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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

 

 

A. Bimbingan Pranikah dan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris 

“guidance” yang berasal dari kata “to guide” yang artinya menunjukkan, 

memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih 

bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa depan. Bimbingan dan 

Konseling merupakan alih bahasa dari istilah bahasa Inggris guidance and 

counseling.
1
 Kedua kata merupakan satu kesatuan yang keduanya 

mengandung pengertian yang berbeda dengan tujuan dan tugas yang sama. 

Bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris ´guidance´ yang 

berasal dari kata kerja ´to guide´ yang artinya menunjukkan, memberi jalan 

atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi 

kehidupannya di masa kini dan akan datang.
2
  

Konseling perkawinan menurut Klemer sebagaimana dikutip Latipun, 

memiliki istilah lain: couple counseling, marriage counseling, dan marital 

counseling, marupakan konseling yang diselenggarakan sebagai metode 

pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu 

                                                         

 
1
Aunur Rofiq Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta: UII, Press, 

2001), hlm. 1.  
2
HM. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: PT. 

Golden Tarayon Press, 2004), hlm. 1.  
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partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara 

menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.
3
  

Konseling perkawinan menurut Suharto, merupakan proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu atau sekelompok 

individu klien, yang dimungkinkan akan atau sedang mengalami sesuatu 

masalah yang berhubungan dengan hidup sebagai pasangan suami-isteri, yang 

bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapinya.
4
 Konseling pranikah 

(premarital counseling) merupakan konseling yang diselenggarakan kepada 

pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana 

pernikahannya, seperti: dalam rangka membuat keputusan agar lebih mantap 

dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara lebih baik. 

Sedangkan konseling keluarga (family counseling) secara umum dibatasi 

sebagai konseling yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, 

seperti: hubungan peran di keluarga, masalah komunikasi, tekanan dan 

peraturan keluarga, ketegangan orang tua-anak, dan lain-lain. Pemecahan 

masalah yang dialami oleh anggota keluarga perlu adanya keterlibatan 

anggota keluarga lainnya. Sementara konseling perkawinan lebih 

menekankan pada masalah-masalah pasangan suami-isteri.
5
                                                                                 

Membedakan secara sangat ketat antara konseling perkawinan dan 

konseling keluarga adalah tidak gampang, dan oleh karenanya dalam kajian 

                                                         

 
3
Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 

221.  
4
Soeharto, Konseling Perkawinan dan Kesehatan Seksual, (Surakarta: Pusat Studi 

Kesehatan Seksual, 2007), hlm. 5.  
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ini ada kemungkinan menyentuh wilayah konseling keluarga. Yang jelas, 

pemecahan masalah-masalah baik yang dialami oleh pasangan suami-isteri 

maupun yang dialami oleh anggota keluarga, adalah menggunakan 

pendekatan konseling. Pendekatan konseling bercirikan pemecahan masalah 

yang ditempuh melalui komunikasi dua arah (two way traffic) antara konselor 

dengan klien, dan bukan satu arah (one way traffic) seperti dalam 

kepenasihatan. 

Bimbingan Pranikah merupakan prosedur pelatihan berbasis 

pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai 

pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan 

hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah. Bimbingan 

pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, 

pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, dan terapi pranikah.
6
 

Bimbingan Konseling pranikah diberikan oleh psikolog atau konselor 

pernikahan dalam hal ini adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru..  

Bimbingan Pranikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan 

sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan 

sosial. Bimbingan Pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon 

pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tentangan yang 

akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan 

                                                                                                                                                          
5
Latipun, op. cit., hlm. 222-230.  

6
Admin, “Bimbingan Konseling Pranikah,” dalam 

http://www.psikologikita.com/?q=konselingpranikah, Diakses Tanggal 20 April 2016. 

http://www.psikologikita.com/?q=konselingpranikah
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untuk memecahkan berbagai masalah sebelum adanya perjanjian antara laki-

laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi 

berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.
7
  

Pernikahan dalam Islam didefenisikan sebagai “Akad yang 

menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang 

wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak 

dan kewajiban di antara keduanya.”
8
 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

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

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
9
 dan rumusan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah 

akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya adalah ibadah.
10

 

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dirumuskan sebagai upaya 

memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu 

singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga laki-laki 

muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan 

rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan. 

