masih ada aspek lain pada pelayanan 

tersebut. Maka untuk meneliti peran PAIF di dalamnya harus terlebih 

mencermati kedudukan binwin tersebut dalam keseluruhan pelayanan 

perkawinan. Dengan demikian peran tadi dapat teramati secara lebih 

                                                           
119 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku .... h. 28-29 
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menyeluruh. Disebut menyeluruh karena peran itu juga dikaitkan dengan 

perannya pada aspek lain dalam pelayanan pernikahan selain aspek binwin.  

Aspek-aspek dalam pelayanan perkawinan di KUA dapat 

dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu:  

1. Pencatatan nikah120 

a. Pemberitahuan kehendak nikah 

b. Pemeriksaan nikah 

c. Pengumuman kehendak nikah 

d. Akad nikah dan penandatanganan akta nikah 

e. Pembuatan kutipan akta nikah 

2. Talak, cerai, dan rujuk121 

3. Penasihatan perkawinan122 

Seluruh proses pencatatan nikah dilakukan di KUA, kecuali akad nikah 

dan penandatanganan akta nikah yang dapat juga dilaksanakan di luar KUA 

sesuai permintaan masyarakat yang dilayani123. Aspek pencatatan nikah tidak 

relevan dengan tupoksi PAIF, maka tidak seharusnya ia berperan dalam proses 

ini. 

Talak, cerai, dan rujuk mempunyai proses yang berbeda. Talak dan 

cerai dilakukan oleh pasangan suami istri sesuai kondisi mereka dan 

legalitasnya dilakukan di PA pada wilayah domisili suami/ istri yang 

                                                           
120 Pusat, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). 1991. Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 

Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat. h. 4-32 
121 Pusat, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). 1991. Pedoman ..... h. 33-47 
122 Pusat, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). 1991. Pedoman ..... h. 65-78 
123 Perbincangan dengan Bapak Mujriendi Penghulu KUA Kecamatan Kalasan 
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mengajukan gugatan, selanjutnya tembusan putusannya ditujukan kepada 

KUA tempat mereka menikah. Rujuk dilakukan di KUA tempat mantan suami 

istri menikah dan berkoordinasi dengan PA yang mengeluarkan putusan cerai. 

Adapun penasihatan perkawinan dilakukan di KUA124. Aspek talak, cerai, dan 

rujuk juga tidak relevan dengan tupoksi PAIF, maka iapun tidak seharusnya 

berperan di dalam prosesnya. 

Ternyata aspek yang relevan dengan tupoksi PAIF hanyalah 

penasihatan perkawinan. Namun demikian bukan berarti dua aspek yang tidak 

relevan sama sekali tak bersinggungan dengan peran PAIF. Sebab, peran PAIF 

dalam penasihatan perkawinan hanya bisa terealisasi jika bersinergi dengan 

pihak yang memiliki tugas pada aspek tersebut, yakni Penghulu dan Staf 

Binwin KS. Maka secara otomatis tugas hal-hal yang terkait dengan proses 

pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk tetap akan dikoordinasikan kepada 

PAIF pada saat menjalankan perannya dalam proses-proses penasihatan 

perkawinan. 

Yang dimaksud dengan penasihatan perkawinan adalah sebagaimana 

yang didefinisikan di dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah:  

 

Penasihatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai 

masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, tujuan yang hendak 

dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu 

hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan 

tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan125. 

                                                           
124 Perbincangan dengan Bapak Jaenudin Kepala KUA Kecamatan Gamping 
125 Pusat, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). 1991. Pedoman ..... h. 65 
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Dalam praktek sehari-hari di KUA, istilah “penasihatan perkawinan” 

lebih familiar disebut dengan “bimbingan perkawinan”. Yang membedakan 

keduanya adalah pada konteks penerapannya. “Penasihatan perkawinan”   

diterapkan pada konteks administratif. Misalnya ketika seorang warga yang 

ingin mengurus perceraian ke PA maka ia memerlukan surat keterangan 

penasihatan (yakni penasihatan perkawinan); bukan surat keterangan 

bimbingan perkawinan. Sedangkan “bimbingan perkawinan” digunakan pada 

konteks pelaksanan layannan. Mislanya ketika pasangan catin telah 

melengkapi syarat administratif maka penghulu akan menjelaskan bahwa 

mereka harus mengikuti kegiatan pranikah, yakni bimbingan perkawinan; 

bukan penasihatan perkawinan. Demikian pula ketika ada warga yang ingin 

berkonsultasi tentang rumah tangga maka Staf Binwin KS akan 

menyerahkannya kepada Konsultan Perkawinan guna mendapatkan layanan 

“bimbingan dan konsultasi perkawinan”; bukan penasihatan perkawinan. 

Dalam penelitian ini istilah “penasihatan perkawinan” dan “bimbingan 

perkwinan” digunakan pada konteks yang sesuai. Artinya, jika secara teknis 

deskripsinya lebih mudah menggunakan istilah tertentu maka istilah itulah 

yang akan dipakai. Yang dimaksud lebih mudah adalah lebih mudah dalam 

mendapatkan referensinya, baik data maupun teori. Yang pasti, “bimbingan 

perkawinan” sama artinya dengan “penasihatan perkawinan”; maka hakikat 

kegiatan bimbingan perkawinan (binwin) adalah kegiatan penasihatan 

perkawinan. 
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Dalam prakteknya penasihatan perkawinan tidak hanya ditujukan 

kepada pasangan yang telah berumah tangga saja namun juga kepada catin 

guna memantapkan niat mereka dalam melangsungkan perkawinan, bahkan 

pada realitas keseharian di KUA justru peristiwa penasihatan catin lebih 

banyak daripada penasihatan kepada pasangan suami istri.  Para catin sudah 

mulai mendapatkan penasihatan sejak mendaftar nikah sampai ketika 

melangsungkan ijab qabul. Adapun durasi dan teknis penasihatannya 

menyesuaikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.  

Berdasarkan sasarannya, peneliti membedakan penasihatan perkawinan 

menjadi 3 macam, yaitu: 

 

1. Penasihatan pranikah  

Ialah penasihatan yang ditujukan kepada pasangan catin.  

Materinya meliputi 3 aspek, yaitu: administratif, teknis pencatatan nikah, 

dan pembekalan menuju keluarga sakinah. Secara teknis penasihatannya 

dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

a. Penasihatan catin individual 

Ialah penasihatan pranikah yang bersifat empat mata. 

Dikatakan demikian karena ditujukan hanya kepada satu orang catin 

pria atau wanita. Narasumber (pemberi materi nasihat)-nya hanya satu 

orang.  
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Penasihatan tersebut merupakan rangkaian tugas Penghulu 

pada proses pelayanan pendaftaran nikah126. Dalam proses itu 

dilakukan pemeriksaan data dan latar belakang pasangan catin. Jika 

Penghulu menemukan masalah (kasus) khusus maka penghulu akan 

menjelaskan kepada catin tentang keharusan catin tersebut mengikuti 

penasihatan individual.  

Penasihatan semacam ini jarang dilakukan di KUA. Jika 

akhirnya dilakukan maka bisa dipastikan bahwa seorang catin 

mempunyai kasus pribadi yang penasihatannya tidak dapat 

melibatkan orang lain, bahkan termasuk calon pasangannya.  

Kasus tersebut tidak hanya bersifat pribadi, lebih dari itu 

berpotensi menghambat pelaksanaan dan pencatatan nikah dengan 

pasangannya. Contoh kasus ini adalah: 

1) Kehamilan catin wanita yang diduga bukan akibat hubungan 

intim dengan catin pria. Menurut mafhum mukhalafah Kompilasi 

Hukum Islam bab VIII, pasal 53, ayat (1) yang berbunyi: 

“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya”127 mengandung pengertian bahwa 

pernikahan caten wanita hamil tersebut tidak sah jika caten 

prianya bukan yang menghamilinya. 

                                                           
126 Alur pendaftaran nikah terlampir pada Lampiran 2 
127 Kompilasi Hukum Islam 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. 250 
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2) Catin pria atau wanita diduga masih mempunyai ikatan asmara 

dengan pihak lain yang berpotensi mengacaukan prseses 

pelaksanaan nikah. 

Kondisi empat mata tersebut ditempuh atas dasar kebijakan Penghulu 

dan/ atau permintaan catin.  

Ada kalanya Penghulu tidak cukup luang waktu untuk 

melakukan penasihatan individual. Sebab ia tidak hanya melayani 

pendaftaran dari 1 atau 2 pasang catin saja. Ada kalanya juga terjadi 

antrian sejumlah pasangan dengan berbagai persoalannya. Belum lagi 

Penghulupun dihadapkan pada rutinitas padatnya jadwal pencatatan 

nikah. Sementara pada waktu yang sama catin yang berkasus tadi 

butuh layanan penasihatan empat mata.  

Dalam kondisi demikian itu maka keberadaan PAIF menjadi 

sangat diperlukan; Penghulu akan menyerahkan penasihatan catin 

berkasus itu  kepada PAIF. Penyerahan kepada PAIF ini dengan 

pertimbangan kesesuain antara kepentingan (yakni layanan 

penasihatan) dengan tupoksi PAIF, yaitu: khususnya pada tugas 

pokok “melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan”128 

(yakni bimbingan dan konsultasi dengan bahasa agama) dan 

fungsinya yang bersifat informatif-edukatif, konsultatif, dan 

advokatif. 

                                                           
128 Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat, Bidang. 2010. Buku .... h. 281 
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Pada konteks (kesesuain antara kepentingan dengan tupoksi) 

tersebut PAIF telah menempati peran idealnya, yakni menjadi mitra 

terdekat Penghulu dalam tugas pelayanan pendaftaran nikah. 

Dikatakan terdekat karena di antara personil selain Kepala KUA 

hanya PAIF-lah yang memiliki kesesuain tupoksi dengan kepentingan 

Penghulu tersebut.  

Sebagai mitra, maka PAIF harus segera dapat melakukan 

penasihatan dan memberikan keterangan hasil penasihatan kepada 

Penghulu demi kelancaran proses pendaftaran nikah. Keteragan 

tersebut bisa secara lisan maupun dalam bentuk catatan. 

 

b. Penasihatan catin berpasangan/ sepasang 

Ialah penasihatan pranikah yang ditujukan kepada sepasang 

catin dalam satu tempat dan waktu. Penasihatan ini harus diikuti oleh 

pasangan catin sebagai bagian dari proses pendaftaran nikah. Dalam 

hal ini penghulu akan memberikan berbagai nasihat demi kelancaran 

dan kebahagiaan pernikahan mereka.  

Untuk kondisi pasangan catin yang dinilai perlu mendapatkan 

bimbingan ekstra (misalnya karena: usia perkawinan yang belum 

cukup dewasa, atau terkait pertaubatan akibat hamil di sebelum 

menikah) terkadang Penghulu tidak cukup luang waktu untuk 

melakukan penasihatan. Maka Penghulu akan melimpahkan  

pasangan catin tadi kepada PAIF.  
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Pelimpahan tersebut hanya untuk penasihatan pada aspek 

pembekalan menuju keluarga sakinah, tidak pada aspek administratif 

dan teknis pencatatan nikah; sebab  kudua aspek terakhir ini tidak 

relevan dengan tupoksi PAIF.  

Pada konteks pelimpahan tersebut PAIF telah menempati 

peran idealnya sebagai mitra terdekat Penghulu dalam tugas 

pelayanan pendaftaran nikah sebagaimana pada penasihatan catin 

individual. Hanya saja bedanya, di sini ia tidak harus melaporkan hasil 

penasihatan kepada penghulu; cukup menginformasikan bahwa telah 

melakukan penasihatan, sebab penasihatan ini tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap proses pelaksanaan dan pencatatan nikah.  

 

c. Penasihatan catin klasikal  

Ialah penasihatan yang ditujukan kepada beberapa pasang 

catin dalam satu tempat dan waktu. Narasumbernya lebih dari satu 

orang. Biasanya dilaksanakan secara formal-seremonial atau 

semiformal-seremonial yang dipandu oleh MC atau moderator, dan 

melibatkan sejumlah tenaga panitia dan PAIF termasuk di dalamnya. 

Pada keseharian di KUA penasihatan ini disebut kursus calon 

pengantin (selanjutnya akan disebut suscatin).   

Secara administratif suscatin merupakan bagian dari tugas  

pokok penghulu, namun secara teknis pelaksanaan adalah bagian 

tugas Staf Binwin KS. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala 
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(mingguan atau dwimingguan). Banyak sedikitya jumlah pasangan 

tidak menjadi penyebab ditundanya suscatin. Pelaksanaannya dengan 

cara menjalin kerjasama lintas sektoral, misalnya dengan: puskesmas, 

PLKB, polsek, koramil dan lain-lain. Kerjasama ini terkait 

narasumber yang akan menyampaikan materi sesuai dengan 

perspektifnya, misalnya: perspektif kesehatan, keamanan, ketertiban, 

dan lain-lain. Adapun narasumber dari KUA adalah salah satu dari: 

kepala KUA, penghulu, atau PAIF129.  

Pada konteks partisipasi dalam suscatin (sebagai: panitia, MC, 

moderator, atau narasumber) tersebut PAIF telah menempati 2 peran 

ideal sekaligus, yakni:  

1) Sebagai mitra terdekat Penghulu dalam tugas pelayanan 

pendaftaran nikah 

2) Sebagai mitra terdekat Staf Binwin KS dalam tugas pelayanan 

binwin.  

 

2. Penasihatan akad nikah (khutbah nikah) 

Ialah penasihatan yang ditujukan kepada sepasang catin pada detik-

detik sebelum akad nikah (ijab kabul). Penasihatan ini harus selalu 

dilakukan karena terkait ketentuan Agama Islam. Pemberi nasihat (khatib) 

adalah wali nikah, namun ia berhak mewakilkannya pada orang lain yang 

                                                           
129 Perbincangan terpisah dengan: (1) Bapak Jaenudin Kepala KUA Kecamatan Gamping, (2) Bapak 

Aris Daryanto Penghulu KUA Kecamatan Gamping, dan (3) Ibu Sinem staf Binwin KS KUA 

Kecamatan Gamping 
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memenuhi syarat, misalnya: Kepala KUA, Penghulu, PAIF, atau tokoh 

masyarakat. 

Secara teori, penasihatan (khutbah) ini relevan dengan tupoksi 

PAIF, khususnya PAIF laki-laki (karena ikatana persyaratan syariat). 

Namun dalam prakteknya kurang memungkinkan untuk dilakukan. Sebab 

durasinya sangat pendek dan wali nikah dapat melaksanakannya. Jika wali 

nikah tak mampu maka kemungkinan besar ia akan mengamanatkanya 

kepada Penghulu atau tokoh masyarakat. Terlalu kecil kemungkinan bagi 

wali nikah mengamanatkan pada PAIF, kecuali pada kondisi yang sangat 

khusus; misalnya: karena permitaan pihak pengantin.   

Dalam konteks khutbah nikah ini PAIF hampir tidak memiliki 

peran ideal, baik sebagai mitra Penghulu maupun masyarakat (wali nikah). 

Kalaupun ada oknum PAIF yang diminta masyarakat menjadi khatib nikah 

biasanya lebih pada konteks hubugan pribadi, bukan hubungan kerja 

profesi, hanya saja secara subjektif PAIF menjalaninya dalam konteks 

tupoksi.  

 

3. Penasihatan pascanikah 

Ialah penasihatan yang ditujukan kepada pasangan suami istri atau 

salah satunya saja terkait dengan masalah rumah tangga. Materinya dapat 

dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu: kehendak talak, cerai, dan rujuk; 

pembinaan keluarga sakinah; dan penguatan atau pengembangan aspek 

talak, cerai, rujuk, atau pembentukan keluarga sakinah.  
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Secara teknis penasihatannya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut. 

a. Penasihatan pascanikah individual 

Penasihatan ini merupakan penasihatan pascanikah yang 

bersifat empat mata dan ditujukan hanya kepada suami atau istri. 

Kondisi empat mata ini terjadi ketika seorang klien pertama kali 

datang mengadukan persoalan rumah tangganya kepada Konsultan 

Perkawinan.  

 

b. Penasihatan pascanikah berpasangan  

Penasihatan ini merupakan penasihatan pascanikah yang 

melibatkan suami dan istri dalam satu waktu. Pelibatan ini terjadi 

karena beberapa kemungkinan, yaitu:  

1) Klien dan pasangannya dihadirkan bersama sebagai upaya 

lanjutan dari penasihatan individual yang akan dituntaskan 

dengan cara mediasi.  

2) Klien adalah pasangan suami istri yang ingin berkonsultasi dan 

mencari solusi bagi (peningkatan) kebahagian mereka.  

3) Klien adalah sepasang suami istri yang mengadukan konflik 

diantara mereka. 

Penasihatan pascanikah menjadi tugas pokok Staf Binwin KS 

dan (berkoordinasi dengan) BP4. Dalam hal ini BP4 mempunyai 

posisi penting. Bahkan keberadaan BP4 dilatarbelakangi pula oleh 
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kepentingan meningkatkan efektifitas pelayanan pada masyarakat. 

Personil kepengurusannya meliputi para: tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan PAIF. Namun dalam setting penilitian ini keberadaan 

BP4 tidak dapat ditampilkan karena secara de facto struktur 

organisasinya tidak ada, betapapun secara de juro masih ada. 

Ketiadaan BP4 menjadi masalah bagi Staf Binwin KS. Sebab 

ia kehilangan mitra dalam pelaksanaan penasihatan perkawinan. 

Kehilangan yang paling signifikan adalah ketiadaan konselor 

perkawinan. Hal inilah yang mengharuskan Kepala KUA menunjuk 

tenaga Konsultan Perkawinan.  

Penunjukan Konsultan Perkawinan membutuhkan proses yang 

sangat pendek. Saat itu ditunjuk saat itu pula bekerja. Berbeda halnya 

dengan Konselor Perkawinan, ia belum bisa bekerja secara legal 

sebelum mengikuti proses sertifikasi130. Selain itu, posisi konsultan 

juga bisa diamanatkan kepada siapa saja tanpa harus ada 

pertimbangan tupoksi jabatan. Namun sudah selayaknya jika PAIF 

ditunjuk sebagai Konsultan Perkawinan, sebab amanat tersebut sesuai 

dengan tuposinya.  

Pada konteks mengemban amanat sebagai Konsultan 

Perkawinan tersebut PAIF telah menempati peran ideal sebagai mitra 

terdekat Staf Binwin KS dalam tugas pelayanan binwin dalam tugas 

                                                           
130 Perbincangan dengan Ibu Anatasia Anggraeni Staf Binwin KS KUA Kecamatan Mlati 
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mencukupkan legalitas BP4 Kecamatan dalam urusan administrasi 

dan persuratan.  

