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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan saling membutuhkan satu

sama lain. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa menerima

bantuan dan pertolongan dari orang lain.  Hal ini juga termasuk

keberlangsungan hidup manusia itu sendiri dimana manusia tidak akan

meneruskan generasinya dan menjaga spesiesnya dari kepunahan tanpa

adanya pasangan dari golongan manusia itu sendiri.

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan

tujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia yaitu dengan cara

berkembang biak (memperoleh keturunan) sebagaimana yang dijelaskan

dalam Surah An Nisa :

لَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي خَ 

َ الَِّذي تََساَءلُوَن  َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًا بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ
Terjemahannya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Quran 4:1)

Firman Allah SWT diatas jelas menerangkan manusia diciptakan

berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan dari keduanya. Konsep
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penyatuan antara kedua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang sah

adalah dengan ikatan perkawinan.

Firman Allah SWT mengenai perkawinan dapat dilihat dalam Surah Ar

Rum sebagai berikut

لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق 

ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  َمَودَّ
Terjemahannya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Quran 30:21)

Firman Allah SWT diatas menerangkan bahwa keluarga Islam

terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta

(mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Keluarga tersebut terdiri dari istri

yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih

sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut serta berperasaan halus, putra putri

yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong

menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga

tersebut mengetahui hak serta kewajibannya (Tihami dan Sahrani, 2009).

Hidup berkeluarga merupakan fitrah manusia secara sosial. Secara

psikologis kehidupan berkeluarga baik bagi suami-istri, anak-anak adalah

pelabuhan perasaan, ketentraman, kerinduan, keharian, semangat dan

pengorbanan, semuanya berlabuh di sebuah lembaga yang dinamakan

keluarga. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan tentu saja akan
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memiliki harapan untuk memiliki keluarga yang sangat sempurna, penuh

ketenangan serta kebahagiaan di dalamnya. Kata sakinah, mawaddah dan

warrahmah adalah ungkapan yang dapat merepresentasikan harapan tersebut.

Mufidah Cholil (2013) mendefinisikan sebuah keluarga sakinah,

mawaddah dan warrahmah adalah sebuah konsep keluarga ideal menurut

Islam yang tidak hanya bisa menciptakan kehidupan keluarga bahagia dan

sejahtera yang diliputi kasih sayang tetapi juga dapat menjalankan fungsinya

dengan baik terutama fungsi edukatif dan religius.

Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga biasanya dipandang

sebagai pintu kebahagiaan. Segala macam harapan kebahagiaan ditumpahkan

pada lembaga keluarga. Akan tetapi setelah periode “impian indah”

terlampaui, seseorang harus menghadapi realita kehidupan. Sunnah

kehidupan ternyata adalah permasalahan, tidak terkecuali dalam lingkup

keluarga terdapat permasalahan. Mubarok (2005) menyatakan bahwa tidak

ada seorangpun yang hidupnya terlepas dari permasalahan tetapi ukuran

keberhasilan hidup justru terletak pada kemampuan seseorang dalam

mengatasi permasalahan.

Menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah adalah

tantangan yang besar dan tergolong sulit. Tidak sedikit masalah yang dapat

mengandaskan suatu ikatan perkawinan di tengah jalan. Mulai dari masalah

yang tergolong sepele sampai masalah pelik sehingga berpotensi membuat

keharmonisan rumah tangga menjadi retak. Memutuskan suatu ikatan
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pernikahan (perceraian) memang sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat

Islam namun perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT.

Banyak faktor yang dapat menjadikan hubungan rumah tangga berujung

pada perceraian seperti masalah krisis ekonomi, perbedaan pendapat,

perbedaan status sosial serta kurangnya pemahaman terhadap hakikat

pernikahan itu sendiri.

Banyaknya gejala terhadap tingginya angka perceraian mendorong

Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mencanangkan program

penurunan angka perceraian di Indonesia. Data dari Kementerian Agama RI,

dari 2013 telah terjadi 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya dimana 45 %

terjadi perselisihan dan 12-15 % mengalami perceraian. Kementerian Agama

RI sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Agama mempunyai Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan,

Nikah, Talak dan Rujuk. Tugas pokok Kementerian Agama RI adalah

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang Keagamaan.

Pelayanan pencatatan perkawinan bagi Umat Islam yaitu di Kantor

Urusan Agama yang merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian

Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 tentang

organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan, fungsi dari KUA Kecamatan

adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelayanan, pengawasan,
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pencatatan dan pelaporan nikah/rujuk, pelayanan bimbingan keluarga sakinah

dan pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam. Dalam susunan

organisasi KUA Kecamatan, terdapat kelompok jabatan fungsional tertentu

yaitu Penyuluh Agama Islam.

