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BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Kajian Relevan

Adapun Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini

antara lain :

1. Elvi Nur Ridho Khasanah (2018) dengan judul penelitian Peran

penyuluh Agama dalam pembinaan Keluarga Sakinah di Komunitas

Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota

Malang). Penelitian ini dibangun dengan melihat fakta bahwa peran

penyuluh agama sebagai agen pembangunan bangsa dengan  bahasa

agama selama ini belum banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia

dan cenderung tebang pilih. Tujuan penelitian ini adalah

a)mengidentifikasi bagaimana kognisi komunitas Punk tentang keluarga

sakinah, b)untuk mengidentifikasi bagaimana peran penyuluh agama

dalam membangun keluarga sakinah di komunitas Punk dan c)untuk

menganalisis bagaimana strategi para penyuluh agama dalam membina

keluarga sakinah di komunitas Punk. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi

dan dokumentasi. Adapun temuan penelitian ini adalah a)keluarga

sakinah dan bahagia dalam kognisi komunitas Punk adalah keluarga

yang tidak terkungkung dibawah tekanan norma sosial dan keagamaan,

b)Penyuluh agama mempunyai peran yang sangat vital dalam
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pembinaan keluarga sakinah di komunitas Punk dibanding para elit

agamawan bahkan aparatur negara sekalipun di kelurahan tersebut dan

c)Strategi yang ditawarkan oleh para penyuluh agama dalam melakukan

pembinaan keluarga sakinah komunitas punk adalah dengan cara

membentuk spesialisasi kepenyuluhan para penyuluh agama di wilayah

Sukun Kota Malang.

2. Nur Aliyah Rifdayuni (2018) dengan judul penelitian Peran Penyuluh

Agama dalam Kehidupan Beragama guna meningkatkan keluarga

sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta`lim Al Muhajirin Sukarame II

Bandar Lampung). Penelitian ini didasarkan pada konsep keluarga

sakinah adalah suatu keluarga yang ideal dalam sebuah rumah tangga

yang secara fungsional dapat mengantar orang pada cita-cita dan tujuan

membangun keluarga namun dalam praktek pelaksanaan banyak

konflik yang sering terjadi yang mengancam keutuhan sebuah rumah

tangga. Penelitian ini bertujuan untuk a) mengetahui bagaimana konsep

keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah dari perspektif penyuluh

agama Kecamatan Teluk Betung Barat dan b)mengetahui upaya apa

yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Kecamatan Teluk Betung

Barat agar keluarga dalam lingkup kecamatan Teluk Betung Barat

menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warrrahmah. Metode

pengumpulan data meliputi wawancara kepada 6 orang penyuluh agama

Kecamatan Teluk Betung barat, observasi secara langsung dan studi

kepustakaan. Temuan penelitian ini yaitu a)Persepsi Keluarga sakinah,
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mawaddah dan warrahmat menurut para penyuluh agama Kecamatan

Teluk Betung Barat adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan

secara resmi sesuai tuntunan, kemudian di dalam keluarga tersebut

harus ada rasa tenang dan kasih sayang, memahami hak dan

kewajibannya masing-masing hubungan rumah tangga dengan

masyarakat berjalan secara harmonis, tercukupi secara materi dan

pengamalan agamanya bagus, b)Upaya yang dilakukan para penyuluh

agama Kecamatan Teluk Betung Barat agar tercipta keluarga sakinah,

mawaddah dan warrahmah di lingkungannya yaitu dengan melakukan

penyuluhan, pembinaan dan pemberian materi-materi kajian keislaman

yang berkaitan dengan keseharian masyarakat hidup dalam keluarga.

Upaya melakukan pengajian dan kajian rutin bulanan adalah cara dari

para penyuluh agama di Kecamatan Teluk Betung Barat dalam

menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah di

lingkungannya.

B. Deskripsi  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani

“polis” berarti Negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin

menjadi “politia” yang berarti Negara. Akhirnya masuk kedalam bahasa

Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-

masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” (policy)

dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang
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pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini

dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-

pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-

pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis

kebijakan publik.

Richard Rose (dikutip dalam Winarno, 2007) mengatakan bahwa

kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit

banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensi bagi mereka mereka

yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri

Thomas Dye mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publik policy is whatever

government choose to do or not to do). Definisi kebijakan publik dari

Thomas Dye (dikutip dalam AG Subarsono, 2011) ini mengandung makna

bahwa :

a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan oleh

organisasi swasta.

b. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang harus dilakukan

atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James E. Anderson (dikutip dalam Abdul Wahab, 2002)

mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang

dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :
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a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada

sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.

b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.

c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah

dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah

maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.

d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan bentuk tindakan atau

langkah pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negative

yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu.

e. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau

selalu dilandaskan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

formasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai

dari program ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi

mekanisme yang lazin dalam manajemen khususnya manajemen sektor

publik.

Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian

diturunkan menjadi proyek yang berwujud kegiatan-kegiatan baik yang
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dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama antara pemerintah

dan masyarakat.

Wibawa (2002) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan berarti

pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program. Mazmanian dan Sabatier

(dikutip dalam Wibawa, 2002) menjelaskan bahwa mempelajari masalah

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-

nyatanya sesudah suatu program diberlakukan yakni peristiwa – peristiwa

dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara baik

itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk

memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa.

Van Meter dan Van Horn (dikutip dalam Winarno, 2007)

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan

dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan –

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Lester dan Stewart dikutip dalam Agustino (2012) mengatakan bahwa

Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan
segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan
luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian
undang-undang dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-
teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan
dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.
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Bresman dan Wildansky (dikutip dalam Agustino, 2012) menyatakan

bahwa

Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu
perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan.
Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi
kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dari tujuan-tujuan
kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan
(action) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Nugroho Dwijowiyoto (2003) menyatakan bahwa implementasi

pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat

mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada

dua pilihan langkah yang harus dilakukan yaitu a) langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau b) melalui

formulasi pelaksanaan derivate atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut.

Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis

untuk dipahami.

Akib (2010) mengemukakan bahwa alasan mengapa implementasi

kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap

kebijakan yang telah dibuat haruslah diimplementasikan. Oleh karena itu,

implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Wibawa (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu

mengandung setidaknya tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran

yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (di dalam kategori cara

terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa

implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya,

bagaimana program dan system manajemen dilakukan serta kinerja kebijakan
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diukur. Sehingga di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran

yang spesifik diperjelas kemudian diintrepetasikan cara ini yang akhirnya

disebut dengan implementasi.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi

kebijakan antara lain :

a) Teori George C Edward

Edward III (dikutip dalam AG Subarsono, 2011) berpandangan bahwa

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan

mengsyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

harus ditransimisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan

apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus

dikomunikasikan kepada persoanlia yang tepat. Kebijakan yang

dikomunikasikan pun harus tepat, akuran dan konsisten.

Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
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2) Sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi juga tidak

akan berjalan dengan efektif dan efisien. Sumber daya tersebut

bisa berupa sumber daya manusia (SDM).

3) Disposisi. Yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka

implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan namun ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga

menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi. Struktur Organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang

siginfikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur

organisasi yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan

framgmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape

yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang

menjadikan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam pandangan Edwards (dikutip dalam Winarno, 2002),

sumber-suimber yang penting meliputi staff yang memadai serta
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keahlian-keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas, wewenang dan

fasilitas yang diperlukan dalam menerjemahkan usul-usul diatas kertas

guna melaksanakan pelayanan publik..

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dikutip dalam AG

Subarsono, 2011), terdapat dua karakteristik utama yaitu standard

operating procedures dan Fragmentasi.

SOP atau prosedur – prosedur kerja ukuran-ukuran dasar
berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang
terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan
untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang
kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari
tekanan-tekanan diluar unit birokrasi, seperti komite-komite
legislative, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat
eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang
mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

b) Teori Brian W Hpoogwood dan Lewis A Gunn

Menurut kedua pakar tersebut (dikutip dalam Purwitasari, 2012) untuk

melakukan implementasi kebijakan diperlukan minimal sepuluh syarat

sebagai berikut  :

1) Adanya jaminan yaitu kondisi eksternal tidak menimbulkan

masalah baru, artinya pihak luar tidak akan memunculkan masalah.

2) Tersedianya sumber daya yang memadai yaitu sumber daya alam

yang mendukung,sumber daya manusia yang handal dan sumber

daya buatan yang produktif.

3) Pengadaan sumber daya yaitu kesiapan persediaan sumber daya

yang sewaktu-waktu diperlukan.

4) Hubungan kausal yang handal antar elemen
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5) Seberapa banyak hubungan kausal yaitu tingkat signifikan

6) Saling ketergantuingan kecil artinya dapat berdiri kokoh dengan

kekuatan sendiri agar efektif

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan artinya ada peran

yang dimainkan antar lembaga terkait untuk saling mendukung.

8) Masalah saling diklasifikasikan yang baik dengan cara dirinci

masalahnya mana yang dulu dan mana yang akhir.

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna berarti ada teamwork

perekat antar lembaga.

10) Yang berwenang dapat menuntut dan kemudian mendapatkan

kepatuhan artinya para implementor berwibawa dan berpengaruh

ditaati bawahannya.

c) Teori David L Wiener dan Aidan R Vining

Menurut Weiner dan Vining, ada tiga kelompok variabel besar yang

dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program kebijakan

yaitu :

1) Logika dari suatu kebijakan

2) Sebuah kebijakan harus sesuai dengan tuntutan lingkungan

3) Kemampuan implementor

d) Teori Merilee S Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle (dikutip dalam

AG Subarsono, 2011) sangat dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu

isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (content
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of implementation). Variabel tersebut mencakup sejauhmana

kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis

manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan

yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak suatu program

sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementornya dengan rinci dan apakah sebuah program didukung

oleh sumber daya yang memadai.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut

dengan implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang

mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi

sumber daya implementasi yang diperlukan.

e) Teori Daniel A Mazmaniar dan Paul A Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dikutip dalam AG Subarsono,,

2011), terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi yaitu karakteristik dari masalah,

karakteristik dari kebijakan/undang-undang/ peraturan dan variabel

lingkungan.

f) Teori Donald S Van Meter dan Carl E Van Horn

Menurut Meter dan Horn ( dikutip dalam AG Subarsono, 2011) ada

lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standard

dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan
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penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial,

ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (dikutip dalam Winarno, 2007), proses

komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiga hal penting yaitu :

a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan

adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu

keputusan, ia haruslah menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat

dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b) Faktor kedua adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana

kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut haruslah jelas.

Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur

dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program

dilaksanakan.

c) Faktor ketiga adalah konsisten. Jika implementasi kebijakan ingin

berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan haruslah jelas dan

konsisten. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada

pelaksana kebijakan jelas, namun perintah tersebut bertentangan, maka

perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan

dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
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3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada

tanggal 11 Desember 2018 dilandasi pertimbangan bahwa perlunya

meningkatkan tugas dan fungsi penyuluh agama non pegawai negeri sipil

dalam membimbing dan membina umat beragama, sehingga lahirlah

Keputusan ini sebagai pedoman penyuluh agama non pegawai negeri sipil.

Latar belakang Kepmen RI Nomor 769/2018 ini dikarenakan

keberadaan penyuluh agama non PNS sudah cukup lama dan memberikan

pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya peningkatan pemahaman dan

pengamalan keagamaan masyarakat. Namun di lapangan, ditemukan bahwa

peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat tidak

merata dikarenakan tidak meratanya kualifikasi para penyuluh agama serta

tidak adanya standarisasi dalam tugas, fungsi, persyaratan dan pembinaan

para penyuluh agama tersebut.