Dalam posisi sebagai Konsultan Perkawinan, PAIF bersinergi 

dengan Staf Binwin KS dalam hal melaksanakan tugas, baik secara 

administratif maupun tindakan. Dalam hal tindakan; Staf Binwin KS 

menerima klien pada awal kehadiran dan Konsultan yang melakukan 

penasihatan. Adapun dalam hal administrasi; bekerjasama ketika 

mengeluarkan surat keterangan penasihatan yang dibutuhkan klien, 

Staf Binwin KS yang membuat dan Konsultan yang menandatangani.  

Surat tersebut ber-kop BP4 dan diketahui oleh Kepala KUA131.  

Dari uraian tersebut dapat diringkas adanya 8 potensi peran ideal yang 

sesuai dengan tupoksi PAIF. Artinya, seharus nya PAIF dapat berperan dalam 

kedelapan peran potensial tersebut. Dalam hal ini peneliti akan menyebut  

peran-peran itu dengan kode-kode “peran” menggunakan akronim huruf “P”, 

yakni: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Tujuannya adalah untuk 

menyederhanakan pembahasan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. P1 : Menjadi narasumber penasihatan catin individual 

2. P2 : Menjadi narasumber penasihatan catin berpasangan/ sepasang 

3. P3 : Menjadi narasumber penasihatan catin klasikal (suscatin) 

4. P4 : Menjadi MC/ moderator/ panitia suscatin 

5. P5 : Menjadi khatib pada khutbah nikah  

6. P6 : Menjadi narasumber penasihatan pascanikah individual 

                                                           
131 Contoh formatnya pada lampiran 3. 
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7. P7 : Menjadi narasumber penasihatan pascanikah berpasangan  

8. P8 : Menjadi Konsultan Perkawinan BP4 

Selanjutnya peneliti menyebut kedelapan peran tersebut sebagai delapan peran 

ideal PAIF dalam binwin. Adapun kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam akan 

dianalisis pada peran aktual PAIF, yakni pada realisasi peran tersebut dalam 

binwin.  

 

D. Peran Aktual PAIF Dalam Binwin    

Peran aktual PAIF merupakan potensi peran ideal yang dapat 

diaktualisasikan PAIF dalam melaksanakan tugasnya. Aktualisasi peran 

tersebut dikembalikan kepada subjektifitas PAIF dalam menentukan kuantitas 

dan perioritas perannya. Secara sosiologis, subjektifitas tersebut 

berkonsekwensi terhadap posisi sosialnya di KUA.   

Kuantitas dan prioritas peran menentukan signifikasi dari peran aktual 

seorang PAIF.  Artinya, semakin banyak jumlah peran yang diaktualisasikan 

maka semakin signifikan peran aktualnya. Sedangkan jumlah peran itu 

ditentukan oleh pilihan subjektif PAIF, peran mana saja yang akan 

diprioritaskannya; semakin banyak yang diprioritaskannya akan semakin 

banyak jumlah perannya  

Dalam konteks tupoksi PAIF, dari kedelapan potensi peran idealnya ada 

peran-peran yang dapat dikategorikan sebagai peran yang relevan dengan 

tupoksi PAIF dan ada pula yang paling relevan. Dikatakan relevan karena 

potensi-potensi peran itu dapat daktualisasikan oleh PAIF meskipun 
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relevansinya dengan tupoksi tidak bersifat signifikan. Sedangkan disebut 

paling relevan karena relevansi peran-peran tersebut dengan tupoksi bersifat 

signifikan. Peran-peran yang paling relevan itu adalah: P1, P2, P3, P6, P7, dan 

P8. Selanjutnya peneliti menyebut keenam peran itu sebagai peran signifikan. 

Sedangkan sisanya tidak dikategorikan peran tidak signifikan karena:  

1. P4 tidak terkait secara langsung dengan tupoksi PAIF 

2. P5 terkait langsung dengan tupoksi PAIF, namun peran tersebut bisa 

diatasi sendiri oleh wali nikah atau Penghulu, kemungkinannya terlalu 

kecil/ tidak ada bagi PAIF, terlebih PAIF perempuan. 

Dari pengamatan terlibat (observasi partisipatif) dalam kegiatan-

kegiatan rutin Pokjaluh Kabupaten Sleman terdata bahwa dari total 34 orang 

PAIF pada KUA se-Kabupaten Sleman menunjukkan signifikasi peran aktual 

(dalam binwin) yang berbeda-beda. Pada konteks ini peneliti mengkategorikan 

menjadi 4 signifikasi, yaitu: signifikan, cukup signifikan, kurang signifikan, 

dan tidak signifikan. 

Dalam hal menentukan kategori tersebut peneliti menggunakan standar 

keseluruhan dari jumlah peran signifikan yang diambil, yaitu: 

1. Dikategorikan signifikan (selanjutnya akan disingkat S) jika jumlah peran 

signifikannya 6 item 

2. Dikategorikan cukup signifikan (selanjutnya akan disingkat CS) jika 

jumlah peran signifikannya 4 atau 5 item 

3. Dikategorikan kurang signifikan (selanjutnya akan disingkat KS) jika 

jumlah peran signifikannya 2 atau 3 item 



118 
 

4. Dikategorikan tidak signifikan (selanjutnya akan disingkat TS) jika jumlah 

peran signifikannya 0 atau 1 item. 

Berdasarkan standar tersebut maka data observasi partisipatif atas peran PAIF 

dalam binwin dapat diperinci sebagaimana tertera pada tabel 10.a.  

Data observasi partisipatif pada tabel 10.a masih dapat diperhalus 

dengan mengubah  urutan data. Perubahannya adalah dari data menurut urutan 

daftar KUA menjadi data menurut urutan ranking PAIF. Yang dimaksud 

ranking di sini adalah ranking kualifikasi dasar dari peran aktual PAIF dalam 

binwin. Selain itu pengurutannya per-kualifikasi dasar dikelompokkan 

menurut urutan daftar KUA dan dikelompokkan antara laki-laki dan 

perempuan guna memudahkan menghitung jumlah PAIF laki-laki dan 

perempuan; bukan menunjukkan urutan ranking dalam satu kualifikasi. 

Adapun urutan ranking keseluruhannya adalah sebagaimana tertera pada tabel 

10.b. Masing-masing rincian datanya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 10.a Signifikasi Peran PAIF Dalam Binwin 

Menurut Urutan Daftar KUA se-Kabupaten Sleman 
 

 

 
 

No 

PAIF PERAN (P) SIGNIFIKASI 

 

NAMA 

KUA  

 

KODE NAMA 

JENIS 

KELA- 

MIN 

 

P1 

 

 

P2 

 

P3 

 

 

P4 

 

P5 

 

 

P6 

 

P7 

 

 

P8 

 

S 

 

 

CS 

 

KS 

 

 

TS 
L P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 Moyudan Moyudan 1     -  -  - -     

2 Moyudan Moyudan 2     -  -  -      

3 Moyudan Moyudan 3       -        

4 Minggir  Minggir 1     -  -  - -     

5 Minggir Minggir 2           -     

6 Seyegan Seyegan 1    - - -  -  - -     

7 Seyegan Seyegan 2        -   -     

8 Godean Godean 1       -   -     

9 Godean Godean 2        -  - -     

10 Gamping Gamping 1                

11 Gamping Gamping 2    - - -  - - - -     

12 Mlati Mlati 1         -  -     

13 Mlati Mlati 2    - - -  - - - -     

14 Depok Depok 1           -     

15 Depok Depok 2                

16 Berbah Berbah 1       -   -     

17 Prambanan Prambanan 1         -  -     

18 Prambanan Prambanan 2         -  -     

19 Kalasan Kalasan 1        -        

20 Kalasan Kalasan 2        -   -     

21 Ngemplak Ngemplak 1        - - - -     

22 Ngaglik Ngaglik 1    -    -  -      

23 Ngaglik Ngaglik 2       -        

24 Sleman  Sleman 1    - - -  - - - -     

25 Sleman Sleman 2     -  -  - -     

26 Tempel Tempel 1    - -           

27 Tempel Tempel 2                

28 Turi Turi 1        -        

29 Turi Turi 2                

30 Pakem Pakem 1     - -  -  -      

31 Pakem Pakem 2      -  -   -     

32 Pakem Pakem 3    - - -  -  - -     
33 Cangkringan Cangkringan 1    - -   - - - -     
34 Cangkringan Cangkringan 2        - - - -     

JUMLAH 26 8 JUMLAH 8 14 6 6 

Sumber: diolah oleh peneliti 
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Tabel 10.b Ranking Kualifikasi Dasar 

Peran PAIF Dalam Binwin Di Kabupaten Sleman 

  

 

 
 

 

No 

RANKING 

KUALIFIKASI DASAR  

 

PERAN (P) 
SIGNIFIKASI 

(menurut jenis kelamin) 

 

SIG-

NIFI-

KASI 

KODE NAMA 

(menurut abjad 

dalam satu 

tingkatan) 

JENIS 

KELA- 
MIN 

 

P1 

 

 

P2 

 

P3 

 

 

P4 

 

P5 

 

 

P6 

 

P7 

 

 

P8 

 

S 
 

 

CS 

 

KS 
 

 

TS 
L P 

L P L P L P L P 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 S Gamping 1                    

2 S Depok 2                    

3 S Kalasan 1        -            

4 S Tempel 2                    

5 S Turi 2                    

6 S Moyudan 3       -            

7 S Ngaglik 2       -            

8 S Turi 1        -            

9 CS Moyudan 2     -  -  -          

10 CS Minggir 2           -         

11 CS Seyegan 2        -   -         

12 CS Godean 2        -  - -         

13 CS Mlati 1         -  -         

14 CS Depok 1           -         

15 CS Prambanan 1         -  -         

16 CS Prambanan 2         -  -         

17 CS Ngaglik 1    -    -  -          

18 CS Tempel 1    - -               

19 CS Pakem 2      -  -   -         

20 CS Godean 1       -   -         

21 CS Berbah 1       -   -         

22 CS Kalasan 2        -   -         

23 KS Moyudan 1     -  -  - -         

24 KS Minggir 1     -  -  - -         

25 KS Sleman 2     -  -  - -         

26 KS Pakem 1     - -  -  -          

27 KS Cangkringan 2        - - - -         

28 KS Ngemplak 1        - - - -         

29 TS Gamping 2    - - -  - - - -         
30 TS Mlati 2    - - -  - - - -         
31 TS Sleman 1    - - -  - - - -         

32 TS Pakem 3    - - -  -  - -         

33 TS Cangkringan 1    - -   - - - -         

34 TS Seyegan 1    - - -  -  - -         

JUMLAH 26 8 JUMLAH 5 3 11 3 5 1 5 1 

 

 

PROSENTASE 

      

 

  

 

PROSENTASE  

        

100% 23,53 % 41,17 % 17,65 % 17,65 % 

100 % 

7
6
,4

7
 %

 
%

%
%

%

2
3
,5

3
 %

 
%

%
%

%

1
4
,7

1
 %

 

%
%

%
%

5
5

8
,8

2
 %

 
%

%
%

%
%

3
5
,2

9
 %

 

%
%

%
%

5
,8

8
 %

 
%

%
%

%
55

1
4
,7

1
 %

 

%
%

%
%

%

1
4
,7

1
 %

  
%

%
%

%
%

2
,9

4
 %

 

%
%

%
%

%

2
,9

4
 %

 

%
%

%
%

%

Sumber: diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan data observasi partisipatif tersebut dapat dideskripsikan 

bahwa signifikasi peran aktual PAIF se-Kabupaten Sleman dalam pelayanan 

binwin sebagai berikut: 

1. PAIF yang telah berperan secara signifikan ada 8 orang, yakni: 

a. Yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Gamping 1  

2) PAIF dengan kode nama Depok 2 

3) PAIF dengan kode nama Kalasan 1 

4) PAIF dengan kode nama Tempel 2 

5) PAIF dengan kode nama Turi 2  

b. Yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Moyudan 3 

2) PAIF dengan kode nama Ngaglik 2 

3) PAIF dengan kode nama Turi 1 

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang telah berperan 

secara signifikan sebanyak 23,53 %; terbagi atas 14,71 % laki-laki dan 

8,82 % perempuan. 

2. PAIF yang telah berperan secara cukup signifikan ada 14 orang, yakni: 

a. Yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Moyudan 2  

2) PAIF dengan kode nama Minggir 2 

3) PAIF dengan kode nama Seyegan 2 

4) PAIF dengan kode nama Godean 2 
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5) PAIF dengan kode nama Mlati 1 

6) PAIF dengan kode nama Depok 1 

7) PAIF dengan kode nama Prambanan 1 

8) PAIF dengan kode nama Prambanan 2 

9) PAIF dengan kode nama Ngaglik 1 

10) PAIF dengan kode nama Tempel 1 

11) PAIF dengan kode nama Pakem 2 

b. Yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Godean 1 

2) PAIF dengan kode nama Berbah 1 

3) PAIF dengan kode nama Kalasan 2 

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang telah berperan 

secara cukup signifikan sebanyak 41,17 %; terbagi atas 35,29 % laki-laki 

dan 5,88 % perempuan. 

3. PAIF yang perannya masih kurang signifikan ada 6 orang, yakni: 

a. Yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Moyudan 1  

2) PAIF dengan kode nama Minggir 1 

3) PAIF dengan kode nama Sleman 2 

4) PAIF dengan kode nama Pakem 1 

5) PAIF dengan kode nama Cangkringan 2 

b. Yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Ngemplak 1 
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2) -- 

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang perannya masih  

kurang signifikan sebanyak 17,65 %; terbagi atas 14,71 % laki-laki dan 

2,94 % perempuan. 

4. PAIF yang perannya tidak signifikan ada 6 orang, yakni: 

a. Yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Gamping 2  

2) PAIF dengan kode nama Mlati 2 

3) PAIF dengan kode nama Sleman 1 

4) PAIF dengan kode nama Pakem 3 

5) PAIF dengan kode nama Cangkringan 1 

b. Yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang, yaitu; 

1) PAIF dengan kode nama Seyegan 1 

2) -- 

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang perannya tidak 

signifikan sebanyak 17,65 %; terbagi atas 14,71 % laki-laki dan 2,94 % 

perempuan. 

Deskripsi kualitatif tersebut baru menggambarkan peran aktual PAIF 

dan belum menggambarkan keseluruhan perannya. Artinya, deskripsi tersebut 

belum menggambarkan peran ideal PAIF. Untuk dapat mendekripsikan 

keseluruhan peran PAIF tersebut harus dibuat urutan ranking atas kualifikasi 

peran sehingga dapat diketahui PAIF mana yang keseluruhan perannya 
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menempati ranking tertinggi, mana yang pada urutan berikutnya, dan mana 

yang rankingnya lebih bawah atau paling bawah.  

Dalam hal ini peneliti menyusun ranking kualifikasi peran PAIF 

berdasarkan standar tertentu. Adapun standar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ranking kualifikasi dasar mengacu pada tabel 10.b yang deskripsinya   

menjelaskan signifikasi peran PAIF dengan urutan ranking: signifikan (S), 

cukup signifikan (CS), kurang signifikan (KS), dan tidak signifikan (TS).  

2. Pada masing-masing kualifikasi dasar masih akan diurutkan ranking 

kualifikasinya dengan standar: 

a. Urutan ranking didasarkan pada jumlah peran yang diambil oleh 

masing-masing PAIF sehingga urutan ranking secara individual dapat 

tergambar secara lebih halus dibandingkan dengan urutan pada tabel 

10.b yang didasarkan pada urutan daftar KUA. 

b. Skala prioritas sebagai ranking paling tinggi adalah adanya peran 

menjadi Konsultan Perkawinan BP4 (P8) dalam arti  konsultan tetap. 

Sebab posisi P8 menggambarkan kemampuan PAIF dalam merespon 

posisi strategisnya di KUA secara maksimal dan berkualitas sehingga 

dipandang layak oleh Kepala KUA untuk mendapatkan kepercayaan 

sebagai Konsultan Perkawinan BP4.  

c. Prioritas setingkat di bawah P8 adalah terpenuhinya 5 unsur  peran 

signifikan lainnya, yakni: P1, P2, dan P3 yang menggambarkan 

adanya peran pada penasihatan pranikah; serta P6 dan P7 yang 

menggambarkan adanya peran pada penasihatan pascanikah. 
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d. Skala prioritas peran pada penasihatan pranikah dan pascanikah 

mengikuti urutan: P1, P2, P3, P6, dan P7. 

e. Peran pada penasihatan pranikah lebih diprioritaskan daripada 

penasihatan pascanikah. Sebab posisi penasihatan pranikah sudah 

menyatu (incloude) dengan pelayanan pendaftaran dan pencatatan 

nikah di KUA (sebagai layanan pokok harian). Adapun penasihatan 

pascanikah terlepas dari pendaftaran dan pencatatan nikah. Hal 

tersebut menjadi sangat memungkinkan bahwa jumlah dan frekwensi 

penasihatan pranikah akan jauh lebih besar daripada penasihatan 

pascanikah dan ini menjadi alasan yang menguatkan alasan 

sebelumnya. 

f. Prioritas berikutnya adalah adanya tambahan peran yang tidak 

signifikan, yaitu menjadi MC/ moderator pada suscatin (P4) dan 

menjadi khatib pada khutbah nikah (P5). 

g. P4 lebih diprioritaskan daripada P5, sebab P4 dapat diperankan oleh 

semua PAIF, baik laki-laki maupun perempuan; sedangkan P5 hanya 

dapat diperankan oleh PAIF laki-laki sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan syari’at. 

h. Jika ada ranking yang sama maka adanya P5 bisa dijadikan standar 

prioritas. Penting dijelaskan bahwa urutan dengan standar P5 

berpotensi bias gender. Sebab jika saja syari’at mengizinkan 

perempuan untuk berkhutbah tentulah PAIF perempuan akan (ada 

yang) melakukannya. Namun dalam hal ini peneliti memandang cara 
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ini sebagai pilihan objektif dalam mensikapi data (adanya P5) tersebut 

secara realistis.  

i. Jika pengurutan ranking pada huruf “g” masih tetap menghasilkan 

kualifikasi yang sama maka urutannya diprioritaskan berdasarkan 

abjad kode nama PAIF. Penting juga untuk dijelaskan bahwa urutan 

berdasarkan abjad ini bukan menunjukkan kualifikasi ranking 

melainkan sebatas cara menyusun urutan yang dapat diterima secara 

elegan; bukan menggambarkan prestasi individu. Oleh karena itu 

nomor urutnya ditulis dengan angka yang sama dan tingkat huruf 

berbeda.  