                                                         
7
Munira Lekovick Ezzeldine, Before The Wedding: 150 Question for Muslims to Ask 

getting Married. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 

25-26. 
8
Taqiyuddin bin Abu Bakar, Kifayat al-Akhyar, Terjemahan (Semarang : Toha Putra, 

2008), Juz II, hlm. 36. Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan’aniy, Subul al-Salam Syarh Bulugh 

al-Maram, (Bandung : Maktabah Dahlan, tt), Jilid IV, hlm. 4. 
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2. Sasaran, Tujuan dan Asas Bimbingan Pranikah 

Tujuan dan hikmah pernikahan atau perkawinan dalam Islam selain 

untuk melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia 

agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan 

kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin 

yang berbeda cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-

lain.
20

 Tujuan dan hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan 

manusia diciptakannya ke muka bumi. Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan :  

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan 

bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan 

manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, 

kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. 

Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, 

sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi 

sia-sia. Pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui 

perkawinan. Oleh karena itu, demi memakmurkan bumi, perkawinan 

mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran 

bumi. Kehidupan manusia laki-laki tidak akan rapi, tenang dan 

mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa 

diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu tangan-

tangan lembut kaum permpuan, yang memang secara naluriyah 

mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena 

itu perkawinan disyari’atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, 

tetapi tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur 

dan rapi dapat tercipta. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) 

melalui perkawinan sangatlah penting.
21 

 

                                                                                                                                                          
9
Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta : Bulan 

Bintang, 2005), hlm. 79. 
10

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Karya Anda,  2011), hlm. 14. 
20

Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), 

hlm. 101. 
21

Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), 

hlm. 102. 
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Menurut Ibnu Rusyd, tujuan dan hikmah yang terkandung dalam suatu 

perkawinan, di antaranya adalah  : 

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.  

2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan 

keturunan secara sah.  

3. Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan. 

4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan 

mendidik anak-anak, sehingga memberi motivasi yang kuat bagi 

seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

5. Membagi tanggung jawab antara suami dan isteri, yang selama ini 

mungkin hanya  dipikul oleh masing-masing pihak,. 

6. Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubugan silaturrahmi 

semakin kuat dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang 

lebih banyak, dan  

7. Memperpanjang usia.
22

 Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam 

firman-Nya:  

َها َوَجَعَل  َوِمْن َآيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
ُرونَ  َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك ََلَيَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ  بَ ي ْ

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

                                                         
22

Muhammad Ibnu Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, 

(Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz I, hlm. 665. 
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sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir. (QS. al-Rum: 

21). 

Ulama tafsir menjelaskan bahwa tujuan dan hikmah perkawinan 

sebagaimana terkandung dalam QS. al-Rum ayat 21 adalah terbentuknya 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana 

sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang 

sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa 

cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.
11

 Namun dalam 

prakteknya, tujuan dan hikmah perkawinan tersebut sulit dicapai dan 

diwujudkan oleh pasangan suami isteri manakala mereka tidak memiliki 

bekal pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang hakikat perkawinan, 

arti dan makna dari suatu perkawinan, tugas dan kewajibannya masing-

masing. Banyak pasangan suami isteri yang tidak mampu menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dimulai 

dari perselisihan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

dan sebagainya yang berakhir dengan perceraian.
12

  

Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT), dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah, Kementerian Agama RI melalui Peraturan 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) 

Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus 

                                                         

 
11

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir al-Azhar, (Semarang : Toha Putra, 

20010), Juz  XIV, hlm. 16-17. 
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Calon Pengantin (Suscatin) telah memberikan tugas dan wewenang kepada 

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk 

memberikan bimbingan pranikah bagi pasangan suami isteri calon pengantin 

(catin) laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan melangsungkan 

perkawinan atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di BP4 Kota Pekanbaru.
 

