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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kantor Urusan Agama 

Kantor urusan agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Departemen 

Agama yang melaksanakan sebagian tugas dari pemerintahdi bidang agama 

Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No.11/ 2007). 

Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung 

berhadapan denga masyarakat. Oleh karenanya wajar bila keberadaan KUA 

dinilai sangat urgen seiring keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah 

juga merupakan kelahiran Kantor Urusan Agama hanya berselang sepuluh 

bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 

1946 (Budi Sunarso, 2019: 19). 

Kantor urusan agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas 

kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang 

urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan (Budi Sunarso, 2019: 20). 

Kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah 

unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam 

wilayah kecamatan (Kementerian Agama RI , Modul TOT Kursus Pra Nikah, 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/491 

Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin: 210). Sedangkan tugas dari 

KUA kecamatan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 2 yaitu melaksanakan layanan dan 
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bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam pasal 3 

menjelaskan fungsi KUA: 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan 

rujuk; 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingn masyarakat islam; 

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan; 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan 

f. Pelayanan bimbingn hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA 

Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi 

jemaah Haji Reguler (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. Hal. 4).  

Kantor urusan agama kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pokok kantor Kementerian agama di wilayah kecamatan berdasarkan 

kebijakan kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undagan 

yang berlaku ( Budi Sunarso, 2019: 21). Adapun tugas-tugasnya meliputi: 
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1) Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten 

dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. 

2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam 

bidang keagamaan. 

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor Urusan agama 

kecamatan. 

4) Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam, penyuluh agama 

Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan intansi lain yang erat 

hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan (Departemen 

Agama RI, Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat 

Islam, dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: epartemen Agama RI, 2004). 

Hlm. 25).  

2.2 Kursus Pra Nikah 

Pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/ 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan  Kursus 

Pra Nikah) kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia 

nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 

Calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan 

menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan. Remaja 

usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan 
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perempuan muslimah 16 tahun (Kementerian Agama RI , Modul TOT Kursus 

Pra Nikah, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin: 1). 

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan 

kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang 

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

(Kementerian Agama RI , Modul TOT Kursus Pra Nikah, Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang 

Kursus Calon Pengantin: 32). 

Ada lima unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kursus 

pra nikah, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, 

narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Unsur-unsur tersebut 

termaktub dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.II/ 542 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Penjelasan mengenai 

unsur tersebut, dapat dijelaskan sabagai berikut: 

a. Sarana Pembelajaran 

Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah meliputi sarana belajar 

mengajar, baim berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang 

dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh 

Kementerian Agama untuk dijadikan acuen oleh penyelenggara kursus 

pra nikah. 
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b. Materi dan Metode Pembelajaran 

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti 

dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan 

Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga sakinah, kebijakan 

Dirjen Bismas Islam Islam tentang Pelaksanaan kursus pra nikah, 

peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, 

hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi 

pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, 

manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan 

keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan 

andragogi, penusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro 

teaching, pre-test, post test dan penugasan atau rencana aksi (Hakim, 

Jurnal Al- Adalah Vol. XIII, No. 2, 2016: 145 ) . 

Materi-materi yang diberikan dalam kursus pra nikah: 

1) Dasar hukum pernikahan meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 yang pada tahun 2019 disempurnakan dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. 

2) Dasar-dasar pengetahuan tentang rumah tangga meliputi, hak dan 

kewajiban suami istri dan kewajiban orang tua terhadap anak dan 

lain-lain. 

3) Munakahat meliputi, pengertian, dasar, tujuan,larangan serta syarat 

dan rukun perkawinan. 
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4) Ilmu kesehatan meliputi, perilaku hidup sehat, kesehatan anak, 

kebersihan serta pola gizi dalam rumah tangga.(Khakim,2014:50) 

Selain itu peserta kursus juga diberi pengetahuan tentang keluarga 

berencana, meliputi macam-macam alat kontrasepsi dan lain 

sebagainya. 

c. Narasumber/ pengajar 

Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para 

calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, 

psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya 

(Hakim, Jurnal Al- Adalah Vol. XIII, No. 2, 2016: 5). 

d. Pembiayaan  

Pembiayaan kursus pra-nikah seusi ketentuan Pasal 5 dapat 

bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak 

mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan 

kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada 

badan/lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Selain sumber dana 

tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantun dari masyarakat yang 

halal dan mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu 

berpatisipasi dalam pembinaan keluarga (Lampiran Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 

DJ.II/542 Thun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-

Nikah.). 
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e. Sertifikasi  

Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama 

bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra-nikah. 

Sertifikasi disipakan oleh organisasi lembaga, atau badan yang 

menyelenggara kursus pra-nikah (Pasal 6 ayat 1, 2, 3) (Hakim, Jurnal Al- 

Adalah Vol. XIII, No. 2, 2016: 146). 

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda 

kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus 

pra-nikah. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra-nikah 

diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan 

menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat 

mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertfikat ini sifatnya tidak wajib, 

tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat 

berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang 

membangun rumah tangga (Badarudin, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah. Hlm. 12). 