Berdasarkan standar tersebut dapat diurutkan ranking kualifikasi 

keseluruhan peran PAIF (ideal dan aktual) dalam binwin sebagaimana pada 

tabel 10.c berikut. 
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Tabel 10.c Ranking Kualifikasi Peran PAIF Dalam Binwin 

Di Kabupaten Sleman 
 

  
 
 

 

No 

RANKING 

KUALIFIKASI  

 

PERAN (P) 
SIGNIFIKASI 

(menurut jenis kelamin) 

 

SIG-

NIFI-

KASI 

 

KODE 

NAMA 
(menurut abjad 

dlm satu tingkatan) 

JENIS 
KELA- 

MIN 

 

 

P1 

 

 

 

P2 

 

 

P3 

 

 

 

P4 

 

 

P5 

 

 

 

P6 

 

 

P7 

 

 

 

P8 

 

S 
 

 

CS 

 

KS 
 

 

TS 
L P 

L P L P L P L P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1.a S Depok 2                    

1.b S Gamping 1                    

1.c S Tempel 2                    

1.d S Turi 2                    

2.a S Kalasan 1        -            

2.b S Moyudan 3       -            

2.c S Ngaglik 2       -            

2.d S Turi 1        -            

3 CS Moyudan 2     -  -  -          

4 CS Ngaglik 1    -    -  -          

5 CS Tempel 1    - -               

6.a CS Depok 1           -         

6.b CS Minggir 2           -         

7.a CS Berbah 1       -   -         

7.b CS Godean 1       -   -         

7.c CS Kalasan 2        -   -         

7.d CS Seyegan 2        -   -         

8 CS Godean 2        -  - -         

9.a CS Prambanan 1         -  -         

9.b CS Prambanan 2         -  -         

9.c CS Mlati 1         -  -         

10 CS Pakem 2      -  -   -         

11 KS Pakem 1     - -  -  -          

12.a KS Minggir 1     -  -  - -         

12.b KS Moyudan 1     -  -  - -         

12.c KS Sleman 2     -  -  - -         

13.a KS Cangkringan 2        - - - -         

13.b KS Ngemplak 1        - - - -         

14 TS Cangkringan 1    - -   - - - -         
15.a TS Pakem 3    - - -  -  - -         

15.b TS Seyegan 1    - - -  -  - -         

16.a TS Gamping 2    - - -  - - - -         

16.b TS Mlati 2    - - -  - - - -         
16.c TS Sleman 1    - - -  - - - -         

JUMLAH 26 8 JUMLAH 5 3 11 3 5 1 5 1 

 

PROSENTASE 

      

 

  

PROSENTASE  

        

100 % 23,53 % 41,17 % 17,65 % 17,65 % 

100 % 
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%
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Sumber: diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan data ranking kualifikasi tersebut deskripsi signifikasi 

peran aktual PAIF se-Kabupaten Sleman dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Jumlah peran (khususnya peran yang relevan dengan tupoksi PAIF) 

merupakan latar belakang yang signifikan atas kualifikasi peran PAIF. Hal 

tersebut terbukti dari tabel 10.c yang menggambarkan 16 tingkatan 

ranking kualifikasi peran PAIF dalam binwin di Kabupaten Sleman. 

Urutan rankingnya dimulai dari PAIF yang perannya terbanyak dan 

ditutup oleh yang perannya paling sedikit. Urutan tersebut adalah sebagai 

berikut; 

a. Posisi ranking 1 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Depok 2, 

Gamping 1, Tempel 2, dan Turi 2 

b. Posisi ranking 2 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Kalasan 1, 

Moyudan 3, Ngaglik 2, dan Turi 1 

c. Posisi ranking 3 ditempati oleh PAIF dengan kode nama Moyudan 2 

d. Posisi ranking 4 ditempati oleh PAIF dengan kode nama Ngaglik 1 

e. Posisi ranking 5 ditempati oleh PAIF dengan kode nama Tempel 1 

f. Posisi ranking 6 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Depok 1 dan 

Minggir 2 

g. Posisi ranking 7 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Berbah 1, 

Godean 1, Kalasan 2, dan Seyegan 2 

h. Posisi ranking 8 ditempati oleh PAIF dengan kode nama Godean 2 

i. Posisi ranking 9 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Prambanan 

1, Prambanan 2, dan Mlati 1 
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j. Posisi ranking 10 ditempati oleh PAIF dengan kode nama Pakem 2 

k. Posisi ranking 11 ditempati oleh PAIF dengan kode nama Pakem 1 

l. Posisi ranking 12 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Minggir 1, 

Moyudan 1, dan Sleman 2 

m.  Posisi ranking 13 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: 

Cangkringan 2 dan Ngemplak 1 

n. Posisi ranking 14 ditempati oleh PAIF dengan kode nama 

Cangkringan 1 

o. Posisi ranking 15 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Pakem 3 

dan Seyegan 1 

p. Posisi ranking 16 ditempati oleh PAIF dengan kode nama: Gamping 

2, Mlati 2, dan Sleman 1 

2. Jenis kelamin tidak dapat dipandang sebagai latar belakang yang 

signifikan atas kualifikasi peran PAIF. Hal tersebut terbukti bahwa: 

a. Dari seluruh kualifikasi dasar menampilkan laki-laki dan perempuan 

b. Tidak semua PAIF laki-laki mengambil peran pada peranan yang 

hanya bisa dimainkan oleh laki-laki, yakni P8. Contoh analisa kasus 

adalah pada posisi ranking posisi ranking 2 ditempati oleh PAIF 

dengan kode nama: Kalasan 1 (laki-laki), Moyudan 3 (perempuan), 

Ngaglik 2 (perempuan), dan Turi 1 (perempuan). Meskipun PAIF 

dengan kode nama Kalasan 1 adalah seorang laki-laki nyatanya ia 

tidak mengambil peran pada P5. Sehingga jika syari’at mengizinkan 

perempuan mengambil peran itu bisa dimungkin PAIF dengan kode 
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nama: Moyudan 3, Ngaglik 2, dan Turi 1 akan mengambil peran 

tersebut.  

Hal ini menguatkan pengertian bahwa jumlah peranlah yang 

melatarbelakangi ranking dan bukan jenis kelamin. 

3. Posisi sebagai Konsultan Perkawinan BP4 (P8) merupakan prestasi 

unggulan PAIF dalam binwin. Prestasi ini dalam konteks bagaimana PAIF 

sebagai  individu mampu merespon posisi strategisnya di KUA (yang 

menjadi  setting sosialnya) secara maksimal dan berkualitas. Dikatakan 

maksimal dan berkualitas karena pada akhirnya menjadikannya dipercaya 

oleh Kepala KUA untuk ditunjuk sebagai Konsultan Perkawinan BP4 

secara tetap. Penting untuk ditegaskan bahwa betapapun secara legal 

formal, posisi menjadi konsultan itu bergantung pada kebijakan (hasil 

penunjukan) Kepala KUA namun secara logika sosial tidak mungkin 

Kepala KUA menunjuk PAIF yang tidak berkualitas.  

Tentang bukti bahwa posisi P8 merupakan prestasi unggulan dalam 

binwin dapat dianalisis pada contoh kasus sebagai berikut: 

a. Dari kelompok ranking kualifikasi cukup signifikan (CS) ada urutan 

ranking 3 besar pada kelasnya, yakni dari urutan teratas PAIF dengan 

kode nama: Moyudan 2, Ngaglik 1, dan Tempel 1 melampaui PAIF-

PAIF lain di bawahnya. Faktor utama yang mengunggulkan mereka 

adalah teraktualisasinya P8. 
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b. Kasus yang sama juga terjadi pada kelompok ranking kurang sigifikan 

(KS) terdapat PAIF dengan kode nama Pakem 1 yang menempati 

ranking teratas di kelasnya karena memiliki P8.  

4. Selain adanya prestasi P8, kemampuan merespon posisi strategis juga 

dibuktikan dengan dilakukannya P4 dan P5. Artinya, meskipun peran 

tersebut tidak mempunyai relevansi signifikan terhadap tupoksi PAIF 

namun PAIF yang responsif akan mengambil peran tersebut. Prestasi ini 

dapat dianalisis dari kelompok ranking kualifikasi CS. Di sana ada 2 PAIF 

yang menempati posisi ranking 6, yakni PAIF dengan kode nama: Depok 

1 dan Minggir 2 yang sama-sama memiliki P4 dan P5.  

5. Peran pada penasihatan pranikah akan menjadi lebih sempurna jika diikuti 

peran pada peasihatan pascanikah. Kasus ini dapat dianalisis pada 

kelompok ranking kualifikasi KS pada kelompok ranking 12 dan 13. Pada 

rangking 12 ada 3 orang yakni PAIF dengan kode nama: Minggir 1, 

Moyudan 1; dan pada rangking 13 ada 2 orang yakni PAIF dengan kode 

nama: Cangkringan 2 dan Ngemplak 1. Kedua kelompok ranking ini sama-

sama memainkan 3 peran signifikan dan 1 peran tidaksignifikan, yakni P4. 

Hanya saja yang membedakan kedua kelompok ranking itu pada 

penyebaran peran. Kelompok ranking 12 menyebar 3 perannya itu pada 

aspek penasihatan pranikah dan pascanikah, sedangkan kelompok ranking 

13 mengumpulkan 3 perannya itu hanya pada aspek penasihatan pranikah 

saja. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat ranking kedua berbeda. 
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6. Peran pada penasihatan pranikah lebih diprioritaskan daripada peran pada 

penasihatan pascanikah. Prioritas ini dapat dianalisis dari kasus pada 

kelompok ranking KS, yakni pada ranking 14 dan 15. Pada ranking 14 ada 

PAIF dengan kode nama Cangkringan 1 dan pada ranking 15 ada PAIF 

dengan kode nama: Pakem 3 dan Seyegan 1. Kedua kelompok ranking ini 

sama-sama mempunyai 1 peran signifikan dan 1 peran tak signifikan. 

Hanya saja bedanya terletak pada posisi. PAIF dengan kode nama 

Cangkringan 1 posisi peran signifikannya pada penasihatan pranikah 

sedangkan  PAIF dengan kode nama: Pakem 3 dan Seyegan 1 posisi peran 

signifikannya pada penasihatan pascanikah. 

7. Jika tabel 10.c tersebut dikaitkan dengan latar belakang pendidikan PAIF 

dalam bidang konseling dan non-konseling (pada tabel 7), ternyata latar 

belakang pendidikan di bidang konseling tidak otomatis meningkatkan 

kualitas peran PAIF binwin.  
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Tabel 10.d Latar Belakang Pendidikan PAIF  

Dan Ranking Kualifikasi Perannya Dalam Binwin 

Di Kabupaten Sleman 

  

 
 

 

 

No 

RANKING 

KUALIFIKASI  

LATAR BELAKANG 

PENDIDIKAN 
SIGNIFIKASI 

(menurut jenis kelamin) 

SIG-

NIFI-

KASI 

 

KODE 

NAMA 
(menurut abjad 

dlm satu tingkatan) 

JENIS 

KELA- 

MIN 

 

BIDANG  

KONSELING 

 

 

BUKAN 

BIDANG  

KONSELING 

 

 

S 

 

 

CS 

 

KS 

 

 

TS 
L P 

L P L P L P L P 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)   (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1.a S Depok 2              

1.b S Gamping 1              

1.c S Tempel 2              

1.d S Turi 2              

2.a S Kalasan 1              

2.b S Moyudan 3             

2.c S Ngaglik 2             

2.d S Turi 1              

3 CS Moyudan 2             

4 CS Ngaglik 1              

5 CS Tempel 1              

6.a CS Depok 1              

6.b CS Minggir 2              

7.a CS Berbah 1             

7.b CS Godean 1             

7.c CS Kalasan 2              

7.d CS Seyegan 2              

8 CS Godean 2              

9.a CS Prambanan 1              

9.b CS Prambanan 2              

9.c CS Mlati 1              

10 CS Pakem 2              

11 KS Pakem 1              

12.a KS Minggir 1             

12.b KS Moyudan 1             

12.c KS Sleman 2             

13.a KS Cangkringan 2              

13.b KS Ngemplak 1              

14 TS Cangkringan 1              
15.a TS Pakem 3              

15.b TS Seyegan 1              

16.a TS Gamping 2              

16.b TS Mlati 2              
16.c TS Sleman 1              

JUMLAH 26 8 6 28 5 3 11 3 5 1 5 1 

 

 

PROSENTASE 

      
  

  
 

17,65 % 

 

 
 

82,35 % 

 

        

23,53 % 41,17 % 17,65 % 17,65 % 

100 % 100 % 100 % 
 

Sumber:  diolah oleh peneliti 
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Pada data (yang dikonversi dari tabel 7 dan tabel 10.c) tersebut tergambar 

bahwa mereka yang berlatar belakang pendidikan di bidang konseling 

tidak semuanya menempati posisi ranking teratas, dan yang berlatar 

belakang pendidikan non-konseling tidak terhalangi untuk menempati 

ranking teratas. Analisa kasus ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari 4 orang PAIF yang menempati ranking 1 ternyata 3 orang adalah 

berlatar belakang pendidikan non-konseling, yakni PAIF dengan kode 

nama: Depok 2, Gamping 1, dan Tempel 2; dan seorang lagi belakang 

pendidikan konseling, yakni PAIF dengan kode nama: Turi 2. 

b. Dari 4 orang PAIF yang menempati ranking 2 ternyata 2 orang adalah 

berlatar belakang pendidikan non-konseling, yakni PAIF dengan kode 

nama: Kalasan 1 dan Turi 1; dan 2 orang lagi belakang pendidikan 

konseling, yakni PAIF dengan kode nama: Moyudan 3 dan Ngaglik 2. 

c. Dari 3 orang PAIF yang menempati ranking 3, 4, dan 5 ternyata 

semuanya berlatar belakang pendidikan konseling, posisinya secara 

urut yakni PAIF dengan kode nama: Moyudan 2,  Ngaglik 1, dan 

Tempel 1. 

d. Dari 2 orang PAIF yang menempati ranking 6 ternyata 1 orang adalah 

berlatar belakang pendidikan non-konseling, yakni PAIF dengan kode 

nama Depok 1; dan 1 orang lagi belakang pendidikan konseling, yakni 

PAIF dengan kode nama Minggir 2. 
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e. Bahkan, ada PAIF yang berlatar belakang pendidikan bidang 

konseling yang berposisi ranking bawah pada kualifikasi KS, tepatnya 

pada ranking 13, yakni PAIF dengan kode nama Ngemplak 1. 

Analisis tersebut baru menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan  

bidang konseling tidak otomatis meningkatkan kualitas peran PAIF dalam 

binwin. Artinya peningkatan kualitasnya bervariasi. Signifikasinya dapat 

diukur berdasarkan tabel berikut. 

 

Tabel 10.e Ranking Kualifikasi Peran PAIF 

Berpendidikan Konseling Dalam Binwin 

Di Kabupaten Sleman 

  
 

 

 

  No 

KODE 

NAMA 
(menurut 

abjad 

dalam satu 

tingkatan) 

SIGNI-

FIKASI 

PERAN 

 

POSISI RANKING 
 

S  

 
CS 

KS  

 
TS 

 

1 

2  

3 

4  

5 

6  

7 

8  

9 

10  

11 

12  

13 

14  

15 

16 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  (9)  (10)  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

1 Turi 2                     

2 Moyudan 3                     

3 Ngemplak 2                     

4 Minggir 2                     

5 Mlati 1                     

6 Ngemplak 1                     

JUMLAH 3 2 1  1 2    1   1    1    

 

PROSEN-

TASE 

 

 

 

                   

100 % 100 % 

 

Sumber:  diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan data tersebut dapat dideskripsikan bahwa signifikasi peran 

PAIF yang berlatar belakang pendidikan bidang konseling dalam pelayanan 

binwin di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 

1. PAIF yang telah berperan secara signifikan ada 3 orang, yakni PAIF 

dengan kode nama:  

a. Turi 2 yang posisi rankingnya pada urutan 1 

b. Moyudan 3 yang posisi rankingnya pada urutan 2 

c. Ngemplak 2 yang posisi rankingnya pada urutan 2.  

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang telah berperan 

secara signifikan sebanyak 50,50 %; terbagi atas 16,64 % pada posisi 

raking 1 dan 33,33 % pada posisi ranking 2. 

2. PAIF yang perannya sudah cukup signifikan ada 2 orang, yakni PAIF 

dengan kode nama:  

a. Minggir 2 yang posisi rankingnya pada urutan 6 

b. Mlati 1 yang posisi rankingnya pada urutan 9 

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang perannya sudah 

cukup signifikan sebanyak 33,33 %; terbagi atas 16,64 % pada posisi 

ranking 6 dan 16,64  % pada posisi ranking 9. 

3. PAIF yang perannya masih kurang signifikan ada 1 orang, yakni PAIF 

dengan kode nama Ngemplak 1 yang posisi rankingnya pada urutan 13.  

Atau secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa PAIF yang perannya masih 

kurang signifikan sebanyak 16,64 % dan berposisi pada ranking 13. 
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Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan 

bidang konseling dapat meningkatkan peran PAIF dalam binwin dengan 

kualitas: signifikan sebesar 50 %, cukup signifikan sebesar 33,33 %, dan 

kurang signifikan sebesar 16,64 %. Tidak adanya kualitas peningkatan yang 

tidak signifikan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tersebut 

berpotensi meningkatkan kualitas peran PAIF dalam binwin.   

Dari uraian tersebut peneliti mendapati temuan-temuan sebagai berikut: 

1. Adanya kesenjangan antara peran ideal (yang seharusnya dimainkan oleh 

PAIF) dengan peran aktual (yang dilakukannya dalam kegiatan binwin di 

KUA). Secara umum kesenjangan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak 

teraktualisasinya peran-peran tertentu. Dalam hal ini, dari potensi peran 

dengan kode: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 masih ada yang tidak 

teraktualisasi, khususnya peran dengan kode P4 dan P5. Hal ini sangat 

dimungkinkan karena relevansi P4 dan P5 tidak signifikan terhadap 

tupoksi PAIF sehingga pada umumnya PAIF tidak memprioritaskannya.  

2. Adanya signifikasi peran aktual yang berbeda-beda antara PAIF yang satu 

dengan yang lain. Keberbedaan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, 

yaitu; 

a. Tidak semua PAIF mengambil peran sebagai Konsultan Perkawinan 

BP4 dalam kategotri konsultan tetap, ada diantara mereka yang 

terkategori konsultan tidak tetap. Namun secara legal formal, posisi 

menjadi konsultan bergantung pada kebijakan (hasil penunjukan) 

Kepala KUA masing-masing. Hanya saja secara logika kewajaran 
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dapat dipahami bahwa tidak mungkin Kepala KUA menunjuk PAIF 

yang tidak berkualitas. Dengan demikian posisi ini bisa dipandang 

sebagai bagian dari prestasi individual seorang PAIF. Prestasi tersebut 

adalah dalam konteks kepekaan dan kemampuan PAIF dalam 

merespon posisi startegisnya di KUA. 

b. Tidak semua PAIF mengambil peran pada penasihatan pranikah dan 

pascanikah secara penuh, bahkan ada yang hanya berperan pada 

penasihatan pranikah saja atau penasihatan pascanikah saja. 

c. Tidak semua PAIF memprioritaskan peran-peran yang tidak 

signifikan, sebagian besar memprioritaskan peran-peran yang 

signifikan saja. 

d. Tidak semua PAIF berlatar belakang pendidikan di bidang konseling. 