Pedoman penyuluh ini bertujuan untuk a)penataan prosedur seleksi,

b)mengefektifkan peran dan kinerja penyuluh agama, c)meningkatkan

kesejahteraan dan d) pemberian penghargaan dan sanksi. Adapun ruang

lingkup pedoman bagi penyuluh agama ini meliputi a) tugas dan fungsi

penyuluh agama, b) persyaratan dan kompetensi serta pengangkatan, c)

kinerja penyuluh agama, d) pemberhentian, e) pemantauan, f) pembinaan dan

g) pengawasan.
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Adapun tugas penyuluh agama non PNS bertugas memberikan

penyuluhan keagamaan kepada masyarakat,serta melaksanakan fungsi-fungsi

informative, edukatif, konsultatif dan atau advokatif. Penyuluh agama non

PNS dapat melaksanakan tugas-tugasnya pada majelis keagamaan, rumah

ibadah, lembaga permasyarakatan, lembaga/pusat/rumah rerhabilitasi/pantai

sosial, rumah sakit/perkantoran/pertokoan, masyarakat kawasan industri,

masyarakat korban bencana dan atau pembinaan agama pada daerah khusus

(tertinggal, terluar dan terdepan).

C. Penyuluh Agama

1. Sejarah Penyuluh Agama di Indonesia

Penyuluh Agama di Indonesia dalam perkembangan sejarahnya, pertama

kali dilaksanakan oleh para pemuka agama yaitu ulama, mubaligh,ustdaz dan

kyai yang mnenyampaikan langsung cerama agama kepada masyarakat.

Sebelum Indonesia merdeka, penyuluhan tentang keagamaan bisa dikatakan

sebagai sebuah gerakan tersembunyi, perkataan ini didasarkan kepada

kenyataan bahwa para ulama atau pemuka agama pada masa ini dianggap

sebagai ancaman besar oleh para penjajah karena disamping berdakwah

tentang ajaran agama mereka juga ikut memotivasi jemaahnya untuk merebut

kemerdekaan Indonesia.

Dalamn perkembangan sejarah, sejak zaman revolusi fisik, para pemuka

agama khususnya ulama memfatwakan wajib hukumnya berjuang dalam

merebut kemedekaan dengan jalan apapun. Pemuka agama selalu di depan

memimpin barisan, berjuang beserta rakyat melawan penjajah. Sampai



28

akhirnya bersama kekuatan lain mencapai kemerdekaan, serta

mempertahankan kemerdekaan menjadi Negara yang merdeka dan

berdaulat.(Direktorat Penerangan Agama Islam, 200)

Pemuka agama selaku pembimbing masyarakat tentunya mempunyai

pengaruh yang kuat dalam masyarakat selain sebagai tauladan umat, mereka

juga dijadikan barometer sehingga arahannya menjadi pijakan hukum yang

mengikat di dalam masyarakat (Hilmi dkk, 1997).

Dalam masa kemerdekaan, usaha bimbingan dan penyuluhan agama

Islam terus dilakukan baik berupa bimbingan dan penyuluhan keagamaan

maupun dalam bidang kemsyarakatan dalam rangka membangun bangsa

yang sejahtera.

Pada tahun 1961, para penyuluh agama Islam, diangkat dengan

Keputusan Menteri Agama tertanggal 18 Juni 1961 No K/1/9395 menjadi

Guru Agama Honorer (GAH), yang diberi tugas memberikan penyuluhan

selain untuk masyarakat juga dipanti-pantisosial serta lembaga permasyarakat

hingga tahun 1985. (Munir Amin, 2010).

Pada masa selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia nomor 79 tahun 1985 bahwa Pemuka Agama

Islam yang memberi bimbingan kepada masyarakat diangkat sebagai

Penyuluh Agama honorer dengan diberikan honorarium Penyuluh Agama

Muda Rp. 8000,m- dan utama Rp. 12000,- per bulan per orang ditambah

uang transport Rp.8000,- /bulan/orang.
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Dalam rangka penguatan penyuluh agama Islam, maka disempurnakan

melalui Surat Keputusan Menteri Agama dengan KMA nomor 64 Tahun

1996 tanggal 26 April 1996 dimana peran penyuluh agama dirasakan sangat

penting karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dan umat beragama

perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyukseskan

pembangunan.

b. Umat beragama merupakan saah satu modal dasar pembangunan, oleh

karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai pelaku dan

pelaksana pembangunan.

c. Agama merupakan motivator pembangunan, oleh karena itu ajaran agama

harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan

beramal saleh demi tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani.

d. Media penyuluhan agama Islam merupakan sarana dan modal

melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

sebagai pendorong alat utamanya adalah ajaran agama yang memotivasi

masyarakat untuk berlomba dalam beramal saleh membangun bangsa dan

Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Agama nomor 164 Tahun 1996

tanggal 26 April 1996, penyuluh agama dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi

sebagai berikut :
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a. Penyuluh Agama Muda

Penyuluh Agama ini di SK kan langsung oleh Kanwil dan bertugas di

pedesaan (kelurahan/kecamatan) yang meliputi masyarakat transmigrasi,

masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja (karang taruna) dengan

batas wilayah Kabupaten.

b. Penyuluh Agama Madya

Penyuluh Agama ini di SK kan langsung oleh Kanwil dan bertugas di

lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja,

masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga

permasyarakatan, rehabilitasi sosial, instansi pemerintah dan swasta serta

kelompok masyarakat lainnya, di lingkungan kabupaten/kota dan ibukota

provinsi.

c. Penyuluh Agama Utama

Penyuluh Agama ini di SK kan langsung oleh Dirjen Binmas, bertugas di

lingkungan para pejabat instansi, pemerintah maupun swasta, kelompok

profesi dan kelompok ahli dalam berbagai bidang di wilayah kerja se-

Indonesia.

