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KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

 Assalamu’alaikum wr. wb.

 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayahNya maka buku “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” ini dapat
diterbitkan.

 Dalam membangun Keluarga sakinah tidaklah mudah, karena selain membutuhkan kesabaran yang tinggi dari pasangan suami isteri, juga kemampuan
mengelola ekonomi keluarga, keteladan dan kesungguhan dalam mendidik anggota keluarga. Selain pasangan suami isteri mengedepankan sikap sabar, juga
harus banyak mengetengahkan sikap pemaaf. Sekarang ini, keluarga sakinah tergolong langka apalagi angka perceraian dewasa ini semakin meningkat. 

 Berdasarkan data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung, bahwa sampai tahun 2010 jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang  atau 9% dari jumlah
peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam.

 Perceraian merupakan pintu gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga besar dan lingkungan sosial terdekat. Salah satu penyebab
perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami isteri tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai
hubungan pendata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan
manusia kepada Sang Khaliq, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dalam istilah agama disebut
“Mitsaqan Ghalizhan” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, ditandai dengan pelaksanaan singkat ijab dan qabul, dengan tujuan untuk membentuk
keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
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 Dengan demikian semestinya pasangan suami isteri harus bertekad menjaga komitemen yang yang sesungguhnya sudah dibangun, dengan cara menjaga
nilai sakral perkawinan dan dipelihara secara utuh jangan sampai kesakralannya berkurang karena prilaku yang merusak kesucian perkawinan.

 Sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari terjadinya perceraian,  maka pasangan calon suami isteri harus membekali diri
dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Maka Kursus Pra Nikah merupakan pembekalan yang baik dan tepat sebelum
memasuki pintu perkawinan.

 Dalam Kursus Pra Nikah ini,  pasangan calon pengantin akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumahtanggaan, hak dan
kewajiban suami isteri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan al-Khaliq secara vertical dan dengan lingkungannya secara horizontal termasuk
didalamnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga atau dalam istilah lain yaitu manajemen konflik.

 Akhirnya, kami berharap buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para badan/lembaga penyelenggaran Kursus Pra Nikah sehingga
diharapkan akan menghasilkan para Calon Pengantin yang siap mengarungi kehidupan rumah tangga dengan berbagai rintangan yang ada.

 Kami ucapkan selamat atas tersusunnya buku ini dan dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Semogga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan
hidayahNya kepada kita semua. Amin

Jakarta, 06 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal

ttd

Prof.Dr. H. Abdul Djamil, M.A

 -------------------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

 Bismillaahirrahmaanirrahiim
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 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayahNya maka buku “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” telah

selesai disusun.
Tujuan disusun dan diterbitkannya buku ini adalah sebagai acuan pokok dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan segaligus sebagai pedoman bagi

para istruktur dan lembaga Penyelenggara Kursus Pra Nikah.
Gagasan diterbitkannya buku pedoman peraturan ini timbul karena didorong oleh semakin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia baik karena

cerai talak atau cerai gugat, sampai tahun 2010 (data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung) jumlah perceraian mencapai   251.208 pasang  atau 9% dari
jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam.
Salah satu faktor penyebab terjadinya  perceraian adalah kepribadian suami isteri yang tidak matang secara psikologis, sehingga saling tidak bisa

mengendalikan diri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dituliskan bahwa setiap pasangan calon

pengantin perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pranikah. Dengan mengikuti kursus pranikah, setiap pasangan calon
pengantin akan memperoleh bekal yang memadai dalam kehidupan berumah tangga, termasuk masalah yang menyangkut kepribadian dan fungsi-fungsi
keluarga serta manajemen konflik.

Semoga dengan diterbitkannya peraturan ini dapat dipedomani oleh semua pihak. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dalam proses penerbitan
buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih, teriring do’a semoga Allah menjadikan karya ini sebagai amal ibadah. Amiin.