3. Signifikasi peran PAIF (ideal dan aktual) sangat ditentukan oleh kepekaan 

dan kemampuan masing-masing PAIF dalam merespon posisi strategisnya 

di KUA. Selain itu, latar belakang pendidikan bidang konseling berpotensi 

meningkatkan kualitas peran PAIF tersebut. Sedangkan jenis kelamin 

tidak berpotensi meningkatkan kualitas tersebut.   

Selanjutnya peran ideal dan aktual tersebut akan ditinjau relevansinya dengan 

standar Konseling Islam. 

 

E. Relevansi Peran PAIF Dengan Konseling Islam  

Relevansi peran dengan standar tinjauan menunjuk pada tingkat 

kesenjangan antara realitas kegiatan dengan idealitas dalam teori. Demikian 
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halnya dalam menilai relevansi peran PAIF dalam pelayanan binwin dengan 

Konseling Islam. Prosedur yang peneliti lakukan adalah dengan cara 

membandingkan kesesuaian antara peran ideal dan aktual PAIF dengan teori 

Konseling Islam.   

 

1. Peran Ideal 

Peran ideal PAIF dalam binwin bertumpu pada kegiatan 

penasihatan, yaitu:   

a. Penasihatan pranikah  

1) Penasihatan catin (calon pengantin) individual 

2) Penasihatan catin berpasangan/ sepasang 

3) Penasihatan catin klasikal  

Dalam hal ini PAIF berperan sebagai mitra terdekat Penghulu pada 

pelayanan pendaftaran nikah, dan mitra terdekat Staf Binwin KS pada 

pelayanan binwin.  

b. Penasihatan pascanikah 

1) Penasihatan pascanikah individual 

2) Penasihatan pascanikah berpasangan  

Dalam hal ini PAIF berperan sebagai mitra terdekat Staf Binwin KS 

pada pelayanan binwin, dan mencukupkan legalitas BP4 Kecamatan 

pada pelayanan administrasi dan persuratan. 

Relevansi kegiatan penasihatan dengan Konseling Islam terletak 

pada aspek proses dan bidang pelayananya. Dalam hal ini, penasihatan 
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merupakan proses layanan sosial dalam bentuk pemberian bantuan atau 

bimbingan psikologis pada bidang perkawinan; sedangkan Konseling 

Islam merupakan proses layanan sosial yang semacam itu tetapi 

cakupannya meliputi seluruh bidang keislaman termasuk bidang 

perkawinan. Dapat dikatakan bahwa penasihatan merupakan bagian 

(union) dari Konseling Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Relevansi Penasihatan Dengan Konseling Islam 
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Relevasi tersebut menunjukkan bahwa penasihatan merupakan 

cabang konseling tersendiri dari Konseling Islam. Dengan demikian 

penasihatan dapat diberi nama dengan sebutan tersendiri. Dalam hal ini; 

jika Konseling Islam merupakan sebutan untuk konseling pada bidang 

keislaman maka penasihatan (yang merupakan konseling pada bidang 

perkawinan Islam) dapat disebut sebagai konseling kerkawinan. Secara 

sederhana relevansi antara: konseling (K), konseling Islam (KI), dan 

konseling perkawinan (KP) dapat digambarkan dalam bentuk Diagram 

Venn bahwa diantara ketiganya ada hubungan himpunan bagian atau 

union (U), yakni: KP U KI U K. Artinya; Konseling Perkawinan adalah 

himpunan bagian dari Konseling Islam, dan Konseling Islam adalah 

himpunan bagian dari Konseling. 

Dalam buku Pedoman Konseling Perkawinan didefinisikan bahwa:  

 

Marriage counseling atau konseling perkawinan adalah semacam 

psikoterai singkat yang berhubugan dengan masalah interpersonal 

atau antar pribadi, di mana masalah utamanya adalah mengenai hal 

ikhwal perkawinan132.  

 

 

Dengan definisi tersebut peyebutan penasihatan sebagai Konseling 

Perkawinan semakin kuat.  

Selain relevansi pada proses dan bidang, relevansi antara 

penasihatan (Konseling Perkawinan) dengan Konseling Islam adalah pada 

tinajuan nilai keislamannya. Adapun nilai keiaslaman yang terkandung 

                                                           
132 Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek 

Peningkatan Kehidupan Keluarga. 2004. Pedoman ..... h. 7 
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dalam penasihatan adalah nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang 

berupa akhlak saling tolong-menolong sebagaimana yang diperintahkan 

oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala:  

                      dengan terjemahan “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan.”133 {QS: (5) Al-Maidah: 2}. Selain itu juga 

terkandung akhlak saling memberi nasihat sebagaimana pada firman-Nya:                                                           

                                                   yang terjemahannya “..... dan saling 

menasihati untuk kenbenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”134 

{QS: (103) Al-Ashr: 3} yang menyatu dengan akhlak menerima 

(memuliakan) tamu sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alayhi  Wasallam  riwayat  Bukhari  dan  

Muslim:                                                                       dengan terjemahan 

“Barang-siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya 

memuliakan tamunya”135. 

Dalam konteks ini Penghulu dan Staf Binwin KS adalah mitra 

PAIF dalam hal saling tolong menolong, sedangkan pelayanan: 

pendaftaran nikah, binwin, dan administrasi serta persuratan BP4 adalah 

bentuk nyata dari kebajikan dan takwa yang diaktualisasikan dalam bentuk 

kegiatan membantu, yakni membantu klien dalam menemukan solusi atas 

permasalahannya dengan bantuan penasihatan.   

                                                           
133 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 142 
134 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 913 
135 Marzuqi, Ahmad S. 2006. Syarah .... h. 131 
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Relevansi peran ideal tersebut (yakni peran dalam layanan 

konseling perkawinan) dapat dianalisis secara lebih mendalam 

menggunakan timbangan teori ragam konseling dari Anwar Sutoyo. 

Dalam hal ini konseling terbagi menjadi 3 ragam, yakni:  

1. Ragam konseling dalam tinjauan aspek arena 

a. Konseling individual 

b. Konseling kelompok 

c. Konseling pasangan suami istri 

d. Konseling keluarga 

e. Konseling kehidupan pribadi 

2. Ragam konseling dalam tinjauan aspek setting  

a. Konseling untuk relawan  

b. Konseling untuk layanan sosial 

c. Konseling dalam layanan media 

d. Konseling dalam pendidikan 

e. Konseling dalam tempat kerja 

f. Konseling individual 

g. Konseling dalam waktu singkat 

3. Konseling ditinjau dari aspek tema  

a. Konseling gender 

b. Konseling ras 

c. Konseling karir 

d. Konseling keagamaan 
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e. Konseling traumatis 

f. Konseling lintas budaya136 

Relevansi peran ideal PAIF dengan teori itu sangat signifikan, 

yakni pada aspek arena. Pada aspek ini kegiatan-kegiatan konseling 

perkawinan yang dilakukan oleh PAIF telah memenuhi semua ragam 

konseling. Adapun dari aspek setting termasuk konseling layanan sosial, 

dan dari aspek tema termasuk pada konseling keagamaan. Corak 

keislamannya ditunjukkan oleh nilai-nilai keislaman sebagaimana yang 

telah disebutkan. 

Dalam konteks konseling perkawinan, klien (baik individual, 

berpasangan, ataupun klasikal) adalah tamu yang harus dimuliakan, yakni 

menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah 

lembut, mempersilakannya duduk di tempat yang baik, menempatkannya 

pada ruangan khusus untuk konseling yang terjaga kerapian dan 

keasriannya. 

 

2. Peran Aktual 

Peran aktual dideskripsi dengan menjelaskan realitas kegiatan 

PAIF dalam mengaktualisasikan perannya; yakni peran pada setiap 

kegiatan binwin. Dalam hal ini akan dijelaskan proses kegiatannya secara 

sistematis, mulai dari aspek: pendekatan, strategi, metode, sampai dengan 

teknik kegitan tersebut. Sedangkan timbangan teori akan dideskripsi 

                                                           
136 Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan ..... h. 29 
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dengan cara menganalisis aspek-aspek suatu kegiatan binwin, yakni 

mencari relevansinya terhadap suatu teori dalam Konseling Islam.   

a. Pendekatan  

Berdasarkan observasi partisipatif, peneliti menilai bahwa 

seluruh PAIF yang melaksanakan binwin sudah menggunakan 

pendekatan ilmiah (scientific aproach), sebab proses penasihatan itu 

dilakukan “melalui pengumpulan data, analisis data, menentukan 

diagnosisnya, prognosis, baru kemudian memberikan saran”137; dalam 

hal ini adalah pendekatan psikologis dan Agama Islam yang 

diterapkan pada setting sosiologis di KUA.  

Pendekatan tersebut bersifat alami atau naluri. Dikatakan 

demikian karena mereka tidak mengaplikasikan disiplin teori 

(Psikologi dan Agama Islam) secara textbook melainkan sebatas 

mengikuti naluri alamiah yang bersifat praktis. Bahkan jika ditanya 

merekapun tidak dapat menjelaskan nama (istilah) dari pendekatan 

yang mereka lakukan itu. Atau dapat dikatakan bahwa pendekatan 

mereka sebatas mengalir mengikuti kelaziman sebagai pelayan 

masyarakat (dalam hal ini sebagai penyuluh). Dikatakan mengalir 

mengikuti kelaziman karena PAIF menyesuaikan cara 

berkomunikasinya dengan realitas masyarakat yang sedang dilayani.  

                                                           
137 UNY, Tim Dosen PPB FIP. 2013. Bimbingan Konseling Sekolah Menengan. Yogyakarta: 

Fakultas Pendidikan Uiversitas Negeri Yogyakarta. h. 29 
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Berpijak dari deskripsi tersebut peneliti menyebut pedekatan 

yang ditempuh oleh semua PAIF itu sebagai pedekatan Psikologi 

Islam Alami (Natural Islamical Psychology approach). Penyebutan ini 

tentu saja dengan memberikan definisi, yakni sebagai pendekatan 

Psikologi Islam yang diterapkan pada setting sosiologis secara 

mengalir mengikuti naluri alamiah dan bukan sebagai kesadaran 

tekstual atas teori ilmiah.  

Keseragaman kecenderungan PAIF pada Natural Islamical 

Psychology approach dapat dianalisis melalui pendekatan konsep. 

Dalam hal ini akronim PAIF bertumpu pada konsep “penyuluh”. 

Sebagai penyuluh, PAIF lebih memprioritaskan tupoksi secara praktis 

daripada teori ilmiah. Mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk 

berkutat pada teori-teori akademis.  

Prioritas pada tupoksi dilatarbelakangi oleh tuntutan dan 

tanggung jawab yang menyita waktu, terlebih tugas-tugas lapangan 

(di luar KUA) yang harus diemban secara mandiri. Sehingga, dalam 

konteks binwin, mengambil peran di sini tidak menjadi pilihan yang 

harus diprioritaskan. Data perincian peran pada tabel 5 menunjukkan 

signifikasi peran yang variatif.  

Betapapun signifikasi perannya bervariasi namun secara 

umum dapat dikatakan bahwa peran PAIF cenderung pada tingkat 

yang cukup signifikan (41,17 %). Ini berarti tidak semua (masih 

sedikit) PAIF yang memprioritaskan peran dalam binwin secara 
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signifikan (23,53 %). Juga masih ada yang perannya baru pada tingkat 

kurang signifikan (17,65 %) atau bahkan tidak signifikan (17,65 % ).  

Berdasarkan uraian itu dapat dikatakan bahwa dalam hal  

mengaktualisasikan perannya PAIF menggunakan pedekatan 

Psikologi Islam Alami (selanjutnya akan disebut PIA). Proses 

pendekatan ini mengalir mengikuti kelaziman sebagai pelayan 

masyarakat dalam bidang konseling yang bersumber dari ajaran 

Agama Islam. Secara teori pendekatan tersebut sudah relevan dengan 

tinjauan Konseling Islam meskipun PAIF tidak menyadari 

kesesuainnya. 

Relevansi pendekatan PIA dengan teori Konseling Islam 

sangat signifikan, yakni pada kesesuain aspek psikologisnya. Hal ini 

disandarkan pada pengertian bahwa konseling adalah layanan bantuan 

psikologis, yaitu “pemberian bimbingan oleh orang yang ahli kepada 

seseorang dengan menggunakan metode psikologis”138. 

Jika ditinjau dari nilai keislaman, nilai yang terkandung dalam 

pendekatan alamiah tersebut adalah nilai ihsan, yakni akhlak 

bermasyarakat yang berupa akhlak berkomunikasi. Dalam konteks ini 

klien adalah komunikan yang harus ditanggapi dengan perkataan yang 

baik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim:                                                                                        

                                                           
138 Penyusun Kamus, Tim. 2008. Kamus ....  h. 802 
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                  dengan terjemahan “Barangsiapa saja yang beriman kepada 

Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam”139. 

Secara teknis berbicara yang baik itu adalah berkomunikasi 

yang menyesuaikan dengan keadaan dan latar belakang komunikan, 

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 

Ad-Dailami sebagai berikut:                                                dengan  

terjemahan “Kami diperintah untuk berbicara kepada manusia 

menurut ukuran kemampuan akalnya”140. Dalam konteks binwin, 

akhlak tersebut serangkai dengan akhlak menerima tamu. 

Keserangkaian ini diperkuat dengan keserangkaian kedua akhlak itu  

dalam satu matan sebagai berikut: 

 

 

 

Terjemahannya: 

 

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya 

berkata baikatau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan 

hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Barangsiapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan 

tamunya141. 

 

                                                           
139 Marzuqi, Ahmad S. 2006. Syarah ..... h. 131 
140 https://syukrillah.wordpress.com/2014/06/24/kami-diperintah-untuk-berbicara-kepada-manusia-

menurut-ukuran-kemampuan-akalnya/ 
141 Marzuqi, Ahmad S. 2006. Syarah ....... h. 131 

https://syukrillah.wordpress.com/2014/06/24/kami-diperintah-untuk-berbicara-kepada-manusia-menurut-ukuran-kemampuan-akalnya/
https://syukrillah.wordpress.com/2014/06/24/kami-diperintah-untuk-berbicara-kepada-manusia-menurut-ukuran-kemampuan-akalnya/
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b. Strategi  

Pendekatan PAIF yang bersifat alamiah berimplikasi pada 

strategi yang diterapkanpun bersifat alamiah. Dalam hal ini PAIF 

menyesuaikan strateginya dengan tuntutan (realitas) pelayanan 

binwin yang sedang dihadapi, baik penasihatan pranikah maupun 

pascanikah.  

Tuntutan pelayanan yang dihadapi PAIF menyangkut proses 

dan target. Secara proses, strateginya diarahkan pada pelayanan 

berstandar prima. Sedangkan secara target strateginya diarahkan pada 

tanggung jawabnya sebagai pengawal program pemerintah, yakni 

program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagaimana dalam 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1999 tentang 

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah: 

 

Program utama pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah 

menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq 

mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, 

masyarakat, dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi 

umat, pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan, dan 

pencegahan penularan HIV/ AIDS serta penyakit berbahaya 

lainnya142. 

 

Maka penasihatan di KUA-pun harus mengacu pada garis-garis 

program tersebut.  

                                                           
142 Haji, Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan 

Penyelenggaraan. 2004. Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2004. Jakarta: Departemen 

Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. h. 1018 
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Dalam mensikapi keharusan itu maka PAIF memilih strategi 

jalan aman (sesuai tuntutan) dengan mengacu pada buku-buku 

referensi pokok kegiatan binwin. Peneliti menyebut strategi ini 

dengan strategi referensional, dan mendefenisikannya sebagai 

strategi konseling dengan penyesuaian antara target dengan referensi-

referensi baku.  

Buku-buku yang menjadi referensi baku dalam kegiatan 

konseling PAIF adalah: 

1) Pedoman Konseling Perkawinan yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan 

Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah tahun 2004 

2) Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DIY tahun 2014 

3) Panduan Menuju Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Bidang 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil 

Kementerin Agama DIY tahun 2014 

4) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kanwil Kementerin Agama RI tahun 2015. 

5) Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Subdit Keluarga 

Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen 

Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017143. 

                                                           
143 Foto-foto cover buku terlampir pada lampiran 4 
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Secara praktis strategi referensional sudah relevan dengan 

target yang ingin dicapai; namun secara teori relevansinya dengan 

Konseling Islam masih harus dianalisis. Analisis ini dengan 

melakukan telaah konten dari buku-buku tersebut; apakah 

menjelaskan tentang proses dan teknik konseling Islam ataukah tidak, 

dan sejauh manakah detail penjelasannya.  

Dalam telaah konten, pembahasan tentang proses dan teknik 

konseling dapat peneliti temukan pada buku Pedoman Konseling 

Perkawinan. Adapun buku-buku yang lain berisi seputar: perkawinan 

dan keluarga sakinah dengan segala seluk beluknya, tanpa ada 

pembahasan seputar proses atau teknik konseling. 

Sesuai dengan judulnya, buku Pedoman Konseling 

Perkawinan  tergolong lengkap. Dari 6 bab isinya dapat dipisahkan 

menjadi 2 pembahasan, yaitu: 

1) Bab I sampai IV membahas konseling perkawinan yang secara 

teknis metodologis terfokus pada metode wawancara (dialog 

tatap muka), dan pengembangannya pada teknik kunjungan 

rumah (home visit). 

2) Bab V dan VI membahas perkawinan.  

Terkait wawancara, dari buku tersebut dapat disarikan bahwa: 

1) Metode ini dinilai terbaik dalam penasihatan 

2) Dilakukan di tempat tertutup 
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3) Tindakannya menyesuaikan tujuan dan kompleksitas masalah144 

4) Wawancara merupakan keterampilan seni yang harus 

dikembangkan berdasarkan pengalaman145.  

Peneliti menganalisis latar belakang (mengapa) buku 

Pedoman Konseling Perkawinan terfokus pada metode wawancara. 

Fokus yang demikian ini diduga kuat karena secara teknis metode 

wawancara dapat diaplikasikan oleh setiap konselor dan konsultan. 

Bahkan bisa dipastikan wawancara menjadi metode pembuka dalam 

setiap proses konseling.  

Relevansi metode wawancara dengan teori Konseling Islam 

sangatlah signifikan. Hal ini dapat dianalisis secara komparatif, yaitu 

membandingkan buku Pedoman Konseling Perkawinan dengan buku 

lain yang khusus membahas tentang konseling, yakni buku Proses dan 

Keterampilan Koseling yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 

2016.   

