
BAB IV 

PERENCANAAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN  

KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) 

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan fungsi yang 

pertama dan utama. Setiap organisasi dalam setiap tugasnya tidak terlepas dari 

tindakan perencanaan, baik buruknya organisasi dapat dilihat dari perencanaan dalam 

mencapai tujuannya. Perencanaan yang baik harus melalui tahapan-tahapan dan 

proses penyusunan perencanaan yang benar. Apabila tahapan dan proses yang ada 

tidak dilakukan, memungkinkan perencanaan tidak dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan. Tahapan dan proses perencanaan Kursus Calon Pengantin KUA 

Sukarame dapat diinterpretasi dan dimaknai sebagai berikut: 

A. Tahapan Perencanaan Tugas dalam Pelaksanaan Suscatin KUA Sukarame.  

Secara konsep perencanaan itu selalu digunakan oleh setiap organisasi, baik 

itu organisasi profit maupun organisasi non profit. Perencanaan bagi organisasi 

merupakan kebutuhan yang paling esensial, karena perencanaan memegang 

peranan yang penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen lain. 

Perencanaan yang baik akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuan dan 

berbagai sasaran, dan dengan perencanaan kegiatan organisasi akan lebih mudah 

dipertanggung jawabkan. 

Perencanaan disusun untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai 

rencana tindakan, keputusan-keputusan tersebut dibuat melalui tahapan 

perencanaan, sebagai mana dikatakan Daft dan Handoko, yakni; menetapkan 
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tujuan, membuat rencana tindakkan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja 

secara keseluruhan. Sementara Kantor Urusan Agama (KUA) Sukarame Bandar 

Lampung, tahap perencanaan yang dilakukan mencakup sebagai berikut:  

1. Menetapkan tujuan atau Serangkaian Kegiatan. 

Tahapan awal dari sebuah perencanaan diawali dengan menetapkan tujuan 

atau serangkaian tujuan. KUA Sukarame dalam menetapkan tujuan Suscatin 

tidak dilakukan bersama-sama dengan petugas KUA Sukarame termasuk BP.4 

(Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Tetapi penetapan 

tujuan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.    

Tujuan Suscatin yang ditetpakan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai berikut; 

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah 

tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah 

serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah 

tangga.  

Tujuan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam diatas dilaksanakan oleh 

KUA Sukarame dengan meningkatkan pemahaman Suscatin, membaca undang-

undang (UU) perkawinan, mempelajari fiqih munakahat, dan ada juga yang 

mengikuti pembinaan dari Kementerian Agama.  

Peningkatan pemahaman yang dilakukan petugas KUA Sukarame, 

dilakukan secara sendiri-sendiri oleh petugas Suscatin, petugas Suscatin 

membaca buku-buku yang tersedia di Perpustakaan KUA Sukarame dan 

mempelajari fiqih munakahat secara sendiri-sendiri. Sedangkan untuk yang 
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mengikuti pembinaan dari Kemenag RI, hanya beberapa orang saja yang  

ditunjuk langsung oleh Kemenag RI. KUA sendiri tidak pernah mengadakan 

kegiatan apapun karena itu akan membutuhkan biaya.  

Tujuan Suscatin yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam, menunjukkan 

bahwa KUA Sukarame tidak terlibat dalam penetapan tujuan. Penetapan tujuan 

tersebut bermakna tujuan ditetapkan dengan sistem sentralisasi, artinya KUA 

Sukarame hanya melaksanakan tujuan yang ditetapkan oleh Kemenag RI. 

Padahal secara teori penetapan tujuan dilakukan secara bersama-sama oleh 

seluruh petugas Suscatin, BP.4, P3N, Penyuluh agama dan semua pemangku 

kepentingan. Dengan demikian tujuan yang dibuat Dirjen Bimas Islam belum 

memenuhi keinginan dan kebutuhan Kantor Urusan Agama Sukarame.  

2. Membuat Rencana Tindakan 

Tahap kedua dari perencanaan itu dengan membuat rencana tindakkan, 

rencana ini dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai arah 

tindakkan yang diperlukan petugas Suscatin. Rencana tindakkan yang ditetapkan 

Dirjen Bimas Islam, mencakup: Tatacara dan prosedur perkawinan, Pengetahuan 

agama, Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, Hak dan 

kewajiban suami isteri, Kesehatan (Reproduksi sehat), Manajemen keluarga, dan 

Psikologi perkawinan dan keluarga. KUA Sukarame dalam melaksanaan tataran 

rencana itu hanya empat yang terlaksana, mencakup; tatacara dan prosedur 

perkawinan, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, 

hak dan kewajiban suami isteri, dan manajemen keluarga. Ada dua tataran 
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rencana yang tidak dilaksanakan oleh KUA Sukarame seperti reproduksi 

kesehatan dan psikologi perkawinan dan keluarga.  

