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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pernikahan ialah penyatuan ikrar nikah yang dilaksanakan oleh dua belah 

pihak (baik suami maupun istri) untuk meresmikan jalinan pernikahan sesuai 

dengan aturan agama, aturan hukum dan aturan sosial. Pengertian Perkawinan 

sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan hidup lahir dan batin antara 

pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari pernikahan ialah untuk 

mewujudkan rumah tangga yang berkualitas dan membentuk kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Namun nyatanya tidak semua orang yang berumah tangga mampu untuk 

mewujudkan pernikahan yang bahagia tersebut. Hal ini tak lain karena pernikahan 

menyangkut banyak aspek sehingga pernikahan merupakan suatu hal yang 

kompleks. Apabila dalam suatu rumah tangga tersebut timbul suatu masalah dan 

tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka rumah tangga tersebut terancam 

kandas dan berujung pada perceraian. 

Pada Tahun 2019, Kota Bandung menempati urutan ke 3 dengan angka 

perceraian tertinggi di Jawa Barat, setelah Indramayu dan Ciamis. Dengan rata-

rata pendaftar sidang perceraian masih relatif muda. Faktor terbanyak penyebab 

perceraian di Kota Bandung ialah terkait perselisihan pasangan suami istri. 

Fenomena tingginya angka perceraian di Kota Bandung ini ditelaah karena 
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pasangan muda yang belum cukup mumpuni dari berbagai segi, baik itu dari segi 

pengetahuan terkait pernikahan, psikologis, reproduksi maupun tanggung jawab 

dalam membina pernikahan yang sakinah. Mengingat fenomena perceraian yang 

tinggi di masyarakat, menjadikan perlunya program berbasis pengembangan 

pengetahuan sebelum menikah bagi calon pengantin maupun pada remaja usia 

nikah. 

Dalam hal ini, kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam 

menghadapi permasalahan rumah tangga sangat mempengaruhi kualitas 

pernikahan. Suatu pernikahan dapat sia-sia dan berakhir cerai karena kurang 

siapnya dua belah pihak baik itu pihak suami maupun isteri dalam menghadapi 

persoalan rumah tangga.  

Dalam mewujudkan pernikahan yang berkualitas, maka dibutuhkan 

pemahaman tentang kehidupan berumah tangga itu sendiri. Kursus pra nikah hadir 

karena merupakan hal yang sangat penting guna persiapan untuk calon pengantin 

dalam menguasai berbagai hal mengenai kehidupan berumah tangga secara 

konkret. Dalam pelaksanaannya, ditebitkan Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai dasar penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah. Sebagai upaya tertib administrasi dan pelaksanaannya, pihak pelaksana 

Kursus Pra Nikah patut memiliki akreditasi dari Kementerian Agama (Kemenag). 

Pelaksana dari kursus pra-nikah ini ialah BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan), yakni sebagai organisasi ahli yang sifatnya sosial- 
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keagamaan sebagai rekan kerja dari Kementrian Agama pada membina keluarga 

sakinah mawaddah warahmah. 

Dengan adanya aturan khusus tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah ini 

menjadi permulaan yang sangat baik, karena dapat meminimalisir dampak 

perselisihan antara suami dan istri. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan 

secara optimal dan disertai dengan pemberian sarana prasarana yang memadai 

dalam menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra Nikah sesuai dengan aturan yang 

berlaku.  

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung sendiri, 

Kursus Pra Nikah telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang bertujuan untuk menciptakan 

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kursus Pra Nikah diikuti oleh 

pendaftar nikah di KUA Kecamatan Ujungberung. BP4 KUA Kecamatan Ujung 

Berung sebagai pelaksana Kursus Pra Nikah melaksanakan Kursus Pra Nikah 

setiap hari senin sampai dengan hari jumat dan dapat dimulai pukul 08.00 WIB 

sampai pukul 16.00 WIB di KUA Kecamatan Ujung Berung, yang dilaksanakan 

melalui cara ceramah, diskusi dan studi kasus terkait situasi yang sedang 

berlangsung di tempat pelaksanaan dan dengan materi yang telah disiapkan oleh 

Kementerian Agama.  
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Seperti yang terdapat pada Data BP4 KUA Kecamatan Ujung Berung 

tahun 2019, yang dapat dilihat dengan tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Data BP4 KUA Kecamatan Ujung Berung tahun 2019 

 

 

PROG-

RAM 

KEGIATAN  

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

TARGET 

 

URAIAN 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

 

SATUAN 

  

TARGET 

 

REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

Pember-
dayaan 
BP.4 

Menyeleng-
garakan 
Kursus Pra 
Nikah 

Inputs 
1. Dana 
2. SDM 
  a. Peserta 
  b. Pembimbing 
  c. Waktu 
  d. Tempat 
 
Outputs: 