Dalam buku tersebut penulisnya menempatkan metode 

wawancara pada posisi sentral. Di sana dijelaskan urgensi wawancara 

yang sangat signifikan. Secara khusus penulis mengangkat pandangan 

Hamblin bahwa wawancara merupakan pemasaran. Dikatakan 

demikian karena minat klien untuk datang lagi pada konseling 

                                                           
144 Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek 

Penigkatan Kehidupan Keluarga. 2004. Pedoman .... h. 13-18 
145 Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek 

Penigkatan Kehidupan Keluarga. 2004. Pedoman .... h. 24-42 
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berikutnya ditentukan oleh kesannya terhadap proses wawancara. 

Bahkan wawancara adalah pemasaran yang terorganisir, lataran 

prosesnya ditata dengan kompetensi dan profesionalitas.  

Selain sebagai pemasaran, wawancara merupakan proses 

memilih dan menangkap tanda atau gejala dari klien, sehingga dengan 

pengalaman dan keterampilannya konselor dapat memilih gejala mana 

yang harus diperdalam guna membantu klien dalam memecahkan 

permasalahan146. 

Hal tersebut (yakni relevansi antara buku rujukan dan buku 

pembanding) menunjukkan bahwa metode wawancara yang 

direferensi PAIF sudah relevan dengan standar ilmu Konseling 

(termasuk Konseling Islam). Ini artinya bahwa strategi referensional 

yang ditempuh PAIF adalah strategi yang relevan. Hanya saja dapat 

dipastikan bahwa PAIF tidak menyadari adanya relevansi ini, sebab 

strategi PAIF diarahkan pada relevansi antara pencapaian target 

dengan program pemerintah; bukan relevansi pada metode ilmiah.  

Latar belakang akademik PAIF sangat berpotensi menguatkan 

strategi referensional. Dalam hal ini adalah pendidikan terakhir 

mereka minimal S1 sebagai syarat jabatan fungsional PAI. Bahkan di 

antara mereka ada yang sudah mendapatkan gelar MSI pada 

konsentrasi KKI dari program pascasarjana UMY (19,44 %; 11,11 % 

laki-laki dan 8,33 % perempuan). 

                                                           
146 Effendi, Kusno. 2016. Proses ..... h. 85-94 



154 
 

Latar belakang KKI MSI UMY seharusnya berpotensi positif 

meningkatkan kompetensi PAIF. Hanya saja sejauh pengamatan 

peneliti latar belakang akademis tersebut belum mewarnai kegiatan 

binwin secara signifikan. Dikatakan demikian karena pola pada teknis 

pelaksanaan binwin masing-masing PAIF relatif sama satu sama lain, 

baik yang bergelar MSI maupun yang tidak. Sementara pada waktu 

yang sama Pokjaluh Kabupaten Sleman tidak memberikan prioritas 

secara khusus terhadap upaya penguatan kompetensi pada bidang 

binwin. Sebab materi-materi kajian atau diskusi dalam forum 

Pokjaluh tidak diarahkan pada prioritas tertentu, tetapi lebih 

cenderung membahas serba-serbi kepenyuluhan yang bersifat aktual.  

Berdasarkan uraian itu dapat dikatakan bahwa dalam hal  

mengaktualisasikan perannya PAIF menggunakan strategi 

referensional. Strategi ini dimaksudkan agar target penasihatan 

relevan dengan tuntutan program pemerintah. Secara teori strategi 

tersebut membimbing PAIF pada penerapan metode wawancara. Itu 

berarti strategi yang ditempuh PAIF relevan dengan teori Konseling 

Islam.  

Relevansi strategi PAIF dengan teori tersebut didasarkan pada 

pengertian bahwa kegiatan konseling di suatu lembaga memiliki 

acuan yang berupa program bimbingan (guidance program). WS 

Winkel mendefinisikannya sebagai “sejumlah kegiatan bimbingan 
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yang terencana dan terorganisir selama periode tertentu”147. Program 

pemerintah yang menjadi acuan PAIF sangat memenuhi kriteria 

Winkel tersebut. Sehingga strategi referensional sangatlah relevan.  

Jika ditinjau dari nilai keislaman, nilai yang terkandung dalam 

pendekatan alamiah tersebut adalah nilai ihsan, yakni akhlak 

bernegara yang berupa akhlak terhadap ulil amri (pemegang 

kekuasaan, yakni pemerintah). Dalam konteks ini pemerintah haruslah 

ditaati. Bentuk ketaatannya adalah dengan menjadikan program 

pemerintah sebagai acuan dalam layanan binwin. Ketaatan semacam 

ini  sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah Subhahu Wa Ta‘ala 

di  dalam  Surat  (4)  An-Nisa’  ayat  59:  

                                         dengan terjemahan: “Wahai orang-

orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 

dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu ......”148 

Menurut Ilyas, ketaatan kepada Rasul disebutkan secara 

eksplisit seperti perintah ketaatan kepada Allah Subhahu Wa Ta‘ala 

sedangkan ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) hanya diikutkan 

secara ‘athf (in cloude) kepada perintah sebelumnya. Itu berarti bahwa 

ketaatan kepada pemerintah itu terkait kepatuhan pemerintah kepada 

Allah dan Rasul-Nya.  Selanjutnya Ilyas mengutip hadits riwayat  

Ahmad:                                          dengan terjemahan “Tidak ada 

                                                           
147 UNY, Tim Dosen PPB FIP. 2013. Bimbingan ..... h. 37 
148 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 114 
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kepatuhan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah”149. Dalam 

konteks binwin, baik secara konsep maupun operasional program 

pemerintah yang direferensi PAIF sejalan dengan ketaatan kepada 

Allah Subhahu Wa Ta‘ala dan Rasul-Nya. 

 

c. Metode  

Dalam observasi partisipatif peneliti mencermati bahwa 

seluruh PAIF yang melaksanakan penasihatan menggunakan metode 

wawancara. Dengan istilah lain metode mereka adalah sama. Yang 

membedakan antara PAIF yang satu dengan lainnya adalah dalam 

penerapannya, yaitu ketika mengembangkan teknik wawancara sesuai 

dengan keterampilan khas masing-masing.  

Jika dianalisis dari tinjauan referensinya (yakni buku Pedoman 

Konseling Perkawinan) maka pengembangan teknik tersebut telah 

sesuai dengan yang direkomendasikan, yaitu:  

 

.... Metode yang baik diawali dengan wawancara yang lancar, 

.... Teknik berwawancara itu merupakan suatu seni atau 

kepandaian dari penasihat, yang pelaksanaannya dapat 

diperbaiki dan disempurakan dengan petunjuk-petunjukdan 

pengalaman-pengalaman atau praktek-praktek yang telah 

dilalui150. 

 

                                                           
149 Ilyas, Yunahar. 2014. Kuliah ..... h. 250 
150 Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek 

Penigkatan Kehidupan Keluarga. 2004. Pedoman .... h. 24 
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Secara operasional, pelaksanaan penasihatan PAIF tidak 

terikat oleh standar operasional prosedur (selanjutnya akan disebut 

SOP) tertentu. Hal ini berbeda dengan pelayanan pencatatan nikah 

yang SOP-nya diatur terperinci dan sistematis melalui Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Dj.II/ 1209 Tahun 2013 

tentang SOP pada  KUA Kecamatan151.  

Analisis terhadap prosedur penasihatan PAIF merupakan jalan 

untuk menemukan relevansi antara realitas lapangan dan idealitas 

teori (yakni Konseling Islam). Realitas lapangan menunjukkan 

prosedur yang pola dasarnya relatif sama (pada seluruh PAIF). Yang 

dimaksud pola dasar adalah pola yang berlaku bagi semua jenis 

penasihatan (pranikah dan pascanikah; individual, berpasangan, dan 

klasikal). Dalam hal ini prsedur tersebut dapat dideskripsikan dalam 

bentuk tahapan-tahapan penasihatan yang bisa dibedakan menjadi 5 

tahap sebagai berikut:  

1) Tahap pertama: menerima dan menyambut klien.  

Pada tahap ini PAIF melakukan penerimaan dan 

penyambutan secara alamiah yang sewajarnya. Dikatakan 

alamiah karena mengikuti naluri kemanusiaan, dan dikatakan 

sewajarnya karena tidak dibuat-buat ataupun berlebih-lebihan. 

                                                           
151 Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik. 

2015. Himpunan ..... h. 402 – 410 
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Sikap tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan 

pada tamu yang berkunjung (klien).  

2) Tahap kedua: melegalkan pengaduan klien.  

Ialah mengkondisikan klien dalam posisi legal, yaitu 

membimbing atau mempersilakannya mengisi blangko 

permohonan layanan konsultasi152. Hal ini dilakukan ketika klien 

memberikan respon atas kalimat layanan FAIF tadi. Respon 

tersebut umumnya berupa pengaduan tentang keperluan atau 

masalah yang melatarbelakangi kedatangannya.  

Hasil pengisian blangko permohonan layanan konsultasi  

menjadi bukti fisik bahwa klien sudah memenuhi prosedur awal 

dari layanan konsultasi, yakni “mengajukan surat secara 

resmi”153. Maka dalam pertanggungjawaban legalnya dapat 

dikatakan bahwa klien datang dengan kesadaran sendiri dan 

mengajukan permohonan sendiri. 

3) Tahap ketiga: mendengarkan dan menanggapi pengaduan klien. 

Ialah mendengarkan secara cermat pengaduan klien, 

mencatat dan mengidentifikasi masalahnya; kemudian 

memberikan tanggapan secara baik. Yang dimaksud tanggapan 

secara baik adalah tanggapan positif sesuai dengan objek 

masalahnya. Yang dimaksud positif adalah dalam konteks 

                                                           
152 Contoh formatnya terlampir pada Lampiran 5 
153 Wawancara dengan Bapak Teguh Pramono PAIF KUA Kecamatan Depok 
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koridor: tutunan syari’at, perundang-undangan, dan budaya 

(kearifan lokal)154.  

4) Tahap keempat: membantu klien agar dapat menentukan 

keputusan dan solusi.  

Ialah memberikan titian pemikiran sehingga klien dapat 

mengambil keputusan dan solusi atas permasalahan. Yang 

dimaksud titian pemikiran adalah gagasan-gagasan penting yang 

dapat menjadi batu lompatan ke arah keputusan dan solusi. Dalam 

hal ini PAIF akan mengarahkan pembicaraan pada gagasan-

gagasan tersebut. Sedangkan sumber gagasannya adalah dari 

berbagai tanggapan PAIF (atas berbagai pengaduan klien) pada 

awal pembicaraan. Artinya, PAIF mengarahkan agar klien 

menjadikan titian-titian pemikiran itu sebagai  referensi dalam 

menentukan keputusan dan solusi. 
5) Tahap kelima: mencatat dan mengadministrasikan proses beserta 

hasilnya. 

Ialah mencatat hal-hal prinsip selama proses bimbingan 

dan konsultasi, yakni yang terkait dari persoalan klien. 

Selanjutnya  mengolah hasil bimbingan dan konsultasi ke dalam 

format laporan administrasi.  

Relevansi tahap-tahap tersebut dengan Konseling Islam dapat 

dianalis secara komparatif dengan teori langkah-langkah konseling 

                                                           
154 Wawancara dengan Bapak Teguh Pramono PAIF KUA Kecamatan Depok 
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dari Williamson. Dia membuat pentahapan (langkah-lankah) 

konseling menjadi 6 langkah yang harus dilakukan konselor, yaitu: 

analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, terapi konseling, dan tindak 

lanjut155. Adapun analisis kesesuaiannya adalah: 

1) Analisis, yakni mengumpulkan data-data tentang diri dan maslah 

klien156. Dalam prosedur penasihatan PAIF, langkah analisis 

teraplikasikan pada: tahap pertama, tahap kedua, dan bagian awal 

tahap ketiga (mendengarkan pengaduan klien). Dalam tinjauan 

nilai keislaman, nilai keislaman yang terkandung dalam tahap-

tahap itu adalah nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang 

berupa akhlak dalam berbicara, yakni berbicara yang baik 

sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi: 

                                                      yang  terjemahannya: “Barang-

siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau 

diam”157 (HR Bukhari dan Muslim). Dalam konteks ini ialah 

berbicara dalam arti memberi tanggapan sesuai dengan 

pengaduan klien.   

2) Sintesis, yakni mengklasifikasikan data-data tersebut, baik data 

kualitatif maupun kuantitatif, sehingga mendapat gambaran yang 

jelas tentang diri dan masalah klien158. Dalam prosedur 

penasihatan PAIF, langkah sintesis teraplikasikan pada bagian 

                                                           
155 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 69-71 
156 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 69 
157 Marzuqi, Ahmad S. 2006. Syarah ..... h. 131 
158 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 69 



161 
 

akhir tahap ketiga (menanggapi pengaduan klien). Nilai 

keislaman yang terkandung dalam tahap-tahap itu adalah nilai 

ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak dalam 

berbicara. Dalam konteks ini ialah memberi tanggapan sesuai 

dengan pengaduan klien.   

3) Diagnosis, yakni menemukan (menyimpulkan) akar dan cabang 

masalah beserta sifat-sifatnya159. Dalam prosedur penasihatan 

PAIF, langkah diagnosis teraplikasikan pada bagian akhir tahap 

keempat (membantu klien agar dapat menentukan keputusan dan 

solusi). Nilai keislaman yang terkandung dalam tahap itu adalah 

nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak 

tolong-menolong sebagaimana alam firman Allah Subhanahu Wa  

Ta’ala:                                                                         yang 

diterjemahkan dengan “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan permusuhan.”160 {QS: (5) Al-Maidah: 2}. 

4) Prognosis, yakni sebagai implikasi dari diagnosis yang berupa 

alternatif-alternatif untuk membantu klien dalam membuat 

keputusan dan solusi161. Dalam prosedur penasihatan PAIF, 

langkah prognesis juga teraplikasikan pada bagian akhir tahap 

keempat (membantu klien agar dapat menentukan keputusan dan 

                                                           
159 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 70 
160 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 142 
161 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 70 
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solusi). Nilai keislaman yang terkandung dalamnya adalah nilai 

ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak tolong-

menolong. 

5) Terapi konseling, yakni bantuan (support) yang diberikan kepada 

klien saat menghadapi kesulitan menjalankan keputusannya162. 

Dalam prosedur penasihatan PAIF, langkah prognesis juga 

teraplikasikan pada bagian akhir tahap keempat (membantu klien 

agar dapat menentukan keputusan dan solusi). Nilai keislaman 

yang terkandung dalamnya adalah nilai ihsan, yakni akhlak 

bermasyarakat yang berupa akhlak tolong-menolong. 

6) Tindak lanjut, yakni bantuan apapun yang diberikan pada klien 

saat menghadapi masalah baru163. Dalam prosedur penasihatan 

PAIF, langkah diagnosis teraplikasikan pada tahap kelima 

(mencatat dan mengadministrasikan proses beserta hasilnya, 

diantara hasilnya adalah pelayanan untuk penasihatan lanjut). 

Nilai keislaman yang terkandung dalamnya adalah nilai ihsan, 

yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak tolong-

menolong.  

 

d. Teknik  

Pola dasar dari prosedur penasihatan akan menentukan teknik 

penasihatan yang dilakukan. Realitas lapangan menunjukkan adanya 

                                                           
162 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 70 
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kesamaan teknik dari semua jenis penasihatan, yaitu pada tahapan 

prosedur: pertama, kedua, keemapat, dan kelima. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada tahap ketiga. Yang dimaksud persamaan 

bukanlah kondisi yang sama persis, melainkan persamaan yang 

bersifat relatif atau menunjukkan kecenderungan aktivitas yang sama. 

Sedangkan pengertian perbedaan di sini bersifat mendasar yang 

disebabkan oleh perbedaan jenis penasihatannya.  

Sebagaimana analisis terhadap metode penasihatan, analisis 

terhadap teknik penasihatan PAIF juga merupakan jalan untuk 

menemukan kesesuaian antara realitas di lapangan dan idealitas 

Konseling Islam. Adapun analisis ini akan ditujukan pada aspek 

persamaan dan perbedaan teknik pensihatan PAIF.  

 

1) Persamaan dalam teknik penasihatan 

a) Persamaan dalam tahap menerima dan menyambut klien 

Teknisnya, PAIF menerima dan menyambut klien 

dengan prosedur umum, yakni bersikap wajar dan alami. 

Metodenya, misalnya dengan menjawab ucapan salam 

pengunjung secara ramah, mempersilahkan duduk, kemudian 

mengucapkan kalimat layanan semisal: “Apa yang bisa saya 

bantu?”164. Atau menggunakan metode lain yang secara 

psikologis mengakrabkan klien dan PAIF, misalnya 

                                                           
164 Wawancara dengan Bapak Suhadi PAIF KUA Kecamatan Kalasan 
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mengajak klien berdoa sebelum menjalani konseling atau 

penasihatan yang dilanjutkan dengan berkenalan lebih 

dekat165. 

Bersamaan dengan penyambutan (yang tentunya 

insidentil) tersebut PAIF memastikan bahwa ruang 

penasihatan telah kondusif dan memberi kenyamanan pada 

privasi klien. Bagi PAIF yang bertugas di KUA kondusif 

maka proses pengkondisian mengalir secara alami. Artinya; 

PAIF bisa langsung mempersilahkan duduk dan 

mengucapkan kalimat layanan. Itupun dengan 

memperhatikan dan menyesuaikan kondisi psikologis klien.   

Berbeda dengan PAIF yang bertugas di KUA tak 

kondusif maka PAIF akan menggunakan ruang yang sedang 

tidak digunakan atau yang dapat dipinjanm sementara, yaitu: 

(1) Ruang balai nikah 

(2) Ruang Kepala KUA 

(3) Ruang alternatif. 

Ruang alternatif adalah tempat (ruangan) selain balai 

nikah atau ruang Kepala KUA yang memungkinkan untuk 

melakukan pelayanan konsultasi dalam arti memberi 

kenyamanan pada klien. Penenentuan dan penggunaan 

tempat tersebut tentunya disepakati oleh PAIF dan klien. 
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Misalnya: ruang arsip KUA, masjid terdekat, atau di rumah 

PAIF. 

Pemilihan tempat di rumah PAIF ditempuh untuk 

klien ataupun pasangan klien tertentu yang memang merasa 

tidak nyaman atau khawatir jika urusan pribadinya diketahui 

orang lain. Bahkan, meskipun di KUA kondusif-pun tetap 

ada kemungkinan klien yang minta untuk diperkenankan 

konsultasi di rumah. Sebagaimana tersirat dalam wawancara 

sebagai berikut: 

 

..... kalau yang seperti ini justru kebanyakan mereka 

datang ke rumah, kalau di kantor itu biasanya jarang, 

di rumah justru mereka datang seperti itu sehingga 

bisa lebih leluasa166. 

 

Khusus untuk penasihatan catin klasikal; 

problematika dalam menerima dan menyambut klien relatif 

tidak dijumpai dalam artian dapat terlaksana secara mengalir. 