Penyuluh Agama yang terintegarasi dalam Kantor Urusan Agama

(KUA) memegang peranan penting dalam menjembantani program tersebut

kepada masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat terkait bekal-bekal dalam pernikahan dalam mewujudkan dan

menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Peran penyuluh agama dalam masyarakat sangatlah penting karena bagi

sebagian masyarakat Indonesia masih memandang pentingnya sosok ideal

sebagai figur atau patron dalam kehidupannya. Penyuluh Agama memiliki

potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh yang dianggap memiliki

banyak pengetahuan keagamaan dan dapat dijadikan sosok figur dalam

kehidupan bermasyarakat.

Anas (2005) menyatakan bahwa secara harafiah, dakwah berasal dari

kata da`a, yad`u, da`watan yang artinya panggilan, seruan atau ajakan.

Saerozi (2003) menyatakan bahwa dakwah adalah suatu proses dalam

mengajak, menyeru dan membimbing umat manusia untuk berbuat baik dan

mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya. Usaha tersebut dilakukan dengan

sengaja dan perencanaan matang baik dilakukan individu atau organisasi

dengan sasaran umat perorangan atau sekelompok orang agar mereka
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mengetahui, mengimani dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek

kehidupan.

Penyuluhan agama adalah salah satu bentuk dakwah yang dianjurkan

oleh Agama Islam sebagaimana diungkapkan dalam Surah Ali Imron sebagai

berikut :

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ 
Terjemahnya :“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Quran 3:104)

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang

mengatur tingkah laku manusia baik norma atau peraturan itu berupa

kenyataan yang tumbuh dan berkembang maupun peraturan atau norma yang

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa

berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum

tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh

manusia untuk mengatur hubungan manusia denga manusia lain dan harta

benda.

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya

haruslah sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan

kepadaNya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan

wahyu yang disampaikan melaluiNabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-

Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW mengenai wahyu

Allah SWT tersebut yaitu as-sunnah.
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Kutbuddi Aibak (2008) menyatakan bahwa kehendak Allah SWT yang

berhubungan dengan perbuatan manusia disebut hukum syara. Seluruh

kehendak Allah SWT tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat

dalam Al-Quran dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang

luput dari Al-Quran. Namun Al-Quran bukanlah kitab hukum dalam dalam

pengertian ahli fiqh karena didalannya hanya mengandung kehendak dalam

bentuk suruhan dan larangan, atau dengan kata lain Al-Quran mengandung

norma hukum.

Terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama Islam dibedakan

menjadi dua yaitu Penyuluh Agama Islam Non PNS dan Penyuluh Agama

Islam PNS. Penyuluh Agama Islam PNS di lingkungan Departemen Agama

sebagai jabatan Fungsional Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden

No 87 Tahun 1991 sementara Penyuluh Agama Islam Non PNS atau dikenal

dengan istilah Penyuluh Agama honor berasal dari masyarakat yang

keberadaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791

Tahun 1985.

Data terkait Penyuluh agama PNS dan Non PNS yang dilansir dari

Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017, dari 92.026 penyuluh PNS dan

Non PNS, 87.324 adalah penyuluh non PNS dan sisanya sebesar 5.367

adalah penyuluh non PNS. Hal itu menggambarkan secara kuantitas jumlah

penyuluh secara nasional, penyuluh non PNS adalah jumlah yang besar yang

mampu berdampak signifikan jika peran dan tupoksinya berjalan dengan

maksimal.
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Data mengenai jumlah penyuluh Agama PNS dan Non PNS di Kota

Kendari juga memperlihatkan data yang serupa dengan data secara nasional

dimana jumlah penyuluh agama PNS berjumlah 13 orang dan penyuluh

agama non PNS berjumlah 80 orang.

Kuantitas jumlah penyuluh baik PNS maupun non PNS tersebut sejalan

dengan harapan pemerintah yang tertuang dalam pernyataan Menteri

Agama, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin sebagaimana yang dikutip dala

Majalah Bimas Islam Edisi no 4 Tahun 2016 bahwa Penyuluh agama adalah

juru penerang, pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan

mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitar.

Tugas Penyuluh Agama Non PNS telah dijabarkan dalam Keputusan

Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama

Non PNS yaitu memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.

Sementara Fungsi dari Penyuluh Agama Non PNS adalah fungsi infomatif,

edukatif, konsultatif dan advokat.