Rencana tindakan yang dibuat oleh Dirjen Bimas Islam diatas, belum 

memberikan arah bagi petugas Suscatin dalam melakukan penyuluhan Suscatin. 

Karena rencana tindakkan tersebut baru sebatas konsep-konsep rencana 

tindakkan, belum menggambarkan tindakkan yang harus dilakukan oleh petugas 

Suscatin.   

3. Mengevaluasi Kemajuan 

Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang didasarkan pada standar-standar 

yang telah dibuat sebelumnya, standar yang telah ditetapkan digunakan untuk 

melihat kegiatan yang ada di KUA Sukarame, apakah sudah berjalan sesuai 

dengan standar yang ada atau belum, kegiatan yang sudah berjalan atau belum 

berjalan memerlukan imbal balik dari proses evaluasi tersebut.  

Rencana tindakkan yang dilaksanakkan di KUA Sukarame berupa; tatacara 

dan prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Perundangan di bidang 

perkawinan dan keluarga, Hak dan kewajiban suami isteri. Tatacara dan prosedur 

perkawinan di KUA Sukarame dilakukan dengan cara, catin (calon pengantin) 

datang langsung ke KUA Sukarame untuk menyerahkan blanko pernikahan dari 

kelurahan sebagai bentuk pendaftaran pernikahan di KUA, kemudian catin 

dianjurkan oleh KUA Sukarame untuk mengikuti kegiatan Suscatin, informasi 

pelaksanaan Suscatin oleh KUA Sukarame kepada catin, disampaikan tiga hari 

sebelum suscatin dilaksanakan melalui sms atau telephone. Dalam pelaksanaan 
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Suscatin yang seharusnya diikuti oleh catin laki-laki dan catin perempuan, tetapi 

pada kenyataannya dalam pelaksanaan Suscatin hanya dihadiri oleh salah satu 

pihak dari calon pengantin, baik laki-laki atau perempuan saja. Tapi tindak lanjut 

yang dilakukan KUA Sukarame ini tidak ada, karena walaupun hanya catin laki-

laki atau catin perempuan saja yang hadir mereka tetap melaksanakan kegiatan  

Sucatin dan diakhiri dengan pemberian sertifikat Suscatin kepada calon 

pengantin.  

Permintaan sebagai syarat tuntutan pengetahuan agama bagi petugas 

(Narasumber) calon pengantin, dituntut memiliki kemampuan pengetahuan 

agama tentang kehidupan berumah tangga, untuk memenuhi tuntutan 

kemampuan dalam pengetahuan agama maka KUA Sukarame melakukan 

indentifikasi petugas yang dianggap memiliki pengetahuan, setalah itu ditetapkan 

sebagai petugas (narasumber) Suscatin.  

Kegiatan Suscatin yang dilaksanakan tidak boleh keluar dari peraturan 

perundangan yang berlaku, yakni perundangan di bidang perkawinan dan 

keluarga, dalam perundangan perkawinan, perkawinan dikatakan sah, apabila 

perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut catin masing-

masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Mencermati peraturan perundang-undangan tersebut diatas menunjukkan 

bahwa, perkawinan yang sah harus sesuai dengan agama catin masing-masing, 

ini berarti KUA memberikan layanan pernikahan bagi seluruh agama dan 

kepercayaan yang ada. Mereka yang melakukan pernikahan secara sah, maka 

mereka tercatat di KUA sebagai pasangan yang sah menurut peraturan 

perundang-undangan.  

Pelaksanaan Suscatin membicarakan tentang hak dan kewajiban suami 

isteri, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan 

isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan 

bermasyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami 

isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap, saling mencintai, saling 

menghormati, setia lahir dan batin. Kewajiban suami melindungi isterinya dan 

mencari nafkah, kewajiban isteri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

Secara umum tatacara dan prosedur Suscatin bila dilihat dalam 

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai prosedur yang ada, hanya saja ketika 

pelaksanaan Suscatin yang seharusnya dihadiri oleh kedua calon pengantin, 

tetapi dalam pelaksanaan Suscatin sering terjadi pasangan yang hadir hanya 

dihadiri oleh salah satu pihak catin (laki-laki/perempuan) saja, meskipun hanya 

dihadiri oleh salah satu pasangan pelaksanaan Suscatin tetap berlangsung dan 

berakhir dengan pembagian sertifikat.  



70 
 

Suscatin yang hanya dihadiri oleh salah satu calon pengantin, 

mengakibatkan pemahaman agama yang disampaikan petugas maka berakibat 

kurangnya pemahaman kepada catin, ketika peserta Suscatin yang hadir hanya 

salah satunya maka proses pemahaman keagamaan bagi calon pengantin, hanya 

dapat dipahami oleh calon pengantin yang hadir, sedangkan bagi calon pengantin 

yang tidak hadir pengetahuan keagamaannya dipertanyakan.  