13
 

Bimbingan perkawinan diselenggarakan tidak dimaksudkan untuk 

mempertahankan suatu pasangan. Konselor perkawinan menyadari betul 

bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk menentukan apakah suatu pasangan 

suami-isteri harus bercerai atau tidak. Tujuan Bimbingan perkawinan adalah 

membantu klien-kliennya untuk mengaktualisasikan yang menjadi perhatian 

pribadi, apakah dengan jalan bercerai atau tidak, membantu klien membuat 

keputusannya sendiri bercerai atau tidak, dan konselor bertanggung jawab 

membantunya berfikir secara rasional, dan oleh karenanya klien dapat hidup 

dengan keputusan yang dibuatnya.
14

  

Dalam bimbingan perkawinan, narasumber membantu klien 

(pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan membantu membuat 

keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu 

                                                                                                                                                          
12

Lihat Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, Nusyuz, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 

30. 

 
13

Dirjen Bimas Islam, Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 Tentang 

Kursus Calon Pengantin, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 10 Desember 2009), 

pertimbangan poin a dan Pasal 4 ayat 1.    
14

L.M. Brammer and E.L. Shostrom, Therapeutic  Psychology:   Fundamentals  of 

Counseling and Psychotherapy, Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1982), hlm. 

348-349. Robert L. Gibson and Mitchell, Introduction  to Counseling and Guidance, (New York: 

MacMillan Publishing Company, 1986), hlm. 100. 
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kembali, berpisah, cerai; dalam rangka mencari kehidupan yang lebih 

harmonis, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Huff dan Miller, 

mengemukakan bahwa tujuan jangka panjang daripada konseling perkawinan 

adalah: 

1. Meningkatkan kesadaran dirinya dan dapat saling empati di antara 

pasangan,  

2. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan masing-

masing. 

3. Meningkatkan sikap saling membuka diri. 

4. Meningkatkan hubungan yang lebih intim. 

5. Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan 

mengelola konfliknya.
15

 

Tujuan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri atau 

calon pengantin adalah :  

a) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari 

pernikahan. 

b) Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan 

menyelelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya. 

c) Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran 

masing-masing istri pada suami dan suami pada istri. 

d) Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya 

menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.
16
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Adapun asas-asas dalam bimbingan dan konseling pernikahan 

meliputi:  

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat ; upaya membantu individu 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini 

kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai 

kebahagiaan akhirat.  

b. Asas keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah ; pernikahan 

dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga 

yang “sakinah, mawaddah wa rahmah”. Keluarga yang tenteram, 

penuh kasih sayang.  

c. Asas komunikasi dan musyawarah ; ketentuan keluarga yang didasari 

rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu 

senantiasa ada komunikasi dan musyawarah.  

d. Asas sabar dan tawakkal ; membantu individu pertama-tama untuk 

bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah 

pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar 

dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-

gesa terburu nafsu mengambil keputusan, agar keputusan akhir yang 

lebih baik. 

                                                                                                                                                          
15

Brammer and Shostrom, ibid.  
16

Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, op. cit., hlm. 89-90.  
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e. Asas manfaat (maslahat) ; Islam banyak memberikan alternatif 

pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan 

keluarga, misalnya dengan membuka pintu poligami dan penceraian. 

3. Alokasi Waktu, Materi, Metode dan Pendekatan  

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 

Desember 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dijelaskan 

bahwa Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam konteks ini dirumuskan 

sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan 

dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga 

laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan 

rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan. Adapun alokasi waktu yang 

diperlukan dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah 

dengan alokasi waktu 24 jam pelajaran dengan rincian sebagai berikut :  

1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam. 

2. Pengetahuan agama selama 5 jam. 

3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 

jam. 

4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam. 