Keputusan Menteri Agama RI nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyuluh Agama Non PNS mengapresiasi keberadaan penyuluh Agama

Non PNS yang memberikan pengaruh siginifikan terhadap upaya

peningkatan pemahaman dan pengamana keagamaan masyarakat namun

dibayangi tidak meratanya pemahaman dan pengamalan keagamaan

masyarakat dikarenakan tidak meratanya kualifikasi penyuluh agama Non

PNS dan belum adanya standarisasi dalam tugas dan fungsi, persyaratan dan

pembinaan sehingga perlu ditetapakannya suatu pedoman yang memiliki
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ruang lingkup tugas dan fungsi penyuluh agama non PNS, persyaratan,

kompetensi dan pengangkatan, kinerja, pemberhentian, pemantauan dan

evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

Keputusan Menteri Agama RI Tahun 769 tahun 2018 adalah salah satu

bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki 3

hal yaitu adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau

kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan dari implementasi

kebijakan ini. Sebagaimana pengertian implementasi kebijakan oleh Van

Meter dan Van Horn (dikutip dalam Purwitasari, 2012) yaitu tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau keompok

pemerintahan yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada Peran Penyuluh Agama Non

PNS terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah

yang difokuskan pada wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kendari Barat yang mengacu kepada Kepmen RI nomor 769

tahun 2018.

Penetapan KUA di Kecamatan Kendari Barat sebagai lokasi penelitian

ini dikarenakan kecamatan ini adalah kecamatan yang memiliki jumlah

penduduk terpadat di Kota Kendari dengan kompleksitas permasalahan

kehidupan umat manusia terutama terkait permasalahan seputar konflik

keluarga yang bisa mengancam keharmonisan keluarga Sakinah, Mawaddah

dan Warrahmah.
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Berdasarkan latar belakang di atas serta masih terbatasnya penelitian

terkait di wilayah penelitian mendorong bagi penulis untuk mengambil judul

penelitian “Peran Penyuluh Agama Non PNS terhadap pembentukan

Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warrahmah di Kota Kendari”.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada tesis ini adalah menilai dan menganalisis peran Penyuluh

Agama Non PNS mengacu pada keputusan menteri Agama RI Nomor 769

tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS di kota Kendari. .

Peneliti akan melakukan penilaian terhadap penyuluh agama non PNS

terutama terkait penyuluhan terhadap pembentukan keluarga sakinah,

mawaddah dan warrahmah di Kota Kendari (KUA di Kecamatan Kendari

Barat).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas maka penulis

merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama Non PNS dalam masyarakat

mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS?

2. Bagaimana strategi pembentukan keluarga sakinah mawaddah

warrahmah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Non PNS di Kota

Kendari?

3. Faktor apa yang mempengaruhi peran Penyuluh Agama Non PNS

mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018
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tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS terhadap pembentukan

keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah di Kota Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya

maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah :

1. Untuk mendeksripsikan dan menganalisis peran Penyuluh Agama Non

PNS dalam masyarakat mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI

Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembentukan keluarga

sakinah mawaddah dan warrahmah yang dilakukan oleh Penyuluh

Agama Non PNS di Kota Kendari.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait faktor yang

mempengaruhi peran Penyuluh Agama Non PNS mengacu pada

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyuluh Agama Non PNS terhadap pembentukan keluarga sakinah

mawaddah dan warrahmah di Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan

pembaca dibidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum agama

Islam dan kaitannya dengan penyululuhan agama Islam.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam

melihat sejauh mana peran Penyuluh Agama Non PNS di KUA
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Kecamatan Kendari Barat terhadap masyarakat mengacu pada

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyuluh Agama Non PNS.

F. Definisi Istilah

1. Penyuluh Agama adalah pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan bimbingan dan atau penyuluhan agama Islam.

2. Peran Penyuluh Agama adalah kontribusi yang diharapkan dan dapat

dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam tugas rutin mereka di tengah

masyarakat.

3. Keluarga Sakinah, mawaddah dan warrahmah adalah keluarga yang

dibangun atas perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang

berlaku yang mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak

dan berimbang, dilandasi suasana kasih sayang antara anggota keluarga

sehingga mampu memperdalam, mengamalkan, menghayati serta

memperdalam nilai-nilai agama.

4. Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud dan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang dan atau

kelompok yang berperan dengan suatu permasalahan atau suatu yang

diperhatikan yang memiliki lima sifat yaitu permintaan kebijakan,

putusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan dan akibat dari

kebijakan tersebut.