Pelaksanaan program kursus pra nikah dapat dilakukan oleh lembaga 

yang telah memiliki akreditasi dan ditugaskan langsung oleh Kementerian 

Agama. (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 

DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah) 

Akreditasi yang dimaksud yaitu pengakuan dari Kementerian Agama bagian 

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan 
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Islam sebagai penyelenggara program kursus pra-nikah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam. (Nurjannah, 2019:37) 

2.3 Perkawinan 

Secara umum, perkawinan adalah bersatunya dua pribadi anatara laki-

laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama 

Islam (Susetya, 2007:7). 

Kajian perkawinan menurut buku Hukum Perkawinan Indonesia karya 

MR. Kajian Prodjohamidjojo menyatakan perkawinan adalah membentuk 

suatu keluarga yang kekal dan bahagia, artinya pikiran mereka angan-angan 

untuk hidup bersama selama-lamanya (Mr. Martiman: 39). Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan perkawinan adalah akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati peritah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ibadah yang 

didalamnya memuat ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan) antara laki-laki 

yang telah memenuhi syarat untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
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warahmah (Kementerian Agama RI , Modul TOT Kursus Pra Nikah, 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/491 

Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin: 5). 

Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang 

dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan 

menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual. 

Menurut  Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat 

dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, 

kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. 

Beberapa pendapat tentang Hukum Perkawinan: 

1. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut kebanyakan ulama 

(jumhur). 

2. Menurut Daud (ahli zahir) hukumnya wajib bagi orang yang kuasa 

dan mampu. 

3. Setengah ulama berpendapat, bahwa hukum perkawinan itu ada yang 

wajib, ada yang sunnat dan ada yang haram. Perkawinan itu wajib bgi 

seseorag yang takut akan jatuh dirinya ke lembah kejahatan (zina) 

serta sanggup berkawin. Perkawinan itu haram bagi seseorang yang 

tiada mau menunaikan kewajibannya terhadap isterinya, baik nafkah 

lahir atau nafkah batin (Departemen Agama, R.I, Modul Fasilitator Kursus 

Calon Pengantin, 2002 : 6-7). 
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Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup 

berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, 

sebagaimana dalam firman-Nya ( Ghazaly, 2019: 8) dalam surah Yasin : 36 

(Quran, 36: 914) 

                    

           

Terjemahan:  

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui.” 

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu: 

1. Berasas monogami (Pasal 27 KUH Perdata); 

2. Harus ada kata sepalat dan ada kemauan bebas antara si pria dan wanita 

(Pasal 29 KUH Perdata); 

3. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 30 hari sejak 

perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUH peradata); 

4. Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin kawin dari kedua 

orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata); 

5. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30- 33 KUH Perdata) (Jehani, 2008: 

6). 
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Sahnya ikatan perkawinan dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan 

syarat perkawinan. Rukun merupakan amalan-amalan pasti dan harus 

dipenuhi jika ingin melakukan suatu ibadah. Sedangkan syarat adalah sesuatu 

yang wajib ada untuk membarengi satu amalan, tetapi ia bukan bagian amalan 

tersebut. (:29) 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syrat 

Perkawinan pada pasal 14, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan 

maka rukun yang harus terpenuhi: 

1. Calon suami; 

2. Calon istri; 

3. Wali nikah; 

4. Dua orang saksi; 

5. Ijab dan qabul. 

Syarat pernikahan yaitu: 

1. Adanya kepastian tentang mempelai laki-laki ataupun mempelai 

perempuan dengan cara menunjuk atau menyebutkan nama atau sfat 

khusus/khas dari kedua belah pihak; (Thobroni dan Munir, 2010:32) 

2. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak; (Thobroni dan Munir, 

2010:33) 

3. Adanya wali dari calon mempelai wanita (Thobroni dan Munir, 

2010:33) baik itu wali yang berdasarkan hubungan nasab (ashabah) 

atau wali hakim.  
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2.4 Perceraian 

Perceraian merupakan putusan perkawinan karena kehendak suami atau 

istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak-rukunan, yang 

bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

sebagai suami istri sebagai mana seharusnya menurut hukum yang berlaku 

(Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, 2013: 6). 

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan, c. 

Keputusan Pengadilan (pasal 38). Perceraian adalah terlarang, banyak 

larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami dan istri 

(Ramulyo, 1999: 98). Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

Terdapat beberapa alasan putusnya perkawinan (Jehani, 2008: 20-22):                                                            

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 
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e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

g. Suami melanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Perceraian yang dalam Islam disebut dengan talak dapat bergeser pada 

hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta 

kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan, oleh karena itu, hukum talak 

dapat berbeda sesuai dengan perbedaan illatnya (penyebabnya) (Fuad, 1994: 

6), yaitu : 

a. Talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau 

hakam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 35 (Quran 4) 

                         

                       

Terjemahan: 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam[293]
3
 dari keluarga laki-laki dan 

                                                             
3 [293] Hakam ialah juru pendamai. 
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seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam 

itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi 

taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

b. Talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan 

istri dalam keadaan haid.  

c. Talak juga dapat menjadi sunnah apabila sang istri tidak mengerjakan 

kewajibannya sebagai istri sholehah, yakni tidak melaksanakan 

perintah bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.  

d. Talak juga dapat menjadi makruh, jika seorang suami menjatuhkan 

talak kepada istirnya yang sangat patuh terhadap agama. 