  
 Jakarta, 06  Juni  2013

 Wassalam

Ttd

Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah

  Dr. H. Muchtar Ali, M. Hum

                                                               NIP. 19570408 198603 1002

 

PERATURAN  DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR   DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG
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PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

  DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

 

Menimbang     :    a.bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.                       
Mengingat       :    1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemnterian Negara ;   
7.  Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :  PERATURAN  DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1)     kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga.

(2)     Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

(3)     Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-
nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

(4)     Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan
sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

(5)     Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

(6)     Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus  pra nikah.

(7)     Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang
ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

 Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga.

  BAB III

PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

(1)     Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian  Agama;
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(2)     Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

(3)     Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau
lembaga lainnya.

(4)     Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat
diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 4
Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

 
Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 5
 

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan  APBD;

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 6

1.        Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2.        Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3.        Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

 BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7
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Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

 BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

(1)     Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 
a.    Kelompok dasar
b.    Kelompok Inti
c.    Kelompok Penunjang

(2)     Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di
lapangan.

(3)     Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang
dimaksud pada ayat (1).

(4)     Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.
 BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

(1)     Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

(2)     Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013 10 Juni 2011

 Wassalam

Ttd

Direktur Jenderal

Prof.Dr. H. Abdul Djamil, MA
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NIP 195704141982031003

 

 

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh
terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah
masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter
yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil
akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak,
memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya
hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai
moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan  kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah
tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di
tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.
Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya
nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat
mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk
itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang
merupakan salah satu upaya penting dan strategis.
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Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk
kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang
terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat
untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka
pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini
sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan
sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka
tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah
mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah dijabarkan melalui
pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada
waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar
di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah
untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan
yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

 
B.       Dasar Hukum

1.         Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2019);

2.         Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
3.         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.         Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.         Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6.         Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7.         Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
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8.         Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;

9.         Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10.          Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11.          Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12.          Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
 

C.      Tujuan
Tujuan Umum :
Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga.
 
Tujuan khusus :
1.         Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia

nikah dan calon pengantin;
2.         Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

 
D.      Pengertian Umum

1.         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

2.        Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan
memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat

3.       Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam terhadap
badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang
penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4.    Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan
standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan. 

 BAB II
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PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang
menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu
tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat
disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan
dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu
sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan
dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai
atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu
yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA
kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk
melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas
untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

 BAB III
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

 Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara
kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam  lainnya sebagai
penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian  Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA
kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon
pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah  sebagaimana diatur dalam
pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi
angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan
pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai
dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi
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tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam
rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena
BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama
kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan
masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

 BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a.      Akreditasi

    Pengertian Akreditasi
Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

      Wewenang Akreditasi

a)      Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syari’ah;

b)      Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;

c)      Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan
melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

      Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

a.       Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;

b.      Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

c.       Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

      Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah
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Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

a)      Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur
yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh
 organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;

b)      Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang
diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;

c)      Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau
pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

      Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

a)      Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam  penyelenggara kursus pranikah;

b)      Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;

c)      Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

      Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam  komponen yaitu:

a)      kurikulum dan proses belajar mengajar;

b)      administrasi dan manajemen;

c)      organisasi dan kelembagaan;

d)     sarana prasarana;

e)      ketenagaan;

f)       pembiayaan;

g)      peserta didik;
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Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

      Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan  melalui prosedur/langkah-langkah  sebagai berikut :

a)      organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;

b)      visitasi oleh asesor;

a)      penetapan hasil akreditasi;

b)      penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

      Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi  persyaratan sebagai berikut;

a)      memiliki surat keputusan/surat izin  kelembagaan;

b)      memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;

c)      memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);

d)     memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar
registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah,
file kepegawaian/tenaga pengajar;

e)      profil badan/lembaga.

      Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

0.  Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor)  yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh
pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga
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dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi
organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah di masa mendatang.