Pengklasifikasian Penyuluh Agama Islam berdasarkan tingkat jabatan ini

pada dasarnya belum cukup untuk memaksimalkan kinerja Penyuluh di

tengah beragamnya bentuk penyuluhan agama yang dibutuhkan masyarakat

sehingga diadakan lagi pengkasifian Penyuluh Agama Islam berdasarkan

spesialisasi seperti Penyuluh Agama Islam spesialisasi bidang keluarga

sakinah, Penyuluh Agama Islam bidang narkoba, Penyuluh Agama Islam
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bidang kerukunan dan bidang-bidang lainnya yang diharapkan bisa

membantu keefektifan tugas dan memaksimalkan kinerja Penyuluh Agama

Islam kedepannya.

2. Pengertian Penyuluh Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pengertian penyuluh

menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai

untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering

digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, yang diambil dari kata

suluh yang berarti obor.

Pengertian penyuluh dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk

menyebut kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh

lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Penyuluh Agama adalah mitra dan pegawai pemerintahan di Lembaga

keagamaan Agama Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan

tugas pendidikan agama Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan

yang bermutu serta sejahtera lahir batin. Kedudukannya di tengah-tengah

masyarakat Islam sangat penting peranannya karena keilmuan dan

keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama juga

merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental,

moral dan ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Tugas, Fungsi  dan Peran Penyuluh Agama

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  nomor 769 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS menyatakan bahwa tugas dari
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Penyuluh Agama adalah memberikan penyuluhan keagamaan kepada

masyarakat. Adapun fungsi yang harus dijalankan dan diselenggarakan oleh

Penyuluh Agama Non PNS antara lain  fungsi Informatif, fungsi Edukatif,

fungsi konsultatif dan fungsi Advokatif.

Ramin (2004) menyatakan bahwa fungsi penyuluh agama Islam sebagai

berikut :

a. Fungsi informatif dan edukatif. Fungsi ini mendorong penyuluh agama

memposisikan diri sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam,

menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan

sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Fungsi konsultatif. Fungsi ini mendorong penyuluh agama Islam

menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan

persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara pribadi,

keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

c. Fungsi advokatif. Fungsi ini mendorong penyuluh agama Islam memiliki

tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan

terhadap masyarakat berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan

tantangan yang merugikan aqidah, menganggu ibadah dan merusak

akhlak.

M. Romli (2003) mengemukakan bahwa terdapat lima peran Penyuluh

Agama yang akan diuraikan sebagai berikut  :

a. Sebagai pendidik (muaddib), yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang

Islami. Penyuluh harus lebih menguasai ajaran Islam dari khalayak rata-
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rata masyarakat. Dengan mendidik masyarakat agar melaksanakan

perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya.

b. Sebagai pelurus informasi (musaddin). Setidaknya ada tiga hal yang

harus diluruskan oleh penyuluh agama. Pertama, informasi tentang

ajaran dan umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau

prestasi umat Islam. Ketiga, lebih dari itu, dituntut untuk mampu

menggali melakukan mengamati tentang kondisi masyarakat.

c. Sebagai pembaharu (Mujaddid), yaitu penyebar paham pembaharuan

akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam (reformasi Islam).

d. Sebagai pemersatu (muwaddid) yaitu harus mampu menjadi jembatan

yang mempersatukan umat Islam.

D. Penyuluhan dan Bimbingan dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Penyuluhan dan Bimbingan

Kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris ‘guidance”

yang berasal dari kata dasar “ to guide” yang berarti menunjukkan, memberi

jalan ataupun menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih bermanfaat bagi

hidupnya di masa kini dan masa akan datang.

Mubarok (2005) menyatakan bahwa istilah bimbingan penyuluhan

Islam dalam bingkai ilmu dakwah dikenal dengan istilah Irsyad Islam.

Definisi dari istilah ini dapat juga digunakan istilah talim, nashihah dan

isytisyfa (terapi dalam kontek psikoterapi). Dalam bahasa arab, istilah

bimbingan dan penyuluhan disebut dengan al irsyad an Nafsiy yang artinya

bimbingan kejiwaan.
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Beberapa definisi terkait bimbingan dan penyuluhan secara terpisah

yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut

1) Bimbingan berarti memberikan bantuan kepada seseorang atau

sekelompok orang yang bersifat psikisi (kejiwaan) agar individu atau

kelompok dapat menentukan berbagai pilihan secara bijaksana dan

dalam menentukan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup. Munir

Amin (2010) menyatakan bahwa beberapa tujuan bimbingan yang ingin

dicapai yaitu membantu individu dalam mencapai kehidupan pribadi,

membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dalam

masyarakat, membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan

individu yang lain serta membantu individu dalam mencapai harmoni

antara cita-cita dan kemampuan yang dimiliki.

2) Lucie Setiana (2001) mendefinsiikan penyuluhan dalam arti umum

sebagai ilmu sosial yang mempelajari system dan proses perubahan

pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang

lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa definisi terpisah terkait penyuluhan dan

bimbingan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan penyuluhan islam

adalah suatu proses pemberian bantuan yang terarah dan berkelanjutan

kepada individu dan atau sekelompok individu agar dapat mengembangkan

potensi diri yang dimiliki, membuat pilihan yag bijaksana dalam penyesuaian

diri terhadap lingkungan sehingga tercapai kehidupan bahagia dunia akhirat

menurut Al Quran dan As Sunnah.
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2. Dasar dan Prinsip Penyuluhan dan Bimbingan Agama Islam

Penyuluhan dan Bimbingan Agama Islam di tengah masyarakat

merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki nilai-nilai yang

strategis khususnya dalam menjalankan fungsi untuk memperlancar

pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pedoman dasar atau prinsip penggunaan metode penyuluhan agama islam

sudah termaktub dalam Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW yang akan

dirinci secara detail sebagai berikut :

Surah An Nahl

َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي اْدُع إِلَى َسبِیِل 

أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیلِِھ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ 
Terjemahnnya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” (Quran 16: 125)