Sebab dilaksanakan secara formal-seremonial atau 

semiformal-seremonial yang melibatkan panitia dengan 

segala persiapannya. 

Dalam tinjauan Konseling Islam teknis tersebut 

relevan dengan teori tahap-tahap hubungan membantu 

(konseling) oleh Effendi. Dia membagi dalam 3 tahap, yaitu: 
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(1) Membina hubungan antara konselor dan klien, yakni 

membuat kontak awal yang kondisional. 

(2) Langkah persiapan dan permulaan hubungan, yakni 

mengkondisikan klien dan melakukan wawancara secara 

efektif dan efisien. 

(3) Langkah klarifikasi, yakni mengklarifikasi kembali akar 

dan cabang masalah klien, membahasnya sampai dengan 

membantu klien membuat keputusan dan solusi167.  

Dalam hal ini langkah PAIF sudah relevan dengan teori pada 

poin (1) dan (2). Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai 

yang terkandung dalam langkah tersebut adalah nilai ihsan, 

yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak menerima 

tamu. 

b) Persamaan dalam melegalkan permohonan klien untuk 

mendapatkan layanan konsultasi 

Teknisnya, mempersilahkan klien mengisi blangko 

permohonan konsultasi yang disediakan oleh PAIF. 

Bersamaan dengan itu atau sesudahnya PAIF-pun 

menanyakan apakah sudah mengisi daftar hadir pada buku 

tamu KUA ataukah belum, jika belum maka PAIF 

mengingatkannya untuk mengisinya setelah usai 

penasihatan.  
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Blangko permohonan konsultasi berisi biodata secara 

umum dan secara khusus. Biodata secara umum berkisar 

pada: nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, 

pekerjaan, dan tema konsultasi. Sedangkan biodata khusus 

berisi data-data rinci yang diperlukan PAIF merekam  latar 

belakang klien.  

 

..... yang pertama adalah pendataan dalam hal ini 

mereka diminta untuk mengisi biodata, daftar hadir, 

dan sejenisnya. Ini penting untuk mengetahui 

background keadaan mereka, termasuk tentang 

kondisi ekonomi; dalam hal ini sudah bekerja atau 

belum. Nah kemudian setelah data-data itu kita 

peroleh kemudian barulah kita masuk pada materi168. 

 

Ada PAIF yang menggunakan kedua biodata tersebut dalam 

satu format, ada yang dalam dua format terpisah.  

Dalam tinjauan Konseling Islam teknik tersebut 

relevan dengan salah satu (dari 11) langkah konseling dari 

Mortensen and Schmuller dengan teori establishing the 

proffer conditions for counseling situation, yakni: 

 

Konselor mengemukakan sejumlah syarat untuk 

menciptaka agar session konseling berjalan dengan 

lancar. Konselor menciptakan kehangatan suasana 

wawancara agar konseli bersedia secara bebas 

mengemukakan masalah yang dihadapinya169.  
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Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak menerima tamu. 

c) Persamaan dalam membantu klien agar dapat menentukan 

keputusan dan solusi 

PAIF akan menyerahkan pengambilan keputusan dan 

solusi tersebut kepada klien. Bahan-bahan (materi-materi) 

acuannya bersumber dari berbagai penjelasan yang diberikan 

selama proses penasihatan (yakni pada tahap ketiga: 

mendengarkan dan menanggapi pengaduan klien). Dalam hal 

ini klien diarahkan untuk mampu melakukan review berbagai 

penjelasan itu. 

Demi memudahkan klien dalam melakukan review 

maka PAIF akan memberikan penjelasan ringkas, yakni 

semacam rangkuman penjelasan. Dari situlah klien akan 

dapat membuat keputusan dan solusi. Keputusan adalah satu 

pilihan sikap berdasarkan berbagai penjelasan yang 

diberikan, sedangkan solusi adalah tindak lanjut yang akan 

ditempuh sesuai dengan keputusan itu.  

Dalam tinjauan Konseling Islam teknik tersebut 

relevan dengan salah satu (dari 11) langkah konseling dari 
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Mortensen and Schmuller dengan teori assembling the 

information systematically, yakni: 

 

Konselor merangkum sejumlah informasi secara rapi 

baik yang disampaikan klien maupun dari sumber 

lain. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan 

sesuai dengan jenis data apakah data kuantitatif atau 

kualitatif, data nominal atau interval. Hal ini 

dilakukan agar dalam menganalisis data selanjutnya 

menjadi lebih mudah170. 

 

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak tolong-menolong. 

Dalam hal ini PAIF berposisi sebagai motivator agar 

klien mempunyai keyakinan bahwa ia mampu 

menyelesaikan persoalannya. Lebih dari itu adalah agar 

penyelesaian itu tetap dalam koridor syari’at. Sebagaimana 

tersirat pada petikan wawancara sebagai berikut:  

 

..... kemudian ketika kami harus [membantu] 

menyelesaikan tentang persoalan yang terkait ..... 

maka kami pun juga akan menyampaikan kapada 

klien bahwa segala sesuatu tentu saja bisa diurai, bisa 

diselesaikan, termasuk di dalam hal ini adalah 

sengketa rumah tangga. Tidak ada sesuatu yang 

buntu, akan tetapi kita harus selalu mencari 

                                                           
170 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 72 
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bagaimana jalan keluar yang baik dan sesuai dengan 

tuntunan syar’i171. 

 

Dalam tinjauan Konseling Islam teknik tersebut 

relevan dengan salah satu langkah konseling dari Mortensen 

and Schmuller dengan teori assisting and clarification of the 

problem structuring and relationship, yakni: 

 

Konselor membantu konseli dalam membuat 

kejelasan tentang masalah yang dihadapinya. 

Konselor memberikan umpan atau stimulus agar 

konseli mampu menerangkan inti masalahnya dengan 

objektif dan lengkap172.  

 

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak berbicara dengan 

baik, dalam hal ini adalah pembicaraan yang dapat 

membesarkan hati orang lain. 

d) Persamaan dalam mencatat dan mengadministrasikan proses 

beserta hasilnya 

Teknisnya, pengadministrasian ini dilakukan setelah 

pelayanan konsultasi selesai, yaitu ketika klien telah 

meninggalkan meja PAIF. Dalam hal ini PAIF memastikan 

bahwa klien telah mengerti bahwa pelayanan telah selesai 
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171 
 

dan saatnya ia meninggalkan tempat. Misalnya dengan 

mengucapkan terima kasih atas kesediaan klien 

berkonsultasi.  

Jenis administrasi yang dibuat PAIF terdiri dari 3 

format, yaitu:  

(1) Format Binwin KS yang diperlukan untuk memenuhi 

tertib administrasi pembinaan keluarga sakinah Binwin 

KS 

(2) Format BP4 yang diperlukan untuk memenuhi tertib 

administrasi penasihatan perkawinan BP4 

(3) Format Binwin KS yang diperlukan untuk memenuhi 

tertib administrasi bimbingan dan konsultasi PAIF itu 

sendiri173.  

Selain untuk kepentingan administratif, bukti fisik tersebut 

berfungsi sebagai referensi jika diperlukan bimbingan dan 

konsultasi lanjutan agar PAIF tetap konsisten pada alur 

persoalan klien.  

Dilihat dari format-format administarsi tersebut dapat 

dikatakan bahwa pelayanan penasihatan yang dijalankankan 

PAIF bersifat efektif dan efisien. Dikatakan demikian karena 

dalam satu kegiatan dapat mencukupi tiga kebutuhan jabatan 

                                                           
173 Contoh formatnya pada lampiran 3 
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sekaligus, yaitu jabatan: Staf Binwin KS, Konsultan 

Perkawinan BP4, dan PAIF itu sendiri. 

Dalam tinjauan Konseling Islam teknik tersebut 

relevan dengan salah satu langkah konseling dari Mortensen 

and Schmuller dengan teori writting a summery report, 

yakni: 

 

Kegiatan konselor berikutnya adalah menyusun 

laporan hasil konseling. Laporan ini dapat 

disampaikan kepada [.....] koordinator bimbingan 

atau siapa saja yang dianggap memerlukan laporan 

ini174. 

 

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak bernegara  yang berupa akhlak dalam mencatat 

(mengadministrasi) kegiatan muamalah yang lagal. 

Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta’ala di 

dalam Surat (2) Al-Baqarah ayat 282:  

 
 

 
Terjemahannya: 

 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan uang piutang untuk waktu yang 

ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

                                                           
174 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 73 



173 
 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya....175. 

   

 
 

2) Perbedaan dalam teknik penasihatan 

Perbedaan teknik penasihatan pada masing-masing jenis 

peasihatan terletak pada tahap ketiga, yakni:  mendengarkan dan 

menanggapi pengaduan klien. Untuk menjelaskan perbedaanya 

harus diurai satu per satu dari masing-masing jenis penasihatan.  

a) Penasihatan catin individual 

Teknisnya mendengarkan pengaduannya, PAIF 

memulai dengan obrolan ringan dan santai yang tidak 

menyangkut masalah klien. Tujuannya adalah mendekatkan 

hubungan psikologis. Selanjutnya baru mengarah pada 

permasalahan, yakni dengan salah satu dari 3 cara berikut:  

(1) Menanyakan langsung tentang apa yang dikeluhkan 

klien 

(2) Mencermati biodata klien terlebih dahulu baru kemudian 

menanyakan keluhan tersebut 

(3) Memperhatikan saja jika klien sudah mencurahkan isi 

hatinya tanpa diminta. 
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Dalam tinjauan Konseling Islam teknik 

mendengarkan pengaduan tersebut relevan dengan salah satu 

langkah konseling dari Mortensen and Schmuller dengan 

teori interpreting data, yakni: 

 

Konselor menginterpretasikan data dari hasil 

pengumpulan data yang telah dilakukan. Kegiatan ini 

sangat penting karena tepat dan tidaknya dalam 

mendiagnosis masalah klien, tergantung pada tepat 

dan tidaknya interprestasi data. Apabila konselor 

salah dalam menginterprestasi data yang ada, maka 

kemungkinan keputusan yang diambil konselor 

terhadap konseli menjadi salah atau tidak tepat, dan 

sebaliknya. Pada langkah ini konselor dituntut 

mampu membuat diagnosis dan menunjukkan 

sumber penyebab masalah klien176. 

 

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak bermasyarakat berupa akhlak melakukakn tabayun 

(klarifikasi) secara objektif sesuai dengan sumbernya. 

Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada 

Surat (49) Al-Hujurat ayat 6: 

 

 
 

 

Terjemahannya: 

  

 

                                                           
176 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 72-73 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang 

yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, 

maka telitilah kebearannya, agar kamu tidak 

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu177. 

 

Setelah mengintrepestasikan data-data itu PAIF 

melakukan tanggapan atas masalahnya. Teknis 

menanggapinya, PAIF akan menyesuaikan diri pada kondisi 

psikologis klien. Tanggapannya berupa: penjelasan, 

jawaban, dan motivasi yang  kontennya sesuai standar 

tupoksi PAIF. Dikatakan sesuai standar karena koridor 

materiya menyesuaikan: tuntunan syari’at, perundang-

undangan, dan budaya (kearifan lokal); selaras dengan 

program pemerintah dalam pembinaan keluarga sakinah. Hal 

ini sebagaimana tersirat dalam petikan wawancara berikut: 

 

..... kita akan memberikan wawasan tentang seputar 

Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 dan juga 

mengenai persoalan yang terkait dengan hukum-

hukum syar’i yang dituntunkan oleh agama kita, 

Agama Islam. Kemudian di samping itu kita juga 

akan mengadopsi dari pengalaman-pengalaman 

tentang budaya-budaya di antara kita khususnya di 

Indonesia ini, wabil-khusus lagi di DIY178. 
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Pada prinsipnya teknis tanggapan tersebut adalah “dengan 

memberikan nasihat-nasihat yang sesuai”, yakni sesuai 

dengan kondisi psikologis klien dan latar belakang kasusnya. 

Sehingga klien tetap punya celah harapan dalam membangun 

rumah tangga yang sakinah. 

Terkait dengan latar belakang, latar belakang yang 

negatif klien (yakni kasus yang mengharuskannya menjalani 

penasihatan individual) merupakan target utama dalam 

penasihatan PAIF. Namun mengingat hal tersebut bersifat 

sensitif tentulah PAIF akan menempatkannya pada tahapan 

(waktu) yang tepat; apakah pada awal, pertengahan, ataukah 

pada bagian akhir. Dalam hal ini PAIF mengajaknya 

menyadari kesalahan yang menyebabkannya terjebak dalam 

kasus. Sebagaimana tersirat pada cuplikan wawancara 

berikut: 

 

..... dalam hal menangani catin (suscatin) secara 

individual; yang pertama kami memberikan 

penasihatan berkaitan dengan dia sebagai seorangg 

muslim terutama bersama kami membacakan 

istighfar179. 
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Dalam tinjauan Konseling Islam teknik memberikan 

tanggapan atas pengaduan tersebut relevan dengan teori 

terapi konseling dari Williamson, yakni: 

 

.... merupakan tahap pemberian bantuan oleh 

konselor dalam mengatasi masalah konseli. Kegiatan 

ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan konselor 

dan konseli dalam usaha mengubah tingkah laku klien 

dari perilaku yang tidak diharapkan pada perilaku 

yang diinginkan180. 

 

 

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak pribadi yang berupa akhlak mengubah prilaku dengan 

menutup keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana 

disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu ’Alayhi Wasallam  

dalam hadit riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi: 

 

 

 

Terjemahannya: 

 

Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada, 

ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, 

niscaya perbuatan baik itu akan menghapus 

perbuatan buruk tersebut, dan pergaulilah sesama 

manusia dengan akhlak yang baik181.  
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b) Penasihatan catin berpasangan 

Teknisnya mendengarkan pengaduannya, PAIF 

melakukan hal sebagaimana pada penasihatan catin 

individual hanya saja secara lebih terbuka. Dikatakan lebih 

terbuka karena obrolan PAIF cenderung langsung mengarah 

pada inti masalah. Tujuan intinya adalah untuk “memberikan 

informasi mengenai kehidupan pernikahan kepada 

pasangan”182. 

Teknik detailnya adalah dengan mengajukan 

pertanyaan kepada masing-masing catin, selanjutnya PAIF 

akan memberikan tanggapan berupa penjelasan yang sesuai 

dengan jawaban tersebut. Adapun pertanyaannya 

berdasarkan kisi-kisi materi yang selalu digunakan PAIF 

dalam setiap penasihatan serupa, misalnya tentang: 

menyadari kesalahan masa lalu, atau motivasi untuk 

menikah. Hal ini sebagaimana tersirat pada petikan 

wawancara berikut: 

 

..... untuk pasangan calon catin bahwa saya tanya 

mereka sudah berapa tahun bersama-sama, ataupun 

mengenal sejauh mana dia bertaaruf .... dan krn secara 

catin saat ini masa sekarang sudah lebih dalam hal 

untuk bertaaruf ataupun dengan istilah jaman 

sekarang pacaran yang kadang lebih sangat  [tidak 

Islami] sehingga kami awal saat-saat catin konseling 
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untuk menyadari beristighfar mohon ampun dosa 

yang telah dia lakukan baik sengaja maupun tidak 

karena mereka belum menjadikan pasangan yang 

resmi, yang sah, baik menurut agama kita Agama 

Islam maupun secara kenegaraan. Shg mrk sudah 

kadang melakukan yang jauh dari apa yang 

disyari’atkan Islam. Sehingga itulah awal harus 

disadari beristighfar. Setelah mereka menyadari 

bersama kita tuntun bimbing bersama183. 

 

..... yang materi itu meliputi—ini selalu saya 

tanyakan—“tujuan Anda untuk menikah untuk apa?”. 

Karena tujuan itu menyangkut arah ke mana, apa 

yang melatarbelakangi orang itu menikah. Karena ada 

bermacam-macam nikah itu. Ada nikah yang 

memang dipersiapkan; dalam hal ini mau menikah 

karena memang sudah menata, menyiapkan 

segalanya. Tapi ada yang nikah karena “keadaan”; ini 

tentu berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang 

nikah karena “keadaan” (mohon maaf) dalam hal ini 

pasangan itu menikah karena sudah terlanjur hamil 

misalnya, ini tentu materi yang kita berikan juga 

berbeda. Nah kalau sudah terjadi seperti itu sama 

sama kita berikan materi  utk kemudian (apa) poin-

poin penting dalam rangka mewujudkan keluarga 

yang diharapkan, dalam bahasa umum disebut dengan 

sakinah mawaddah wa rahmah184. 

 

Cara terbuka ini dilakukan karena beban psikologis catin 

pada penasihatan berpasangan tidak seberat pada penasihatan 

individual.  

Sebagaimana pada penasihatan catin individual, 

dalam tinjauan Konseling Islam teknik mendengarkan 

pengaduan tersebut sesuai dengan teori interpreting data dari 

Mortensen and Schmuller, hanya saja dijalankan secara lebih 
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terbuka. Demikian pula dalam tinjauan nilai keislaman, nilai 

yang terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, 

yakni akhlak bermasyarakat berupa akhlak melakukakn 

tabayun (klarifikasi) secara objektif sesuai dengan 

sumbernya.  

Teknik yang mengeksplorasi keterbukaan situasi 

psikologis tersebut lebih kondusif bagi PAIF ketika harus 

mengembangkan materi-materi tanggapannya sesuai standar 

tupoksi PAIF. Sebagaimana tersirat pada petikan wawancara 

berikut: 

 

...... [lebih jauh lagi] memang dua-duanya ini 

diberikan gambaran, untuk kemudian keduanya 

saling memahami [maka] dipahamkan tentang hak 

dan kewajiban masing-masing, di mana hak yang satu 

merupakan kewajiban yang lain. Hak istri adalah 

kewajiban suami, hak suami adalah kewajiban istri, 

dan seterusnya begitu. Ini harus sama-sama 

ditegakkan untuk nanti terhindar dari hal-hal yang 

tidak diinginkan. Kebanyakan masyarakat sekarang 

itu pandai menuntut haknya tapi lupa melaksanakan 

kewajibannya185. 

 

 

Pengembangan materi ini bisa sampai menyangkut 

hal-hal yang teknis dari kehidupan berumah tangga. 

Sebagaimana tersirat pada petikan wawancara berikut: 
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..... pembinaan catin atau pembinaan keluarga sakinah 

sebelum menikah yaitu memberikan beberapa hal 

yang berhubungan dengan pernikahan atau tujuan 

nikah, yaitu tujuan keluarga sakinah, ... memberikan 

beberapa materi yang berhubungan dengan keluarga 

sakinah; bagaimana calon pengantin atau sesorang 

yang mau menikah itu diberikan tanggung jawab 

sebagai suami atau tanggung jawab sebagai istri. 