5. Kesehatan reproduksi selama 3 jam. 

6. Manajemen keluarga selama 3 jam, dan. 
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7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.
17

 

Metode dan pendekatan dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin 

(Suscatin) atau bimbingan konseling pranikah bagi calon pasangan suami 

isteri menggunakan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus, dan 

dengan narasumber terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama, Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Konsultan 

Perkawinan dan Keluarga.
18

 

B. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  

1. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sejarah BP4 

Pelaksanaan : proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan, dan sebagainya).
19

 Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi 

segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus 

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program 

atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
20

 

                                                         
17

Dirjen Bimas Islam, Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 

tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin).  
18

Ibid., Pasal 1-5. 
19

Admin, Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), dalam http://kbbi.web.id/pelaksanaan, 

Diakses Tanggal 20 April 2016. 
20

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 70.  

http://kbbi.web.id/pelaksana
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Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang 

bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian 

Agama RI dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan 

mewujudkan keluarga keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah  menurut 

ajaran Islam dan mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, 

mandiri, sejahtera materiil dan spirituil.
21

 

Berdirinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

atau yang disingkat dengan BP4 memiliki sejarah yang cukup panjang. 

Eksistensi lembaga ini ditengah-tengah masyarakat telah lama dikenal, di 

mana bila ada suatu proses pernikahan maka akan berurusan dengan lembaga 

ini. Untuk itu lembaga ini sudah tidak asing lagi dalam proses penasehat 

perkawinan. BP4 sebagai badan yang bertindak sebagai konsultan perkawinan 

dan perceraian, badan ini secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1960, 

sebagai salah satu hasil konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa 

Timur. Perintisnya adalah HSM. Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan 

Agama Kota Praja Jakarta Raya dan Aratha, kepala Kantor Urusan Agama 

Provinsi Jawa Barat.
22

 

Secara embryonal, badan yang berfungsi sama, telah lebih dulu berdiri 

di beberapa tempat yang berbeda, misalnya di Bandung dengan nama Badan 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian dengan nama Badan Penasehat 
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Kementeraian Agama Provinsi Riau, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Riau, 

(Pekanbaru, 2010), hlm. 47-48. 
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Perkawinan Dan Penyelesaian Perceraian di Jakarta dengan nama Panitia 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian, dan di Yogyakarta dengan nama 

Badan Kesejahteraan Rumah Tangga, Berdirinya BP4 dilatar belakangi oleh 

terlalu banyaknya penceraian yang tidak sesuai dengan jiwa Ajaran Islam di 

Kalangan Muslim, sehingga diperlukan badan yang dapat memberikan 

bimbingan dan nasehat kepada khalayak ramai secara terus menerus untuk 

memelihara keutuhan suatu perkawinan.  

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut BP4 mempunyai usaha : 

a) Memberikan nasehat dan penerangan yang mengenai nikah, thalaq, 

cerai dan rujuk kepada yang akan melakukan baik perorangan maupun 

kelompok. 

b) Mencegah terjadinya perceraian (cerai, thalaq, atau cerai gugat) 

sewenang-wenang dan poligami yang tidak bertanggung jawab, 

perkawinan di bawah umur dan di bawah tangan. 

c) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga 

dan perselisihan rumah tangga. 

d) Perbaikan majalah, buku brosur dan penerbitan lain.23
 

Upaya selanjutnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah tentang 

eksistensi BP4 dengan upaya pengurus yang sifatnya sudah Nasional. 

Berdasarkan untuk kelancaran pelaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang 
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Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Ekslopendi Islam, (Jakarta : Kemenag RI, 2004), 

Jilid II, hlm. 211. 
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perlu sekali untuk menunjang dan menegaskan pengakuannya di Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam keputusan 

menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Begitu pula pembinaan badan 

tersebut sebagai salah satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat 

perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka menunjang tugas 

Departemen Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam.
24

 