1.  Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang
untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

2.  Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah
berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

3.  Kewenganan Pengawasan

a)      Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah

b)      Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam

c)      Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan
melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

 b.      Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi
kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi.  Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika
suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi
persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

 1.            Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan
lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.
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 2.            Tujuan Visitasi

a.       Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:

b.      meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;

c.       memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;

d.      memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);

e.       mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif,
efisien, dan mandiri.

 3.            Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

a)      Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan
komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

b)      memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;

c)      bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;

d)     bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;

e)      memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

f)       diangkat sesuai surat tugas.

      Tata Cara Visitasi

a)      Persiapan
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Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas  menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan
keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan
waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b)      Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari
visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi,
verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c)      Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk
mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring
dalam instrument visitasi.

d)     Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:
1.      tabel pengolahan data;
2.      instrumen visitasi,
3.      rekomendasi atas temuan,
4.      berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

 5.            Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

a)      penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

b)      penyelenggara kursus pranikah  dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.

c)      penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi
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      Pembiayaan Visitasi
a)      Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;
b)      Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
c)      Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;

d)     Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

      Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian
tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I.         Sarana Pembelajaran
Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran.

Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.
II.      Materi dan Metode Pembelajaran

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.

III.   Narasumber/pengajar
a.         konsultan keluarga,
b.         tokoh agama,
c.         psikolog, dan
d.        profesional dibidangnya.

IV.   Pembiayaan
 Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.
Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga

penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V.      Sertifikasi
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Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang
bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

 Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)
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

kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat
dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan dan
berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan
pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah
dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyeleng gara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang
dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan
ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Agama.

 Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal, 05 Juni 2013

 Wassalam

Ttd

Direktur Jenderal

Prof.Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP 195704141982031003

 

NO. MATA DIKLAT/ PELAJARAN MATERI POKOK URAIAN MATERI
 

 

A. KELOMPOK DASAR    

1. Kebijakan Kementerian Agama   
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tentang Pembinaan Keluarga
Sakinah

2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam
tentang Pelaksanaan Kursus Pra
Nikah

  
 

3. Peraturan Perundangan tentang
perkawinan dan pembinaan
keluarga

1.      UU Perkawinan & KHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UU KDRT

 

 

 

 

-     Konsep perkawinan

-     Azas perkawinan

-     Pembatasan poligami

-     Batasan usia nikah

-     Pembatalan perkawinan

-     Perjanjian perkawinan

-     Harta bersama

-     Hak dan kewajiban

-     Masalah status anak

-     Perkawinan campuran

 

-     Pengertian KDRT

-     Bentuk-bentuk KDRT

-     Faktor-faktor Penyebab
KDRT

-     Dampak KDRT

-     Aturan Hukum
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 3. UU Perlindungan Anak

 

-     Tanggungjawab
Pemerintah dan
keluarga

 -     Pengertian anak

-     Hak anak

-     Kedudukan anak dalam
Islam

4. Hukum Munakahat    

5. Prosedur Pernikahan    

     

B. KELOMPOK INTI    

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga 1.   Fungsi Agama.

 

 

 

 

   

2.   Fungsi Reproduksi.

 

 3.   Fungsi kasih sayang
dan afeksi.

1.a. Memfungsikan nilai-
nilai ajaran Islam
dalam kehidupan
rumahtangga

b.   Fungsi pemeliharaan
fitrah manusia

c.    Penguatan tauhid
dengan
pengembangkan
akhlakul karimah

 Fungsi reproduksi yang
didasarkan akad perkawinan
yang suci
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4.   Fungsi Perlindungan.