Tanggung jawab sebagai suami yaitu memberikan 

nafkah secara lahir dan batin, melindungi atau 

menjadi imam keluarga.  

.... Sebaliknya bagi kaum wanita atau 

perempuan berkewajiban menjadi istri atau orang 

yang shalihah atau istri yang shlihah. Karena orang 

yang sudah menikah beda dengan orag yang sebelum 

menikah. Kalau sudah menikah itu punya tanggung 

jawab menghormati suami, menyiapkan atau 

memberikan suami apa yang diinginkan suami atau 

yang dibutuhkan sehari-hari. Seperti: yang biasanya 

tidak pernah membuatkan minum atau menyediakan 

makan.  

.... [pada prinsipnya penasihatan yang] kita 

berikan pertama kali yaitu kebiasaan yang tidak 

pernah diberikan oleh calon pengntin kita ajarkan, 

bahwa kalau orang yang mau menikah itu ‘kan 

wataknya berbeda, tapi kalau nanti sudah menikah 

yaitu menyatukan dua watak yang berbeda. Selain itu 

juga kita anjurkan bahwa yang sudah menikah itu 

selain menyatukan watak dari keduanya yaitu 

menyatukan watak dari kedua keluarga. Jadi dari satu 

keluarga atau dari istri atau suami itu semua itu adalah 

keluarga besar. Ya jadi, baik mertua dari suami atau 

mertua dari istri itu dianggap adalah orang tua sendiri. 

Jadi tidak ada perbedaan, jadi tidak boleh membeda-

bedakan.  

Selain itu [kepada catin wanita] kita taat 

kepada suami bahwa seorang istri adalah taat kepada 

suami, menjaga komitmen atau menjaga keutuhan, 

menjaga rahasia suami atau rahasia keluarga. 

Disamping itu bahwa kita sebagai seorag istri (sesuai 

dengan kodrat seorang perempuan) walaupun 

seorang perempuan juga [ada yang bekerja sehingga] 

harus meninggalkan rumah untuk bekerja [maka 

motivasinya] bekerja untuk membantu suami. Karena 
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seorang istri tidak wajib untuk mencari nafkah. Tapi 

kalau seorang suami berkewajiban. [Berkerjanya 

seorang istri] itu adalah sesuatu yang sunah atau 

sedekah186. 

 

 

Sebagaimana pada penasihatan catin individual, 

dalam tinjauan Konseling Islam teknik memberikan 

tanggapan atas pengaduan tersebut sesuai dengan teori terapi 

konseling dari Williamson. Hanya saja pnerapannya 

dijalankan secara lebih terbuka dan ekploratif.  

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni 

akhlak pribadi yang berupa akhlak mengubah prilaku dengan 

menutup keburukan dengan kebaikan yang dikembangkan 

secara lebih luas dan mendalam.  

c) Penasihatan catin klasikal  

Penasihatan jenis ini lebih mengarah pada kegiatan 

ceramah. Oleh karena itu teknis dan metode yang digunakan 

PAIF tidak jauh berbeda dengan ketika memberikan ceramah 

di kelompok-kelompok binaan. Hanya saja ada bagian-

bagian tertentu yang mengharuskan PAIF melakukan 

eksplorasi psikologis sebagaimana pada penasihatan catin.  

Dalam hal eksplorasi tersebut PAIF melakukan 

inovasi eksploratif dalam hal teknis pendekatan. Inovasinya 
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adalah dari pendekatan ceramah biasa kepada pendekatan 

bimbingan konseling kelompok, yakni teknis bimbingan 

kelompok sebagaimana yang dilakukan guru Bimbingan 

Konseling (selajutnya akan disebut BK) di sekolah 

menengah. 

Sebagai layaknya seorang guru BK pada bimbingan 

kelompok, PAIF menyesuaikan diri dengan style seorang 

guru. Ia harus mempunyai seni khusus dalam hal 

mengeksplorasi para peserta penasihatan layaknya 

memperlakukan para siswa. Teknis eksplorasinya dapat 

melalui salah satu atau variasi dari 2 teknik, yaitu:  

(1) Teknik diskusi pasangan, ialah teknik mengeksplore 

peserta dengan cara memberikan suatu topik kepada 

pasangan atau kelompok pasangan untuk didiskusikan, 

kemudian hasil diskusinya dirumuskan dalam narasi 

tertulis (yang sederhana) dan dipresentasikan. 

Sebagaimana dijelaskan pada petikan wawancara 

sebagai berikut:  

 

Memberi kesempatan pada pasangan untuk 

mendiskusikan mengenai topik tertentu yang 

sensitif, seperti mengenai peran dan tanggung 

jawab suami-istri, keuangan, dan hubungan 

dengan mertua187. 
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 (2) Teknik pertanyaan acak, ialah teknik mengeksplore 

peserta dengan cara memberikan pertanyaan kepada 

peserta secara acak kemudian mencermati jawaban 

peserta tersebut. Selanjutnya adalah memberikan 

tanggapan berupa ulasan atas jawaban tersebut. Pada 

bagian akhir PAIF memberikan kesimpulan (atas 

seluruh pertanyaan acak dan tanggapannya) secara 

terstruktur. Dengan demikian kesimpulan tersebut 

membentuk sebuah alur materi bimbingan perkawinan 

(binwin). Sebagaimana tersirat pada petikan wawancara 

sebagaiberikut: 

 

Alur materi binwin yang sering saya lakukan 

[adalah]:  

Satu, nikah adalah ibadah, sama halnya ibadah-

ibadah yang lain. Maka hrs di niatkan mencari 

ridho Allah,  sehingga syarat dan rukun harus 

terpenuhi. 

Dua, nikah [merupakan] perbuatan yang harus 

dipertanggungjawabkan, baik terhadap Allah dan 

juga terhadap pasangannya. Allah sering 

menyebutkan dengan mitsaqan gholizha 

(perjanjian yang kokoh), setelah terjadi ijab 

qabul maka status laki-laki dan perempuan juga 

dah beda, menjadi suami istri, akibatnya di antara 

keduanya punya kewajiban masing-masing yang 

harus dilaksanakan. 

Tiga, [keluarga] adalah tempat membesarkan dan 

mendidik anak. 

Empat, setelah nikah harus membentuk keluarga,  

karena sudah berkeluarga maka hidup 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya; 

lingkungan interen keluarga dan extern keluarga. 



185 
 

Yang dari luar adalah keluarga fihak suami dan 

keluarga dari sendiri atau sebaliknya. 

Lima, istri bisa memimpin keluarga jika tugas 

suami tidak bisa dilakukan. Jika suami sudah 

melaksanakan kewajibannya maka istri wajib 

taat pada suami.  Jadi jika suami istri bisa 

dilaksanakan pasti suami istri akan mendapatkan 

haknya masing-masing. 

Enam, yang perlu dilaksanakan dalam keluarga 

ada beberapa hal, di antaranya masalah: agama,  

ekonomi,  pendidikan, kesehatan, dan sosial 

kemasyarakatan188.   

 

Dengan demikian materi penasihatan dapat 

tersampaikan sesuai dengan situasi psikologis dan 

keadaan berpasangan.peserta. 

Secara teknis metodologis penasihatan klasikal 

ini menitik beratkan pada pemberian motivasi 

pembekalan perkawinan. Tentunya pembekalan yang 

menyeluruh; dari aspek syariat, perundang-undangan, 

dan kearifan lokal. Sebagaimana tersirat dalam 

wawancara berikut: 

 

.... terkait dengan bagaimana kami untuk 

memberikan satu motivasi kepada calon 

pasasangan atau calon manten .... akan kami 

sampaikan kepada mereka bahwa dalam 

kehidupan ini tentu kita terikat dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada, baik secara 

perundangan sebaga hukum formal maupun 

secara syar’i dalam kehidupan kita beragama, 

maupun juga di dalam kehidupan kita 

                                                           
188 Wawancara dengan Ibu Siti Aminah PAIF KUA Kecamatan Turi 
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berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara189.  

 

 

Materi penasihatan secara klasikal memang tidak 

bisa dihindari hal-hal yang bersifat teori. Namun agar 

teori itu lebih bersifat praktis (mudah dipraktekkan) 

maka PAIF menggunakan metode yang bersifat 

aplikatif, yakni mendekatkan teori dengan praktek dalam 

realitas. Aspek yang paling prioritas dalam penasihatan 

ini adalah aspek agama. Sebagaimana tersirat dalam 

wawancara berikut: 

 

...... kita memberikan penyuluhan kepada 

kelompok [calon] manten diantara[nya] yaitu 

[tentang] zawwaj atau: kita itu harus memberikan 

[materi tentang] menyatukan, diantaranya yaitu 

fungsi keluarga. Fungsi keluarga di sini yang 

pertama yaitu [fungsi] agama. Agama 

[berfungsi] menyatukan. ...... [berfungsinya] 

agama yang dibutuhkan oleh seseorang atau 

keluarga untuk menuju keluarga sakinah ..... 

[misalnya] menjalankan shalat itu bisa 

berjamaah, minimal satu kali dalam lima waktu 

.... untuk menjaga keutuhan keluarga kita190. 

 

 

Aspek agama merupakan aspek medasar dan 

selalu dijadikan pijakan bagi PAIF pada saat 

menjabarkan teori aplikatifnya. Dalam hal ini adalah 

                                                           
189 Wawancara dengan Bapak Teguh Pramono PAIF KUA Kecamatan Depok 
190 Wawancara dengan Ibu Masropin PAIF KUA Kecamatan Ngaglik 
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menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah 

tangga. Hal ini sebagaimana tersirat dalam wawancara 

berikut: 

 

..... selalu saya sampaikan bahwa yang namanya 

keluarga sakinah, yang artinya: keluarga itu 

tenang, tenteram, dan damai. Kemudian 

mawaddah itu penuh dengan cinta kasih 

sebagaimana cinta kasihnya orang muda, rahmah 

itu cinta kasih tapi sudah tidak didorong oleh 

hawa nafsu dalam hal ini cinta kasihnya orang 

yang sudah tua. 

.....  selalu saya sampaikan bahwa sakinah 

mawaddah wa rahmah itu kalau dalam Bahasa 

Jawa biasa disebut atau bisa disebut keluarga 

yang: tentrem, ayem, wutuh, kebak, tresna nganti 

kaken-kaken ninen-ninen. Itu bahasa saya seperti 

itu.  

Nah, selalu saya ingatkan juga bahwa 

keluarga sakinah [adalah] keluarga yang aman, 

tenteram, [dan] damai itu bukan[lah] berarti 

keluarga tanpa masalah. Karena tidak ada 

keluarga yngg tidak memiliki masalah, entah 

besar atau kecil. Tetapi keluarga sakinah adalah 

keluarga yang mampu menghadapi dan 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. 

Ini tentu membutuhkan seperangkat 

pengetahuan, fasilitas, dan lain sebagainya [yang 

bertujuan] untuk mewujudkan itu. Misalnya: 

tafahum; harus saling memahami. Kemudian 

mereka juga harus ta’awun; harus saling 

membantu, dan lain sebagainya. Faktor-faktor 

lain misalnya tentang: ekonomi, hubungan 

dengan keluarga, dengan tetangga, dan tentu 

yang tidak bisa lepas dari semua itu adalah 

tentang dasar beragama. Karena dasar agama 

inilah yang menjadi pondasinya.  

Di balik itu faktor yang lain [adalah] 

bagaimana melestarikan cinta di sebuah rumah 

tangga, karena kalau cita itu sudah pudar dalam 

sebuah kehidupan rumah tangga [maka] apapun 

[persoalannya dan] sekecil apapun persoalan bisa 
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menjadi besar, bahkan bisa mengancam rumah 

tangga itu. Tapi berbeda halnya dengan jika cinta 

itu dijaga dengan sebaik-baiknya, dilestarikan, 

dipupuk, maka tidak ada persoalan yang tidak 

bisa diselesaikan; pasti bisa diselesaikan dan 

berakhir dengan kehidupan yang manis 

sekalipun.  

Nah, melanjutkan semua itu, tentu untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah dibutuhkan pendukung-pendukung 

yang lain; ekonomi yang tertata, kemudian sikap 

lebih dewasa, saling memahami, dan lain 

sebagainya191. 

 

 

Uraian tersebut menjelaskan bahwa teknik yang 

digunakan dalam penasihatan catin klasikal itu adalah 

menggabungkan antara teknik mendengarkan 

pengaduan dan teknik menanggapinya yang 

dikembangkan secara eksploratif dalam bentuk 

bimbingkan konseling klasikal. 

Dalam tinjauan Konseling Islam teknik tersebut 

relevan dengan salah satu (dari 8) bentuk bimbingan 

kelompok (group guidance) yakni teori diskusi 

kelompok, ialah dengan menjadikan seluruh pasangan 

catin terlibat dalam satu diskusi kelompok, sehingga 

setiap catin mendapatkan kesempatan untuk 

memecahkan masalah bersama-sama, dengan saling 

memberikan saran dan pertimbangan. 

                                                           
191 Wawancara dengan Bapak Jadiyo PAIF KUA Kecamatan Tempel 
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..... Keuntungan diskusi kelompok ini selain 

mengembangkan sikap sosial juga menambah 

kepercayaan diri karena dapat memecahkan 

masalah secara mandiri. 

Namun perlu diwaspadai anggota 

kelompok yang ingin menonjolkan diri dan 

mendominir situasi diskusi. Dalam hal ini 

pembimbing bertindak sebagai moderator 

pelaksanaan diskusi192. 

 

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang 

terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, 

yakni akhlak bernegara  yang berupa akhlak 

bermusyawarah dalam urusan bersama, sebagaimana 

difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada Surat (3) 

Ali Imran ayat 159:  

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahnya:  

 

 

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan 

                                                           
192 UNY, Tim Dosen PPB FIP. 2013. Bimbingan .... h. 34 
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itu. Kemudian apabila engkau telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang 

yang bertawakkal kepada-Nya193. 

 

 

d) Penasihatan pascanikah individual 

Secara prinsip, teknis mendengarkan dan 

menanggapinya  sama dengan penasihatan catin individual. 

Hanya saja keduanya dapat dibedakan dari tiga aspek, yaitu: 

(1)  Motivasi klien 

Motivasi catin mengikuti penasihatan 

cenderung pada formalitas melengkapi syarat 

pendaftaran nikah. Artinya, kebutuhan untuk 

mendapatkan penasihatan bukan menjadi motivasi 

pertama. Sedangkan motivasi klien penasihatan 

pascanikah bisa dipastikan karena kebutuhan, yakni 

kebutuhan dalam hal mengadukan, mengurai, dan 

menyelesaikan masalah.  

(2) Materi penasihatan 

Lingkup materi penasihatan catin bersentral 

pada pembentukan keluarga, sedangkan penasihatan 

pascanikah bersentral pada pembinaan keluarga. 

(3) Follow up  

                                                           
193 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 90 
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Penasihatan catin merupakan penasihatan 

sekali usai, artinya tidak ada penasihatan lanjut.  

Sedangkan penasihatan pascanikah individual 

berkemungkinan adanya follow up atau penasihatan 

lanjutan. Adanya kemungkinan ini bergantung pada 

PAIF, jika PAIF memandang bahwa penyelesaian 

masalah dari klien yang mengadu (selanjutnya akan 

disebut klien pengadu) akan menjadi lebih tuntas jika 

memanggil pasangannya, yakni (calon) klien yang 

diadukan (selanjutnya akan disebut klien teradu). Hal 

ini sebagaimana tersirat dalam wawancara berikut: 

 

..... kemudian  dia [klien] mengungkapkan apa 

yang menjadikan masalah masalahnya. 

Kemudian seteah itu dia mengugkapkan 

[bersamaan itu] kami rangkum, kami catat, ya 

dari taaruf (kenalan) dulu [sampai saat ini] kami 

data apa yang menjadikan ungkapan [masalah] 

mereka ..... kita gali masukan-masukan, 

kemudian [seusai penasihatan] kami berikan 

surat paggilan untuk pasangannya [melalui 

klien tersebut]194. 

 

 

Sebagaimana pada penasihatan catin 

individual, dalam tinjauan Konseling Islam teknik 

mendengarkan pengaduan tersebut relevan dengan 

teori interpreting data dari Mortensen and Schmuller, 

                                                           
194 Wawancara dengan Bapak Suhadi PAIF KUA Kecamatan Kalasan 
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hanya saja dijalankan secara lebih intensif pada 

pemecahan masalah. Demikian pula dalam tinjauan 

nilai keislaman, nilai yang terkandung dalam teknik 

tersebut adalah nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat 

berupa akhlak melakukakn tabayun secara objektif 

sesuai dengan sumbernya, seperti yang difirmankan 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala:                                           

dengan terjemahan “Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 

kebearannya”195 {QS : (49) Al-Hujurat : 6} 

Sedangkan dalam hal teknik memberikan 

tanggapan atas pengaduan relevan dengan teori terapi 

konseling dari Williamson yang juga dijalankan secara 

lebih intensif. Adapun nilai yang terkandung dalam 

teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni akhlak pribadi 

yang berupa akhlak mengubah prilaku dengan menutup 

keburukan dengan kebaikan, sebagaimana pada hadits:                                

                                                                              

                                 dengan terjemahan: “Bertakwalah 

kepada Allah di manapun kamu berada, ikutilah perbuatan 

buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu 

akan menghapus perbuatan buruk tersebut”196 (HR Ahmad 

                                                           
195 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 745 
196 Marzuqi, Ahmad S. 2006. Syarah ..... h. 148 
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dan At-Tirmidzi) yang dikembangkan secara lebih luas 

dan mendalam.  

Selain itu, teknik memberikan tanggapan dalam 

bentuk follow up itu relevan dengan teori lainnya dari 

Williamson yakni making provision for further 

counseling, yaitu: 

 

Setelah kegiatan pemecahan masalah dilakukan 

oleh konseli atau oleh konselor kegiatan lain 

sebagai tindak lanjut. Demikian juga konselor 

dapat merencanakan kegiatan berikutnya 

seandainya proses konseling mencapai hasil 

baik. Sebaliknya konselor pun daat 

merencanakan atau mempersiapkan kegiatan 

sekiranya proses konseling menemui 

kegagalan197. 

 

 

Dalam tinjauan nilai keislaman, nilai yang terkandung 

dalam teknik tersebut adalah nilai ihsan, yakni akhlak 

bernegara  yang berupa akhlak bertawakkal dalam 

menindaklanjuti kesepakatan musyawarah, 

sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala:                                                                                  

dengan terjemahan “Kemudian apabila engkau telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang 

                                                           
197 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 79 
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bertawakkal kepada-Nya”198. {QS: (3) Ali Imran : 

159}. Dalam konteks ini follow up penasihatan adalah 

kesepakatan antara konsultan dan klien yang kedua 

belah pihak harus bertekad (berittikad kuat) 

melaksanakannya. 