Terselenggara- 
nya Kursus Pra 
Nikah 
 
Outcomes: 
Calon Pengantin 
memahami 
nilai-nilai 

keluiarga 
sakinah 
 

 
Rupiah 

 
Orang 
Orang 

Minggu 
Lokal 

 
 

Kali 
 
 
 
 

Persen 

 
Rp 2.000.000 

 
674 
2 
40 
1 
 
 

40 
 
 
 
 

100% 

 
Rp 800.000 

 
270 
2 
40 
1 
 
 

40 
 
 
 
 

80% 

 
40% 

 
40% 
100% 
100% 
100% 

 
 

100% 
 
 
 
 

80% 

Sumber: Diolah oleh penulis (2020) 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terkait 

pengimplementasian Kebijakan.Kursus Pra Nikah yang dilakukan di 

KUA.Kecamatan Ujung Berung. Dapat dilihat dari tabel diatas dimana peserta 

Kursus Pra Nikah yang hadir hanya sebanyak 40% atau 270 catin dari jumlah total 

pendaftar sebanyak 674 catin dalam pelaksanaan kursus pra nikah. Selain itu 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Kursus pun hanya mencapai 40% 

atau setara Rp. 800.000 dari total target sebanyak Rp 2.000.000 . Selain itu, 

setelah menyelesaikan kursus pra nikah, pendaftar nikah seharusnya berhak 
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mendapatkan sertifikat dari BP4 sebagai bukti kelulusan dan keikutsertaan kursus 

yang selanjutnya menjadi syarat kelengkapan pencatatan pernikahan sesuai 

dengan ketetapan pada pasal enam (6) Peraturan Direktur Jenderal..Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor..DJ.II/542 tahun 2013, namun peserta Kursus Pra.Nikah 

di KUA Kecamatan Ujung Berung tidak mendapatkan sertifikat tersebut. Hal ini 

dikarenakan dana yang kurang memadai dalam pengadaan fasilitas kegiatan 

Kursus Pra Nikah, sehingga tidak ada bukti keikutsertaan kursus tersebut. 

Kebijakan sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ini menjadi masalah apabila dalam 

pelaksanaannya ternyata belum efektif. Sama halnya pada Peraturan Dirjen Bimas 

Islam yang belum efektif karena masih terdapat beberapa pasal yang belum 

terlaksana.  

Karena pentingnya pembahasan mengenai Kursus Pra Nikah..dalam 

meningkatkan kualitas pernikahan, maka peneliti melakukan penelitian terkait 

Kursus Pra Nikah. Peneliti melakukan penelitian di Kota Bandung karena masih 

tingginya tingkat perceraian di Kota Bandung. Lokus penelitian ini dilaksanakan 

di KUA Kecamatan Ujung Berung karena KUA Kecamatan Ujung Berung 

melakukan kegiatan Kursus Pra Nikah dengan mengacu pada.Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat..Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan.Kursus Pra Nikah namun masih adanya kendala yang 

masih belum teratasi. 

Maka berdasarkan data awal dan hasil pengamatan awal yang didapat oleh 

peneliti, Implementasi Kebijakan Kursus Pra Nikah di..KUA Kecamatan Ujung 
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Berung pada tahun 2019 belum terlaksana dengan optimal. Dengan landasan 

tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian lebih 

mendalam mengenai hal ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

KURSUS PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 

KECAMATAN UJUNG BERUNG TAHUN 2019” 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

membatasi permasalahan dengan fokus masalah tentang Implementasi Kebijakan 

Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung 

Tahun 2019. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Ujung Berung Tahun 2019. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Kebijakan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung 

Berung Tahun 2019. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis, untuk mengembangkan pengetahuan tentang 

implementasi kebijakan Kursus Pra Nikah di KUA. Selain itu, hasil 

penelitian dapat dijadikan informasi sebagai bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan perbaikan yang dianggap penting. 

b. Bagi kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai masukan 

dan tambahan literatur bagi para akademisi untuk lebih menggali 

pengetahuannya tentang implementasi kebijakan Kursus Pra 

Nikah. 

c. Bagi penelitian, sebagai masukan bagi peneliti dalam mendapatkan 

pengalaman secara langsung, sehingga peneliti dapat melakukan 

perbandingan antara teori yang telah didapat semasa berkuliah 

dengan fenomena yang terjadi. 

d. Bagi peneliti lain, untuk informasi penunjang dan acuan serta 

masukan pada penelitian lebih mendalam tentang bidang yang 

serupa. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi KUA Kecamatan Ujung Berung, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

masukan atau rujukan atas sejauh mana pengimplementasian kebijakan 

terkait Kursus Pra Nikah fi KUA. Selain itu, penelitian ini dapat 

menyumbangkan informasi ilmiah yang bernilai guna sebagai 
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pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kursus Pra Nikah 

oleh BP4 di KUA. 