Surah Al Imran

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحوَعِن اْلُمْنَكرِ 
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)
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Sabda Rasulullah SAW

ثَنَا ثَنَاَغْیَالنَ ْبنُ َمْحُمودُ َحدَّ ْبنِ ِسَماكِ َعنْ ُشْعبَةُ أَْنبَأَنَاَداُودَ أَبُوَحدَّ

ْحَمنِ َعْبدَ َسِمْعتُ قَالَحْربٍ  ِ َعْبدِ ْبنَ الرَّ َعنْ یَُحدِّثُ َمْسُعودٍ ْبنِ هللاَّ

ِ َرُسولَ َسِمْعتُ قَالَ أَبِیھِ  ُ َصلَّىهللاَّ إِنَُّكمْ یَقُولُ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

َ فَْلیَتَّقِ ِمْنُكمْ َذلِكَ أَْدَركَ فََمنْ لَُكمْ َوَمْفتُوحٌ َوُمِصیبُونَ َمْنُصوُرونَ  هللاَّ

ًداَعلَيَّ َكَذبَ َوَمنْ اْلُمْنَكرِ َعنْ َوْلیَْنھَ بِاْلَمْعُروفِ أُْمرْ َوْلیَ  ُمتََعمِّ

أْ  َصِحیحٌ َحَسنٌ َحِدیثٌ ھََذاِعیَسىأَبُوقَالَ النَّارِ ِمنْ َمْقَعَدهُ فَْلیَتَبَوَّ

Artinya :

“Telah bercerita kepada kami Mahmud bin Ghailan telah bercerita
kepada kami Abu Dawud telah memberitakan kepada kami Syu'bah
dari Simak bin Harb berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin
Abdullah bin Mas'ud bercerita dari ayahnya berkata: Aku mendengar
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "kalian akan
mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dan penaklukan-
penaklukan, maka barangsiapa diantara kalian memperoleh hal itu,
hendaklah bertakwa kepada Allah, dan hendaklah memerintahkan
kebaikan dan mencegah kemungkaran, barangsiapa berdusta atas
namaku dengan sengaja, hendaklah menyiapkan tempatnya di
neraka." Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih.”(Shohih Muslim :
2183)

Dari dua ayat suci dan hadits diatas menunjukkan perlu adanya seruan

agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan penyuluhan,

bimbingan dan nasehat kepada orang atau kelompok lain yaitu berupa ajaran

Islam agar berbakti dan menyembah kepada Allah SWT, berbuat makruf

(perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah SWT) dan menghindari

perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah SWT.
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Menurut Abdul Aziz (2005), prinsip penyuluhan dan bimbingan agama

Islam yang harus diamalkan antara lain :

a. Memberi keteladanan kepada masyarakat

Keteladanan merupakan aktivitas yang dilaukan oleh Rasulullah SAW

yang dapat dipraktekkan pada pelaksanaan penyuluhan agama Islam

sepanjang masa.

b. Menerapkan cara bil-hikmah

Penyuluhan agama Islam dilakukan dengan cara-cara bil-hikmah yaitu

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran penyuluhan agama

Islam. Demikian pula metode dan materi dakwah juga perlu disesuaikan

dengan pendekatan hati nuraninya sehingga penyuluhan agama Islam

mudah diterima serta diamalkan oleh jamaah.

c. Mengenal sebelum memberi penyuluhan agama Islam

Setiap penyuluhan harus melampaui tiga tahap yaitu a) tahap mengenal

pola pikir, b) tahapan pembentukan seleksi pendukung dan kaderisasi

serta pembinaan anggota sasaran penyuluhan Agama Islam dan c)

tahapan aksi dan aplikasi penyuluhan agama Islam.

d. Menyusun materi sesuai sasaran penyuluhan Agama Islam

Setiap penyuluh agama Islam diharuskan menyusun bahan atau materi

penyuluhan berdasarkan rencana kerja operasional dan kurikulum serta

silabus yang telah disusun bersama dalam kelompok kerja penyuluh

kabupaten atau kota (POKJALUH).
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e. Memberi kemudahan dalam pemahaman dan pengalaman

Materi penyuluhan Agama Islam disampaikan dengan cara yang mudah

dipahami dan diamalkan oleh sasaran penyuluhan Agama Islam.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwaytkan dari

Anas Bin Malik r.a sebagai berikut

ثَنِيَصِحیحٌ َحَسنٌ َحِدیثٌ  ثَنَاإِْسَحاقُ َحدَّ ُشْعبَةُ أَْخبََرنَاالنَّْضرُ َحدَّ

هِ َعنْ أَبِیھِ َعنْ بُْرَدةَ أَبِيْبنِ َسِعیدِ َعنْ  اقَالَ َجدِّ ِ َرُسولُ بََعثَھُ لَمَّ هللاَّ

ُ َصلَّى َرالَھَُماقَالَ َجبَلٍ ْبنَ َوُمَعاذَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ َراَوَال یَسِّ تَُعسِّ

َرا تُنَفَِّراَوَال َوبَشِّ
Artinya :

“Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami
An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu
Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; "Ketika beliau
mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada
keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu
mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari,
dan bersatu padulah.”(Shohih Muslim : 5659)

f. Membesarkan hati sebelum memberikan ancaman

Zaeman (2011) menyatakan bahwa Islam adalah agama yang

mementingkan kasih sayang dan kedamaian dan untuk itu orang yang

telah masuk Islam perlu diberikan kabar yang gembira dengan harapan

masuk surga

3. Tujuan Penyuluhan dan Bimbingan Agama Islam

Munir Amin (2010) mengemukakan bahwa tujuan penyuluhan dan

bimbingan secara umum dan luas adalah sebagai berikut :
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a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan pribadi

b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yag efektif dan

produktif dalam masyarakat.

c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu

yang lain.

d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan

kemampuan yang dimiliki.