 

e) Penasihatan pascanikah berpasangan 

Teknik mendengarkan pengaduan pada penasihatan 

berpasangan adalah:  

(1) Memberikan kesempatan kepada masing-masing klien 

untuk mencurahkan perasaan dan mengadukan 

permasalahan 

(2) Menyimak dengan baik 

(3) Memberikan tanggapan yang bersifat informatif dan 

motivatif guna membantu pasangan klien menemukan 

solusi, baik itu dengan mediasi ataupun tanpa mediasi.  

Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam wawancara berikut: 

 

....... Yang pertama, memberikan kesempatan klien 

untuk menceritakan masalah yang dihadapi, baik dari 

suami maupun istri. Kedua, mendengarkan masalah 

yang sedang diutarakan. Yang ketiganya, mencoba 

untuk mencari solusi dengan cara pendekatan pada 

kedua belah pihak199. 

                                                           
198 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 90 
199 Wawancara dengan Ibu Murwani Yekti Prihati PAIF KUA Kecamatan Moyudan 
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Berdasarkan pengamatan, peneliti membedakan 

penasihatan berpasangan tersebut menjadi 2 macam, yaitu: 

(1) Penasihatan lanjutan dari penasihatan pascanikah 

individual.  

Teknisnya adalah: 

(a) Melakukan pemanggilan terhadap klien teradu, 

yaitu pada akhir penasihata pascanikah individual 

dan surat panggilan (undangan)-nya dikirimkan 

melalui klien pengadu200 

(b) Melakukan penasihatan kepada klien teradu sesuai 

pada waktu yang ditentukan dalam undangan; dan 

pada akhirnya dilakukan  

(c) Mediasi antara klien pengadu dan klien teradu 

sesuai waktu yang telah ditentukan, 

dikomunikasikan, dan disepakati (oleh para klien 

dan PAIF).  

Hal ini sebagaimana tersirat dalam wawancara berikut: 

 

...... kita gali masukan-masukan [klien pengadu 

dan melakukan penasihatan] kemudiankami 

berikan surat paggilan untuk pasangannya [kami 

titipkan pada klien pengadu, untuk selanjutya 

                                                           
200 Format surat panggilan terlampir pada Lampiran 5 
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kami lakukan penasihatan pada klien teradu] .... 

kemudian kami mediasi201.  

 

Sebagaimana pada penasihatan catin 

berpasangan, dalam tinjauan Konseling Islam teknik 

memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut relevan 

dengan teori terapi konseling dari Williamson. Hanya 

saja penerapannya berorientasi pada menyelesaikan 

konflik dengan jalan mediasi.  

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai 

yang terkandung dalam teknik tersebut adalah: 

(a) nilai ihsan, yakni akhlak pribadi yang berupa akhlak 

mengubah prilaku dengan menutup keburukan 

dengan kebaikan yang dikembangkan secara lebih 

luas dan mendalam 

(b) nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang berupa 

akhlak dalam mendamaikan perselisihan, 

sebagaimana tersirat dalam  firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala pada Surat (49) Al-Hujurat 

ayat 10:  

 

 

 

                                                           
201 Wawancara dengan Bapak Suhadi PAIF KUA Kecamatan Kalasan 



197 
 

Terjemahannya: 

 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah antara 

kedua saudaramu (yang berselisih) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat202. 

 

 

(2) Penasihatan pascanikah murni berpasangan  

Dalam hal ini pasangan klien (suami istri) datang 

bersamaan mengadukan hal mereka. Peneliti 

membedakan penasihatan ini menjadi 2 macam, yaitu: 

(a) Penasihatan tanpa mediasi 

Hal ini disebabkan hal yang mereka adukan 

tidak tergolong konflik, misalnya hanya mencari 

solusi tentang cara melakukan rujuk lantaran suami 

telah melakukan talak atau bahkan cerai sedangkan 

keduanya telah berdamai dan sepakat untuk rujuk 

kembali.  

Tekniknya adalah:  

i. Menjelaskan masalah yang harus diselesaikan 

melalui Kepala KUA/ Penghulu karena alasan 

kewenangan dan mana yang menjadi 

wewenang PAIF 

                                                           
202 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 26 
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ii. Memberikan penasihatan dan membantu 

memberikan solusi. Dalam hal ini penasihatan 

PAIF bertumpu pada materi penguatan 

keluarga. 

Hal ini sebagaimana tersirat dalam wawancara 

berikut: 

 

... inilah yang pernah kami berikan sehingga 

kami memberikan penguatan-penguatan, 

[yakni] dalam hal: [1] untuk penguatan baik 

berumah tangga [secara teori maupun] 

praktek; ..... [2] utk pengendalian dirinya 

yang berkaitan dengan keluarga, ketahanan 

keluarga ....203. 

 

 

Sebagaimana pada penasihatan catin 

berpasangan, dalam tinjauan Konseling Islam 

teknik memberikan tanggapan atas pengaduan 

tersebut sesuai dengan teori terapi konseling dari 

Williamson. Hanya saja penerapannya berorientasi 

pada pencegahan berulangnnya konflik.  

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai 

yang terkandung dalam teknik tersebut adalah nilai 

ihsan, yakni akhlak pribadi yang berupa akhlak 

mengubah prilaku dengan menutup keburukan 

dengan kebaikan yang dikembangkan secara lebih 

                                                           
203 Wawancara dengan Bapak Suhadi PAIF KUA Kecamatan Kalasan 
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luas dan mendalam, serta berorientasi pada 

pencegahan terulangnya konflik.  

(b) Penasihatan dengan madiasi 

Hal ini disebabkan hal yang mereka adukan 

tergolong konflik, misalnya karena pertengkaran 

yang sering terjadi maka keduanya mencari solusi 

terbaik dengan berkonsultasi kepada PAIF. Dengan 

demikian PAIF akan melakukan penasihatan yang 

berlanjut pada mediasi. 

Tekniknya adalah: 

i. Memulai dengan meminta satu per satu klien 

menjelaskan apa yang terjadi menurut versinya, 

selanjutnya 

ii. Menjelaskan kepada pasangan tersebut bahwa 

ia akan membantu menyelesaikan konflik 

mereka dengan cara yang adil, yaitu dengan 

teknik penasihatan satu per satu 

iii. Melakukan mediasi dan pengambilan 

keputusan atau solusi. 

Hal ini sebagaimana tersirat dalam wawancara 

berikut: 

 

 

.... kemudian kami mediasi ......; tanya dulu 

yang satunya ataupun suaminya di mana 
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[akar] permasalahan [yang] sebetulnya, dan 

ini dengan kita pisahkan terlebih dahulu 

setelah kita gali dari yang satunya yang 

kedua selesai kemuidan kita panggil 

bersama sama di dalam satu ruangan .....204.  

 

 

Mediasi merupakan sebuah pelayanan yang 

membutuhkan metode tersediri. Dalam hal ini peneliti 

melihat kecenderungan dari PAIF melakukan 

pendekatan psikologis dalam menangani para kliennya. 

Maksudnya adalah menggali kecenderungan masing 

masing klien (dengan cara penasihatan satu per satu) 

dalam hal komitmen berumah tangga. Selanjutnya 

adalah mencari titik temu antara kedua komitmen 

tersebut. Hal ini sebagaimana tersirat dalam 

wawancara berikut: 

 

Untuk mediasi yang terkait dengan 

keluarga yang sedang sengketa, ini yang 

pertama saya tanyakan biasanya setelah saya 

mendengarkan ..... saya suruh mereka cerita 

dulu sebenarnya bagaimana kok sampai begini 

[dan] begini, kemudian hal itu mulai muncul 

kapan, dan sebagainya. Itu saya dengarkan 

mereka untuk berbicara lebih dahulu. Karena 

tidak mungkin saya bisa memberikan solusi 

atau katakanlah menjadi mediator kalau saya 

tidak bisa tahu persoalan yang mereka hadapi.  

Dan pada kasus-kasus seperti itu bisa 

dipastikan semua pihak atau masing-masing 

pihak itu pasti cerita tentang kelebihannya 

masing-masing, kebaikannya masing-masing. 
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Kemudian di sisi lain seakan-akan 

menyalahkan pihak lain; suami cerita tentang 

kebaikannya, istri cerita tentang kebaikannya 

misalnya begitu.  

Nah, ini biasanya saya [pisahkan 

mereka lalu saya] hadapi orang itu, saya temui 

dulu satu per satu ..... saya cari apa yang 

menjadi penyebabnya, kapan mulai terjadi, 

kemudian setelah itu saya cari benang merah di 

antara keduanya.  

Kemudian [untuk mencari benang 

merah itu] yang selalu saya tanyakan misalnya 

masing masing pihak itu merasa dirinya benar, 

[misalnya] kemudian [mengatakan]: “Saya niki 

kurange pripun Pak? Kekurangan saya itu 

gimana? Saya udah gini, gini, gini, gini. Saya 

sudah selalu ngalah.” Dan seterusnya. Biasanya 

seperti itu.  

Nah kemudian, poin yang selalu saya 

korek dari mereka adalah satu, misalnya: “Pak,” 

atau “Buk,” ... “misalnya, kalau misalnya suami 

(atau istri) penjenengan mau berubah sikap, 

penjenengan bisa menerima atau tidak?” 

Kemudian ... saya tanya: “Gimana sebenarnya 

jane njenengan ki isih eneng rasa tresna atau 

cinta nggak to dengan beliau?” Kalau misalnya 

dia menjawab: “Jane nggih tasih, Pak.” Nah, itu 

bagi saya satu benang merah yang luar biasa, 

ibarat nututi layangan pedot itu masih bisa 

dikejar dan insyaallah utuh kembali.  

Baru setelah saya apa? [saya tahu] dua-

duanya [berkomitmen sama] seperti itu, 

[maksudnya] saya dapatkan gambaran [tentang 

komitmen itu] kemudian baru saya [temukan 

mereka] .... saya berikan penasehatan-

penasihatan dan alhamdulillah dua kali saya 

pernah berhasil menyatukan [dengan metode] 

seperti itu205. 

 

Penasihatan dan mediasi yang dilakukan PAIF 

membutuhkan frekwensi tatap muka yang bervariasi 
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tergantung kesulitan yang dihadapi. Ada yang dalam 

satu kali pertemuan selesai, namun ada yang berkali-

kali baru selesai. Itupun tidak bisa dipastikan apakah 

rumah tangga klien kembali utuh ataukah berkahir 

dengan perpisahan206 karena salah satu atau kedua 

pihak bersikukuh untuk berpisah.  

Pada prinsipnya, teknik dan metode yang 

dikerahkan PAIF itu berpihak kepada tetap utuhnya 

rumah tangga klien. Karenanya maka PAIF akan 

berikhtiar maksimal memambantu pasangan klien 

membuat keputusan dan solusi ke arah utuhnya rumah 

tangga. Adapun keputusan cerai bukanlah solusi yang 

diizinkan oleh PAIF. Namun jika berbagai langkah 

telah ditempuh tidak membuahkan hasil maka solusi 

terakhir adalah melalui jalur hukum di Pengadilan 

Agama. Hal ini sebagaimana tersirat dalam wawancara 

berikut: 

 

Kemudian ketika kami harus 

menyelesaikan tentang persoalan yang terkait 

dengan sengketa dalam rumah tangga maka 

kamipun juga akan menyampaikan kepada 

klien bahwa segala sesuatu tentu saja bisa 

diurai, bisa diselesaikan, termasuk di dalam hal 

ini adalah sengketa rumah tangga.  

Tidak ada sesuatu yang buntu, akan 

tetapi kita harus selalu mencari bagaimana jalan 
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keluar yang baik dan sesuai dengan tuntunan 

syar’i. Kita memang diharapkan bisa 

menyelesaikan setiap masalah yang timbul 

dalam keluarga itu. 

Jikalau masalah itu terus berkembang 

maka secara syar’i dituntunkan supaya kita 

mengangkat hakam antara kedua belah pihak 

untuk mendamaikan antara keduanya. Tapi 

jikalau hal itu tidak dapat ditempuh maka kita 

menyarankan untuk merek mengajukan 

persoalan-persoalan ini ke pengadilan agama 

untuk sebaiknya bagaimana ditentukan oleh 

hakim yang memutuskan perkara itu.  

 

 

Sebagaimana pada penasihatan catin 

berpasangan, dalam tinjauan Konseling Islam teknik 

memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut sesuai 

dengan teori terapi konseling dari Williamson. Hanya 

saja penerapannya berorientasi pada menyelesaikan 

konflik dengan jalan mediasi.  

Adapun dalam tinjauan nilai keislaman, nilai 

yang terkandung dalam teknik tersebut adalah: 

(a) Akhlaq mengubah prilaku dengan menutup 

keburukan dengan kebaikan yang dikembangkan 

secara lebih luas dan mendalam  

(b) Akhlaq menghubungkan sesama saudara yang 

berjarak.  

 

Dari uraian tersebut ditemukan bahwa peran ideal dan aktual PAIF telah 

relevan (sesuai) dengan standar Konseling Islam. Kesesuaian peran ideal 
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terletak pada 7 tinjauan, yaitu dalam tinjauan aspek: proses, bentuk, bidang, 

arena, setting, tema dan nilai keislaman dalam bimbingan. Sedagkan kesesuain 

peran aktual terletak pada 3 tinjauan, yaitu dalam tinjauan aspek: pendekatan, 

strategi, dan metode (teknik metodologis) dalam bimbingan.  

 

F. Strategi Optimalisasi Peran PAIF Dalam Binwin 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam mengaktualisasikan 

perannya PAIF menggunakan strategi referensional, yakni strategi konseling 

dengan penyesuaian antara target dengan referensi-referensi baku. Secara 

praktis strategi tersebut relevan dengan target binwin; dan secara teori relevan 

dengan Konseling Islam, khususnya pada metode wawancara. Hanya saja, 

dalam tinjauan keilmuan relevansi tersebut masih diliputi beberapa kelemahan.  

Kelemahan strategi tersebut adalah: 

1. PAIF tidak menyadari adanya relevansi antara strategi rial yang dilakukan 

dengan standar ideal yang mestinya menjadi rujukan, yakni Konseling 

Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh orientasi penerapan strategi yang lebih 

diarahkan pada pencapaian target agar relevan dengan program 

pemerintah dan tidak terkait dengan standar keilmuan, yakni Konseling 

Islam.  

2. Belum tergalinya potensi akademik PAIF.  Dalam hal ini rata-rata PAIF 

berpendidikan S1, bahkan 19,44 % berpendidikan S2 bidang konseling. 

Hanya saja latar belakang tersebut belum mewarnai binwin secara 
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signifikan, terbukti dari teknis pelaksanaan binwin setiap PAIF 

menunjukan pola yang relatif sama (yakni mengalir dan alamiah).  

3. Pokjaluh Kabupaten Sleman tidak memberikan prioritas khusus terhadap 

upaya penguatan kompetensi PAIF dalam bidang binwin. Hal ini terbukti 

pada materi-materi kajian atau diskusi pada forum Pokjaluh tidak 

diarahkan pada prioritas tertentu, misalnya binwin, tetapi lebih cenderung 

membahas serba-serbi kepenyuluhan yang bersifat aktual.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka strategi optimalisasi peran PAIF 

semestinya diprioritaskan pada upaya menutup kelemahan-kelemahan itu. 

Adapun strateginya adalah: 

1. Pokjaluh Kabupaten Sleman memprioritaskan tema-tema kajian atau 

diskusinya pada orientasi penguatan strategi referensional. Orientasinya 

diarahkan pada 2 kesadaran, yaitu:  

a. Kesadaran pada keharusan mendukung program pemerintah 

b. Kesadaran pada pentingnya melaksanakan tupoksi mengikuti standar   

keilmuan, dalam hal ini Konseling Islam 

Upaya ini berpotensi efektif bagi peningkatan kompetensi PAIF dalam 

bidang binwin pada khususnya dan pelaksanaan tupoksi pada umumnya.  

2. Menggali potensi akademik PAIF. Dalam hal Pokjaluh Kabupaten Sleman 

memberdayakan 19,44 % PAIF (yang berpendidikan S2 bidang konseling)  

menjadi narasumber kajian atau diskusi (yang bertema konseling) pada 

forum Pokjaluh. Jika disadarkan pada temuan bahwa latar belakang 

pendidikan bidang konseling dapat meningkatkan peran PAIF dalam 
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binwin dengan kualitas: signifikan sebesar 50 %, cukup signifikan sebesar 

33,33 %, dan kurang signifikan sebesar 16,64 % maka potensi tersebut 

sangat penting untuk diberdayakan. Dengan demikian mereka telah 

berbagi ilmu yang berpotensi memberi warna pada binwin, artinya 

pelaksanaan binwin tidak lagi sebatas mengalir dan alamiah melainkan 

didasari kesadaran ilmiah.  

3. Pokjaluh Kabupaten Sleman memberikan prioritas khusus terhadap upaya 

penguatan kompetensi PAIF dalam bidang binwin. Caranya adalah dengan 

menyusun kurikulum diskusi dan kajian dengan perbandingan tema yang 

diproyeksikan secara tepat. Dikatakan tepat karena menyesuaikan tupoksi 

PAIF. Perbandingan tersebut adalah: 

a. Materi bertema isu aktual 40 % 

b. Materi bertema teknis penyuluhan 30 %  

c. Materi bertema teknis bimbingan 30 % 

Adapun binwin termasuk dalam tema teknis bimbingan.  

Upaya menutup kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan oleh 

Pokjaluh secara mandiri. Dikatakan mandiri dalam arti sebagai program 

internal organisasi tanpa bergantung pada institusi di atasnya, yakni Bimas 

Islam ataupun Kemenag. Hanya saja upaya tersebut manfaatnya terbatas pada 

peningkatan kompetensi dalam artian pengetahuan dan keterampilan, yakni 

dalam bidang konseling. Manfaat itu belum menembus kompetensi akademik 

yang dapat melegalisasi profesionalitas PAIF.  
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Kompetensi akademik sangat penting. Secara kuantitas dapat 

memperbanyak jumlah PAIF yang berpendidikan S2 bidang konseling 

melebihi 19,44 %. Sedangkan secara kualitas dapat meningkatkan kompetensi 

dan melegalisasi profesionalitas. Dalam hal ini Pokjaluh perlu meyakinkan 

Kemenag (melalui Bimas Islam) tentang urgensi dari mengambil langkah-

langkah yang strategis.  

Berdasarkan uraian terdahulu, langkah-langkah yang urgen dilakukan 

oleh Kemenag Kabupaten Sleman adalah:  

1. Mengusahakan pendidikan dan latihan bimbingan konseling Islam bagi 

seluruh PAIF 

2. Meningkatkan peran dalam memberikan kesempatan izin/ tugas belajar 

kepada PAIF untuk menempuh pendidikan pascasarjana MSI pada 

konsentrasi KKI dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang 

terakreditasi A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