 

 

 

 

 

 

5.   Fungsi Pendidikan dan
Sosialisasi Nilai.

 

 

 

 

 

 3.a. Kasih sayang dan
efeksi  sebagai
kebutuhan dasar
manusia

b.   Kedekatan dan
kelekatan fisik dan
batiniah anak dan
orang tua

c.    Ketertarikan kepada
lawan jenis sebagai
sunatullah

d.   Kasihsayang sebagai
landasan amal sholeh
yang memberi manfaat
bagi sesama

 4.a. hak dan kewajiban
suami isteri memiliki
fungsi perlindungan

b. perlindungan terhadap
anggota keluarga dari
kekerasan dan
pengabaian

c. perlindungan terhadap
hak tumbuh kembang
anak

 5.a. Fungsi keluarga bagi
pemben tuk an karakter

b. Fungsi sosialisasi dan
transmisi nilai

c. Fungsi keteladanan dan
modeling



22/1/2018 Perdirjen Bimas Islam Tentang Kursus Pra Nikah

http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49-44/116-perdirjen-bimas-islam-tentang-kursus-pranikah?tmpl=component&print=1&page= 23/26

6.   Fungsi Ekonomi.

 

 

 

 

 

 

7.   Fungsi Sosial Budaya.  

 

d. Fungsi membangun
benteng moralitas

 6.a. Fungsi produksi untuk
memperoleh penghasilan

b. Fungsi pembelanjaan
untuk memenuhi
kebutuhan bagi
kelangsungan keluarga

c. Keseimbangan antara
income dan pengeluaran

d. Diperlukan tata kelola
keuangan keluarga

 7.a. Keluarga sebagai unit
terkecil dan inti dari
masyarakat

b. keluarga sebagai
lingkungan sosial
budaya terkecil

c. nilai-nilai keluarga
mencerminkan nilai-
nilai dalam masyarakat

d. pengejewan tahan nilai-
nilai agama

2. Merawat Cinta Kasih dalam
Keluarga

1.  Nilai-nilai dalam
keluarga untuk me ‐
wujudkan mu’asyarah
bil ma’ruf :

 

 

1.a. larangan menyia-
nyiakan suami/isteri

b. Coolingdown

c. menahan diri dan
mencari solusi positif
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2.  Formula sukses  dalam 
mengelola  kehidupan 
perkawinan  dan 
keluarga

3.  Komunikasi  efektif
dalam pengelolaan
hubungan keluarga

 2.a. Saling memahami

b. Saling menghargai

 3.a. Diskripsi komunikasi
yang efektif

b. Komunikasi dalam
keluarga

c. Komunikasi dalam
kehidupan sehari-hari

d. Macam-macam
komunikasi dalam
keluarga

3. Manajemen Konflik dalam
Keluarga

1. Faktor penyebab
konflik

 

 

 

 2. Tanda-tanda
perkawinan dalam
bahaya

 

 3. Solusi atau cara
mengatasi konflik

 

 

1.a.  perbedaan kepentingan
dan kebutuhan

b. komunikasi tidak
efektif

c. hambatan penyesuaian
diri

 2.a. Cekcok terus menerus

b. Cara komunikasi yang
merusak hubungan

 3.a. Pasangan

b. Keluarga besar
masing-masing pihak

c. Institusi konseling
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4. Psikologi perkawinan dan keluarga 1.      Pengertian/Deskripsi

 

 

   

2.      Upaya mencapai
keluarga sakinah

 

 

3.      Membina hubungan
dalam keluarga

 

 

 

1.a. Pengertian psikologi
perkawinan

b. Pengertian keluarga

c. Ruang lingkup
psikologi keluarga

 2.a. membentuk akhlak
luhur

b. menegakan
rumahtangga Islami

c. meningkatkan ibadah

 3.a. Harmonisasi suami-
isteri

b. Orangtua dan anak

c. Anak dengan anak

d. anak dan anggota
keluarga lain

e. kebersamaan dalam
keluarga

     

KELOMPOK PENUNJANG  
 

 
 

 

1. Pendekatan Andragogi -   Konsepsi   

2. Penyusunan SAP (Satuan Acara
Pembelajaran) dan Micro Teaching

-     
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Tweet

3. Pre Test dan Post Test    

4. Penugasan/Rencana Aksi    

 Dapat dilihat pula di :

 http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf
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