Munir Amin (2010) juga menyatakan bahwa secara khusus, tujuan

penyuluhan dan bimbingan Agama Islam adalah sebagai berikut :

a. Memperkembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan

dirinya.

b. Memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan

kerja serta tanggung jawab dalam memilih suatu kesempatan kerja

tertentu.

c. Memperkembangkan kemampuan untuk memilih, mempertemukan diri

dan informasi tentang kesempatan yang ada secara bertanggung jawab.

d. Mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang

lain

4. Metode Penyuluhan dan Bimbingan Agama Islam

Munir Amin (2010) menyatakan bahwa dalam rangka memberikan

penyuluhan dan bimbingan diperlukan metode yang sesuai, agar dapat

mengembalikan motivasi dan dapat memecahkan masalah. Sejalan dengan
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hal tersebut, pembimbing memerlukan berbagai metode dalam melaksanakan

pekerjaannya antara lain:

a. Metode interview (wawancara)

Sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, metoda wawancara

masih banyak dimanfaatkan karena wawancara akan sangat bergantung

pada tujuan fakta apa yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut

akan digunakan.

b. Group guidance (Bimbingan kelompok)

Dalam bimbingan kelompok, ada kontak antara ahli bimbingan dengan

sekelompok sasaran bimbingan yang agak besar, dimana mereka

mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan

kesempatan untuk tanya jawab. Tujuan utama dari bimbingan

kelompok ini adalah penyebaran informasi mengenai penyesuaian diri

dengan berbagai kehidupan sasaran bimbingan (penyuluhan).

c. Client Centered method

Metode ini sering disebut nondirective (tidak mengarah). Metode ini

cocok dipergunakan oleh penyuluh agama karena pembimbing atau

penyuluh agama akan lebih memahami permasalahan sasaran

penyuluhan (bimbingan) yang bersumber pada perasaan bersalah, rasa

takut akan dosa yang akan menimbulkan perasaan cemas, khawatir,

konflik kejiwaan serta gangguaan kejiwaan lainnya.
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d. Directive counseling

Directive counseling adalah bentuk psikoterapi yang sederhana karena

pembimnbing (konselor) akan secara langsung memberikan jawaban-

jawaban terhadap problem yang dihadapi oleh sasaran bimbingan yang

menjadi sumber kecemasannya. Dengan mengetahui keadaan masing-

masing sasaran bimbingan, pembimbing (konselor) dapat memberikan

bantuan pemecahan permasalahan yang dihadapi.

e. Educative method (metode pencerahan)

Metode ini hampir sama dengan metode client-centered. Inti dari

metode ini adalah pembersihan insight dan klarifikasi (pencerahan)

terhadap unsure-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik

seseorang. Jadi sikap pembimbing adalah memberikan kesempatan

seluas-luasnya kepada jamaah untuk mengekspresikan segala

gangguan kejiwaan yang disadari menjadi permasalahan baginya

Alquran sebagai sumber atau pedoman kehidupan bagi orang miuslim,

didalamnya banyak ayat yang membahas mengenai masalah dakwah

kepada sesama umat manusia dan menunjukkan metode yang harus

dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim. Dalam penerapan metode

bimbingan mengacu pada teori bimbingan penyuluhan Agama Islam

adalah landasan yang benar dalam melaksanakan proses bimbingan

sehingga dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan

positif bagi sasaran penyuluhan agama Islam (jamaah) baik dalam cara

berpikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara
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berkeyaninan dan cara bertingkah laku yang didasarkan pada Al-Quran

dan As Sunnah. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah

An Nahl

ةً یَْوَم اْلقِیَاَمِة َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذیَن یُِضلُّونَھُْم لِیَْحِملُوا أَْوَزاَرھُْم َكاِملَ 

بَِغْیِر ِعْلٍم أََال َساَء َما یَِزُرونَ 

Terjemahnya :

“(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya
dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-
dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun
(bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, Amat buruklah dosa yang
mereka pikul itu.” (Quran 16 : 25)

E. Tinjauan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warrahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warrahmah

Membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah adalah tujuan

dalam membangun kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah mawaddah

warrahmah erat kaitannya dengan rumah tangga yang harmonis, tenang,

damai dan berkecukupan.

Abu Ahmadi (2002) menyatakan keluarga merupakan kelompok primer

yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan grup yang

terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan mana sedikit

banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak

yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat tertentu yang sah, dimana

saja dalam masyarakat manusia. Dalam hal ini keluarga yang dimaksud ialah

suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seorang
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pria dengan wanita tidak dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak

diikat perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk

suatu keluarga.

Keluarga adalah kesatuan terkecil yang terdiri dari suami istri dan jika

tidak ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan. Dari pengertian tersebut

berarti ketiadaan anak tidaklah mengugurkan status keluarga, jadi faktor anak

bukanlah faktor mutlak untuk terwujudnya suatu keluarga. Abu Ahmadi

(2002) mengemukakan bahwa suatu keluarga yang kebetulan tidak dikaruniai

anak, tetap mempunyai status sebagai keluarga. Atau dengan kata lain,

keluarga itu tetap dikatakan sebagai keluarga.

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga seperti

gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan

manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Terwujudnya keluarga sakinah

mawaddah dan warrahmah adalah dambaan setiap keluarga sebagaimana

yang dinyatakan dalam Surah Ar Rum sebagai berikut

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

ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  َمَودَّ

Terjemahnya :

“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)
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Mubarok (2006) menyatakan bahwa dalam ayat tersebut, terkandung

tiga makna yang ditujukan oleh suatu perkawinan yaitu:

a. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan

dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

b. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada

yang berarti meluap tiba-tiba. Karena itulah pasangan muda dimana rasa

cintanya sangat tinggi, yang termuat adalah kandungan cemburu

sedangkan rasa sayangnya masih rendah, sehingga banyak terjadi

benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang berlebihan.

c. Rahmah yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya

demikian rendah, sementara rasa cintanya sangat tinggi. Dalam

perjalanan hidupnya, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan

mawaddahnya semakin menurun.  Itulah ketika melihat pasangan tua

(kakek dan nenek) masih terlihat mesra berduaan, itu bukan gejolak

wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi rahmah  (sayang).