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 

tentang penegasan dalam bidang penasehat perkawinan perselisihan rumah 

tangga dan perceraian.
25

 Surat keputusan menteri Agama No. 85/1961 yang 

mengukuti eksistensi BP-4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dan 

berusaha di bidang penasehat dan memperkecil angka perceraian, maka 

secara bertahap pada tahun selanjutnya. Dari daerah tingkat I berkembanglah 

sampai daerah tingkat II (Kabupaten) dan bahkan sampai kepada Kecamatan 

maupun kurahan dan desa di Indonesia. Pada tahun 1976 tepatnya 16-20 

Desember, BP4 mengadakan konfrensi untuk membicarakan masalah 

pembenahan penyempurnaan Anggaran Dasar BP4 agar seirama dengan 

perkembangan zaman supaya dapat menjadi pedoman bagi setiap petugas 

BP4 dalam menjelaskan pembagunan Nasional. Dalam Anggaran Dasar Pusat 

ditegaskan bahwa BP4 berazaskan Islam. Setelah setahun dikeluarkan surat 

keputusan menteri Agama No. 30/1977 tentang pengukuhan Eksistensi BP4 
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Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam, MUNAS BP-4, 

IX, Tahun 1992, (Jakarta : Dirjen Binmas Islam, 2000), hlm. 15.  
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sebagai satu-satunya badan penunjang bagi tugas yang diembankan oleh 

Departemen Agama dalam bidang Penasehat Perkawinan.
26

  

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BP4 

Tugas pokok dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4), yaitu memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan 

mengenai nikah, cerai dan talak kepada masyarakat serta memberikan 

bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan 

rumah tangga.
27

 Dengan demikian, BP4 berusaha untuk memberikan nasehat-

nasehat yang baik kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan, 

keluarga yang berselisih maupun yang akan bercerai dengan sebaik-baiknya 

dan diharapkan akan terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal. BP4 ini 

adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan 

tentang masalah perkawinan kepada masyarakat.  

Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diketahui seberapa 

besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan 

dan perceraian. Tugas yang membentang di hadapan BP4 adalah upaya 

menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam 

lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, BP4 perlu 

memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraaan 

dengan sesama LSM agama, penggalian sumber daya manusia bahkan kerja 
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sama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya 

para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan 

keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil 

profesional, berwibawa dan sanggup menjadi partner pemerintah dalam 

pembangunan.
28

 Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang 

tugas Kementerian Agama dalam bidang pemberian nasehat, pembinaan dan 

pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai 

tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah 

yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.
29

 Uraian tugas 

BP4, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sosialisasi masalah keluarga sejahtera dengan memaparkan, hak dan 

kewajiban pasangan masing – masing serta anak. Tentu saja hal ini di 

barengi dengan melakukan edukasi masyarakat tentang masalah kekerasan 

perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam rumah tangga.  

b. Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan terhadap 

calon pengantin khususnya terhadap para remaja, termasuk didalamnya 

menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya 

pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang serta informasi-

informasi lainnya.  
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c. Menjadi lembaga resmi yang memediasi perceraian. Pengadilan Agama 

hanya memproses kasus perceraian jika mendapat rekomendasi dari 

lembaga ini.  

d. Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut kesejahteraan 

rumah tangga. Dengan melihat indikator – indikatornya antara lain angka 

kematian ibu dan anak, pendidikan anak, peningkatan ekonomi keluarga, 

perkawinan usia muda, angka perceraian, kehamilan yang tidak di 

kehendaki, kekerasan dalam pacaran, kekerasan rumah tangga, dll.,  

e. Membantu keluarga atau korban (jika terjadi kekerasan) dalam 

menyelesaikan persoalan dengan menyediakan shelter, konsultasi hukum 

dll.
30

 

Adapun fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4), secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan 

rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun 

kelompok. 

b. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-

wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawianan dibawah 

umur dan perkawinan di bawah tangan. 

c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan 

perselisihan rumah tangga. 
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d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan 

hukum munakahat. 

e. Bekerjasama dengan istansi, lembaga dan organisasi  yang  memiliki 

kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. 

f. Menerbitkan majalah , buku, brosur, dan penerbitan lain. 

g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang 

sejenis. 

h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka 

membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera. 

i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan 

pancasila (P4) dalam keluarga. 

j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan 

membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera. 

k. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan 

kesejahteraan keluarga (rumah tangga).
31

 