F. Kerangka Pemikiran 

Fokus pemikiran pada penelitian ini adalah terkait Implementasi 

Kebijakan Kursus Pra Nikah.di KUA  Kecamatan Ujung Berung Tahun 2019. 

Fokus pemikiran pada penelitian ini adalah terkait Implementasi Kebijakan 

Kursus Pra Nikah.di KUA  Kecamatan Ujung Berung Tahun 2019. Penelitian ini 

membahas mengenai salah satu pelaksanaan kegiatan Administrasi Publik, 

tepatnya pembahasan mengenai Kebijakan Publik dan lebih khusus pada 

Implementasi Kebijakan Publik, dengan menggunakan teori utama Implementasi 

Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn. 

George J. Gordon.(Syafiie, 2010: 25) menyatakan bahwa Administrasi 

publik merupakan seluruh proses, baik yang dilakukan organisasi maupun 

perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan 

peraturan yang dikueluarkan oleh badan.legislatif,.eksekutif dan yudikatif.” 

Menurut Thomas R. Dye (Tahir, 2014: 25), Kebijakan Publik adalah 

“whatever governments choose to do or not to do”. (apa yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan).   

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2017: 133) Implementasi 

kebijakan publik ialah sebuah tindakan-tindakan dari suatu pengaplikasian 

kebijakan yang pada prinsipnya secara terencana dilaksanakan guna mewujudkan 

kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berjalan dalam keterkaitan 

dengan berbagai variabel.  
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Dalam mengukur keberhasilan implementasi Kursus Pra Nikah di KUA 

Kecamatan Ujung Berung tahun 2019, dengan menggunakan teori dari Van Meter 

dan Van Horn (Agustino, 2017: 133) yang mana terdapat 6 (enam) variabel 

implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, 

variabel-variabel tersebut diantaranya: 

1. Ukuran.dan tujuan kebijakan 

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada ukuran dan tujuan 

kebijakan karena ukuran ini bermanfaat dalam menjabarkan tujuan 

impelementasi kebijakan. Kebijakan secara realistis yang bisa diukur 

dengan sederhana. 

2. Sumberdaya 

Sumberdaya menjadi hal yang sangat penting bagi implementasi. Dalam 

sumberdaya yang mencakup sumber daya manusia sebagai pelaksana dan 

anggaran atau perangsang (incentive) lainnya yang dapat membuat 

dorongan serta memberikan kelancaran bagi keefektifan implementasi 

kebijakan. 

3. Karakteristik.agen pelaksana 

Terdapat karakteristik agen pelaksana yang mana ciri-ciri dari agen 

pelaksana dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan apabila 

agen pelaksana yang cocok dengan ciri-ciri kebijakan yang 

diimplementasikan. 
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4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana 

Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap dari para 

pelaksananya, baik itu sikap penerimaan atau penolakan terhadap 

kebijakan. 

5. Komunikasi.antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana 

Komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi yang 

terjalin, maka semakin akurat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan.politik 

Terdapat faktor eksternal dalam implementasi kebijakan, dimana 

lingkungan yang kondusif dapat mendorong keberhasilan implementasi 

kebijakan. Begitupun sebaliknya. 

Kemudian untuk menyelenggarakan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan 

Ujung Berung dan tentunya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat..Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang..Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus.Pra Nikah terkait bimbingan pernikahan di KUA maka 

diterapkanlah implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang 

memiliki enam variabel tersebut. Efektif atau tidaknya pelaksanaan Kurus Pra 

Nikah di KUA erat kaitannya dengan 6 (enam) variabel implementasi 

kebijakan.menurut Van Meter dan Van Horn, yang dapat dijelaskan pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 1.1  

Skema Kerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis (2020) 

G. Proposisi 

Implementasi Kebijakan.Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Ujung 

Berung Kota Bandung Tahun 2019 akan terlaksana dengan baik apabila 

berdasarkan pada enam kriteria implementasi kebijakan, yaitu 1) ukuran dan 

tujuan kebijakan,.2) sumberdaya, 3) karakteristik agen pelaksana,.4) sikap atau 

kecenderungan para pelaksana, 5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas 

pelaksana, serta 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

 

INPUT 

 

Implementasi Kebijakan 

Kursus Pra Nikah di 

KUA Kecamatan Ujung 

Berung  

 

PROSES 

X1 Ukuran dan Tujuan 

Kebijakan 

X2 Sumber Daya 

X3 Karakteristik Agen 

Pelaksana 

X4 Sikap Kecenderungan 

Para Pelaksana 

X5 Komunikasi.Antar 

Organisasi dan Aktivitas 

Pelaksana 

X6 Lingkungan Ekonomi, 

Sosial dan Politik 

 

 

 

OUTPUT 

 

Implementasi kebijakan  

yang efektif dan efisien 



 

 

 