Dimana rasa sayang yang tidak memiliki kandungan rasa cemburu.

Selaras dengan penjelasan dalam Al Quran, berdasarkan keputusan

Direktur Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor

D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah (Pasal

3) menyatakan bahwa keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah adalah

keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat

spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih

sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi,
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serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai

keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan

bahwa 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.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan berkeluarga, terdapat hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh suami istri agar tercipta keluarga sakinah mawaddah

warrahmah.

a. Hak dan Kewajiban Suami

Tulus, dkk (2012) menyatakan sebagai kepala keluarga, suami

mempunyai hak sebagai berikut :

1) Suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri

dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

2) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang

takwa.

Tulus, dkk (2012) juga mengemukakan bahwa kewajiban yang

harus dipenuhi oleh seorang suami agar tercipta keluarga sakinah

mawaddah dan warrahmah adalah sebagai berikut :
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1) Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai syariat

Islam.

2) Membayar mahar.

3) Memberi nafkah dengan maruf, baik berupa papan, pangan

maupun sandang.

4) Menggauli istri sebagaimana mestinya dengan cara yang baik dan

penuh rasa kasih sayang.

5) Memelihara, memimpin dan membina keluarga agar menjadi

keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa api neraka.

6) Mendidik istri terutama dalam hal beragama.

7) Menjamin rasa aman bagi keluarga

8) Menjadi teladan dan pemeran utama dalam penanaman nilai-nilai

keagamaan, kebaikan, kebernaran, cinta kasih dan kedamaian

dalam keluarga.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Selain suami, istripun mempunyai hak-hak dalam kewajiban

menjalankan hidup berumah tangga. Tulus, dkk (2012) mengatakan

bahwa hak-hal dari seorang istri sebagai berikut :

1) Hal mengenai harta, yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau

mas kawin dan nafkah.

2) Hak mendapat pengakuan yang baik dari suami.

3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, maksudnya

hak mendapatkan keselamatan dan kehormatan istri, tidak disia-
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siakan dan dijaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah

SWT.

Tulus, dkk (2012) mengemukakan bahwa kewajiban yang patut

dijalankan oleh seorang istri adalah sebagai berikut :

1) Taat dan patuh kepada suami selama tidak mengajak kepada

perbuatan yang dilarang oleh Agama.

2) Menjaga diri dan kehormatan rumah tangga.

3) Menerima dan mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suami.

4) Apabila suami memerlukan istri, istri tidak boleh menolak kecuali

alasan yang dibenarkan dalam syariat.

5) Keluar rumah dengan izin suami.

6) Menerima serta menghormati pemberian suami serta mencukupkan

nafkah sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

7) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika

tidak mendapatkan izinya.

8) Istri tidak boleh berpuasan sunnah jika tidak mendapatkan izin

suami.

3. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah mawaddah warrahmah,

Kementerian Agama telah menyusun kriteria umum keluarga Sakinah

Mawaddah Warrahmah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah

I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah Plus

yang dimaktub dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang program
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pembinaan Gerakan Keuangan Sakinah dengan uraian masing-masing criteria

sebagai berikut :

a) Keluarga Pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk

melalui perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar

spiritual dan material secara minimal seperti keimanan, sholat, zakat

fitrah, puasa, sandang, papan, pangan dan kesehatan.

b) Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas

perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan

material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi

psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan

dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam

lingkungannya.

c) Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang

sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga

telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta

bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan

interaksi sosial dalam lingkungannya tetapi belum mampu menghayati

serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul

karimah, berinfak, bersedekah, menabung dan lain sebagainya.

d) Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi

seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhalqul karimah, sosial

psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi

suri tauladan di lingkungan sekitarnya.
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e) Keluarga Sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat

memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhalqul secara

sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta

dapat dijadikan suri tauladan bagi lingkungannya.

Aziz Mushoffa (2001) menyatakan sebuah keluarga dapat dikatakan

sebagai keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah jika telah memenuhi

kriteria sebagai berikut :

a) Segi keberagamaan keluarga : taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya,

cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan misi-misi yang

diembannya, mengimani kitab-kitab Allah SWT dan Al-Quran,

membaca dan mendalami makna yang terkandung dalam Al-Quran,

mengimani yang Ghaib, hari pembalasan dan qadla serta Qadar.

b) Segi pengetahuan agama yakni memiliki semangat untuk mempelajari,

memahami dan memperdalam ajaran Agama Islam serta taat dalam

melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi keluarga Islami.

c) Segi pendidikan dalam rumah tangga. Dalam hal ini diperlukan peran

orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap

anggota keluarganya.

d) Segi Kesehatan Keluarga. Keadaan rumah dan lingkungan memenuhi

criteria rumah sehat. Anggota keluarga menyukai olahraga sehingga

tidak gampang sakit serta jika ada anggota keluarga yang sakit segera

berobat ke puskesmas atau dokter.
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e) Segi ekonomi keluarga. Suami istri memiliki penghasilan yang cukup

dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi

pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan

makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan

lain sebagainya.

f) Segi hubungan. Memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis,

hubungan suami istri yang saling mencintai, menyanyangi,

menghormati, ,mempercayai, saling terbuka. Begitu juga hubungan

orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan

kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat

suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan

permasalahannya, anak berkewajiban menghormati, mentaati dan

menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua serta selalu

mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sedangkan hubungan dengan

tetangga, diupayakan dijaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-

menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia dan

bergembira terhadap kebahagiaan tetangannya, tidak saling bermusuhan

dan mampu saling memafkan jika terjadi kesalahan.

4. Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah

Zaimi (2004) menyatakan bahwa setelah Suami Istri memahami hak dan

kewajiban terdapat beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan

keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah diuraikan sebagai berikut:
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a) Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

Hubungan Suami istri atas dasar saling membutuhkan seperti pakaian

yang dipakai sebagaimana yang diungkapkan dalam Al Quran, Surah Al

Baqarah sebagai berikut :

ُسِل َوآتَْینَا ِعیَسى  َولَقَْد آتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْینَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

اْبَن َمْریََم اْلبَیِّنَاِت َوأَیَّْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدِس أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما 

ْبتُْم َوفَِریقًا تَْقتُلُونَ َال تَْھَوى  أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِریقًا َكذَّ

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al kitab (Taurat)
kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah
itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran
(mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya
dengan Ruhul Qudus. Apakah Setiap datang kepadamu seorang Rasul
membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu
lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang (diantara mereka)
kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?.” (Quran
2: 87)

b) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah,

ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang

lebih besar lagi baik hubungan atara anggota keluarga maupun

hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1) Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi cirri dari

masyarakat kita. Hubungan antar sesame keluarga besar harus
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terjalin dengan baik antara kedua belah pihak. Suami harus baik

dengan pihak keluarga istri demikian juga Istri harus berlaku baik

terhadap keluarga suami sebagaimana Firman Allah SWT dalam

Surah An Nisa

قَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَ 

َ الَِّذي تََساَءلُوَن  َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًا بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

Terjemahnya :

“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)

2) Hubungan dengan tetangga dan lingkungan sekitar

Tetangga merupakan orang terdekat yang umumnya merekalah

orang yang pertama tahu dan dapat dimintai pertolongannya.

Sehingga sangat janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak

menjadi perhatian utama. Dapat kita bayangkan kalau sebuah

keluarga tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat

musibah yang memerlukan pertolongan orang lain sedangkan

tetangganya tidak mau tahu urusannya. Sehingga Islam mendorong
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pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan

lingkungan sekitar.

c) Terwujudnya kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga dengan

menciptakan suasana keagamaan keluarga sehingga terbebas dari tiga

hal yaitu buta baca Al-Quran, buta ibadah dan buta akhlak mulia.

d) Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas seperti

pendidikan tauhid, pendidikan IPTEK, pendidikan keterampilan,

pendidikan akhlak dan pendidikan kemandirian.

e) Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik dengan melakukan

beberapa kegiatan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kebersihan

rumah dan lingkungan, olahraga keluarga secara rutin, serta gizi

keluarga terjaga.

f) Ekonomi keluarga yang stabil.

g) Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga

dan antar keluarga serta lingkungan sekitar.

Menurut Abdullah Gymnastiar (2002), ada beberapa indikasi yang

dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan

warrahmah antara lain :

a) Dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat

dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di

dunia dan terutama mengukuhkan kemuliaan di hadapan Allah SWT

kelak di surga.
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b) Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu.

Memiliki harta tetapi kurang akan ilmu akan menjadikan manusia

sebagai budaknya. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan

jadilah orang tua sebagai sumber ilmu bagi anak-anaknya. Pastikan agar

setiap anggota keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu.

c) Menjadikan rumah sebagai pusat nasehat. Setiap diantara anggota

keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang

harus dilakukan sehingga mereka sadar bahwa bahwa mereka juga

butuh orang lain untuk dapat melengkapi dan memperbaiki kesalahan

yang bisa saja dilakukan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang

sadar dengan menjadikan kekayaannya dengan saling nasehat-

menasehati, saling memperbaiki, saling mengkoreksi dalam kebenaran

dan kesabaran. Sehingga kritikan, koreksian, nasehat bahkan pujian

adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

d) Menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu

sebagai contoh bagi keluarga lain.

F. Kerangka Teori

Pernikahan adalah ikatan yang kuat (mitsaqon ghalidzan) yang harus dijaga

keberlangsungannya tapi dalam perjalannya, tidak jarang pernikahan megalami

pasang surut serta konflik yang berujung pada ketidakharmonisan dan perceraian.

Impian untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan

warrahmah untuk beberapa keluarga cenderung menjadi tugas yang amat sulit dan

mustahil seiring waktu perjalanan pernikahan.
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Penyuluh agama sebagai agent of change dan merupakan salah satu petugas

dalam Kantor Urusan Agama harus mampu bertindak sebagai motivator dan

fasilitator dalam membimbing umat dengan rasa tanggung jawab serta membawa

masyarakat kepada kehidupan yang damai dan harmonis yang berlandaskan pada

ajaran Agama Islam.

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 pengamalan 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 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.

Peran, tugas dan fungsi dari Penyuluh Agama (terutama Penyuluh Agama

Non PNS) yang termaktub dalam Keputusan Menteri Agama RI Tahun 769 tahun

2018 sangat berat terutama terkait dengan peran dalam pembinaan dan ketahanan

keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah. Peran penyuluh agama menjadi
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sangat penting karena dalam konteks persuasive penyuluh agama lebih memiliki

kedekatan baik secara personal maupun emosional kepada masyarakat mengingat

dalam kesehariannya, penyuluh agama berperan aktif dalam melakukan

komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan yang menjadi wilayah

binaannya.

Penyuluh agama non PNS memiliki tugas dan fungsi informative, edukatif,

konsultasi dan advolasi dalam melakukan upaya-upaya pendampingan dan

pembinaan kepada pasangan suami istri dalam memberikan solusi permasalahan

dan konflik rumah tangga yang sedang dihadapi. Sehingga diharapkan dengan hal

itu, perlu adanya strategi yang tepat dan efektif dalam memberikan penyuluhan

dan bimbingan kepada masyarakat terutama terkait pembentukan keluarga

sakinah mawaddah dan warrahmah terutama di wilayah Kantor Urusan Agama

Kec. Kendari Barat. Para Penyuluh Agama non PNS juga perlu untuk melihat dan

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menteri

Agama RI Tahun 769 tahun 2018 sehingga peran, tugas dan fungsi mereka

berjalan optimal di tengah-tengah masyarakat.