Untuk menjalankan fungsi di atas dijabarkan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan antara lain sebagai berikut : 

a. Membentuk korps penasihat perkawinan BP4  di semua tingkatan (pusat, 

propinsi, Kabupaten, kota madya dan kecamatan) : Menyelenggarakan 

penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4, Memberikan 
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penasihatan pra nikah bagi calon pengantin, dan Menerbitkan buku-buku 

tentang membina keluarga bahagia Sejahtera,  

b. Memberikan penasihatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai 

ke pengadilan agama,  

c. Menerbitkan majalah nasehat perkawinan dan keluarga (sekarang dirubah 

menjadi perkawinan dan keluarga yang disebarkan ke seluruh Indonesia,  

d. Membuka biro penasihatan perkawinan dan konsultasi keluarga di tingkat 

pusat dan tingkat provinsi,  

e. Menyelenggarakan pendidikan kerumahtanggaan bagi remaja usia nikah, 

(Membuka penasihatan perkawinan melalui Hot line Telepon, 

f. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga tahun sekali di semua 

tingkatan, 

g. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan sebagainya dalam kaitannya 

dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera, 

h. Membuka biro konsultasi jodoh.
32

 

C. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Pertama “Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam 

Mengurangi Terjadinya perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung 

Bogor)”. Tahun 2014 olek Lukman Khakim. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa program kursus pra nikah belom 100% berjalan di 

masyarakat. Dikarakan berbagai faktor, salah satunya adalah ketidak 

pahaman masyarakat akan pentingnya kursus pra nikah tersebut. Mengenai 

Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan 

BP4 sebagai satu-satunya badan yang mengurusi masyarakat masalah 

perkawinan seharusnya menjadi tolak ukur tentang kewajiban seseorang 

untuk dapat mengikuti program tersebut. Sedangkan walaupun sudah keluar 

peraturan seperti ini, tetap saja masyarakat masih memandang kursus pra 

nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

sekarang adalah sama-sama meneliti tentang peran dari Badan Penasehat 

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  dalam memberikan layanan 

kursus pra nikah. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada 

penelitian tersebut diatas penulis penulis meneliti Peran BP4 Terhadap 

Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian 

sedangkan dalam penelitian kali ini penulis hanya sebatas Meneliti Peran 

BP4 Dalam Pelaksanaan Bmbingan Pranikah Melalui Kursus Calon 

Pengantin.
33
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Kedua “Peran BP4 Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten 

Wonosobo”. Tahun 2011 oleh Siti Marhamah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah 

mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di 

BP4 Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam 

memediasi pasangan yang akan bercerai, BP4 memberikan nasihat kepada 

pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan 

terjadinya perceraian. Lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan 

untuk melakukan nasihat yang diberikan BP4. Faktor penghambat dalam 

mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya Pengadilan Agama dalam 

meloloskan klien yang mengajukan permohonan bercerai sebelum ada 

penasihat dari BP4. Persamaan penelitian trsebut dengan dengan penelitian 

kali ini adalah sama-sama meneliti tentang peran BP4. Sedangkan 

perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut penulis melakukan penelitian 

Peran BP4 Dalam Menangani Kasus Perceraian sedangkan dalam penelitian 

kali ini penulis meneliti tentang Peran BP4 Dalam Pelaksanaan Bimbingan 

Pranikah Melalui Kursus Pranikah Pada Pasangan Calon Pengantin.
34
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            Bagan 1.1 Kerangka Fikir 

           Sumber : Peneliti (Agus Lutfi Mubarok) 
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BP4 

Bimbingan 

Pranikah 

Suscatin 

1. Tata cara dan Prosedur Perkawinan 

2. Pengetahuan Agama. 

3. Peraturan Perundangan di bidang 

Perkawinan dan Keluarga. 

4. Hak dan Kewajiban suami dan istri. 

5. Kesehatan Reproduksi. 

6. Manajemen Keluarga. 

7. Psikologi Perkawinan dan Keluarga. 

8. Fiqih Munkahat I dan II. 

Keluarga Sakinah, 

Mawaddah  

dan  

Rahmah 
 