Sahnya suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, apabila 

dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dalam 

perundangan ini dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah bila perkawinan 

calon pengantin dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, 

artinya bila beragama Islam dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam, Kristen 

sesuai dengan agama Kristen, Katolik dengan agama katolik dan sebagainya. 

Selain itu perkawinan sesuai dengan perundangan yang berlaku harus tercatat di 

KUA sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah.   

Evaluasi kemajuan yang dilakukan KUA Sukarame, dengan mengadakan 

rapat satu kali dalam satu bulan, yang melibatkan semua pegawai atau petugas 

KUA, evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Tetapi KUA Sukarame 

dalam mengevaluasi kemajuan belum ditemukan upaya perbaikan yang 

dilakukan, misalnya salah satu catin tidak mengikuti kegiatan Suscatin, 

dampaknya pemahaman pengetahuan keagamaan dari pasangan pengantin tidak 

sama. 
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Selain itu evaluasi kemajuan yang dilakukan KUA Sukarame bila dilihat 

secara konsep, memiliki jarak yang terlalu dekat, sedangkan idealnya organisasi 

melakukan evaluasi kemajuan setidaknya tiga bulan sekali, enam bulan sekali, 

atau sembilan bulan sekali. Perlu dipahami bahwa evaluasi kemajuan bertujuan 

untuk melihat suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sudah berjalan sesuai  

dengan rencana tindakan (standar) atau belum, dan untuk mengambil tindakan 

evalusi dari hasil evaluasi yang dilakukan (tindakan manajerial).  

Tahapan perencanaan yang dilakukan KUA Sukarame berupa menetapkan 

tujuan, membuat rencana tindakkan, dan mengevaluasi kemajuan, KUA 

Sukarame sesungguhnya dalam melakukan evaluasi kemajuan kegiatan Suscatin 

di dalamnya sudah terdapat penilaian kinerja secara menyeluruh, seharusnya 

dengan mengadakan tahap evaluasi kemajuan setiap bulannya,  KUA Sukarame 

dapat mengembangkan kegiatan Suscatin pada bulan-bulan berikutnya,  artinya 

ada peningkatan-peningkatan yang dilaksanakan dalam rencana kegiatan 

Suscatin, tetapi di KUA Sukarame belum melakukan upaya pengembangan 

kegiatan Suscatin. Pengembangan atau peningkatan rencana kegiatan yang 

seharusnya ada dari hasil evaluasi, dikatakan oleh Hani Handoko dan L. Daft, 

sebagai tahap pengembangan serangkaian kegiatan (tahap keempat). 

 Mengembangakan serangkaian kegiatan menurut Hani Handoko sebagai 

tahapan keempat, setelah mengidentifikasi kemajuan dan hambatan, maka dibuat 

upaya untuk mengembangkan kegiatan Suscatin, tetapi di KUA Sukarame 

setelah mengevaluasi kemajuan atau mengidentifikasi kemajuan dan hambatan 
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belum melakukan upaya pengembangan kegiatan Suscatin, maka KUA 

seharusnya setelah mengevaluasi kemajuan, langkah berikutnya melakukan 

identifikasi kemajuan dan hambatan kegiatan Suscatin, dengan tahap selanjutnya 

membuat pengembangan rencana tindakan Suscatin.      

B. Proses Perencanaan Tugas dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin. 

Setiap tahapan perencanaan di dalamnya terdapat proses dari tahapan 

perencanaan itu sendiri, proses perencanaan dimulai ketika organisasi membuat 

rencana organisasi secara keseluruhan, dengan menentukan visi dan tujuan 

organisasi dengan jelas. Kemudian proses penerjemahan sebuah rencana dengan 

membuat rencan dan sasaran taktis, memetakan strategi, membuat rencana 

kontingensi dan skenario, serta membentuk membentuk tim intelijen. Proses ketiga 

dengan merencanakan operasi melalui pembuatan tujuan dan rencana operasional, 

memilih ukuran dan target, menentukan tujuan abadi, dan membuat perencanaan 

krisis.  

Proses keempat dalam setiap tahap perencanaan dengan melaksanakan 

rencana berupa manajemen berbasis sasaran, panel instrumen kinerja, rencana 

sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Proses terakhir setiap tahapan 

berupa proses memonitor dan mempelajari, dengan cara mengevaluasi 

perencanaan dan mengevaluasi operasi.  

KUA Sukarame dalam melakukan proses perencanaan mencakup proses 

sebagai berikut: tahap menetapkan tujuan dilakukan dengan proses membuat 

rencana, tujuan yang telah disusun oleh kementerian agama dilaksanakan KUA, 
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sehingga KUA melaksanakan sebagian tujuan dalam bidang keagamaan ditingkat 

kecamatan. Rencana yang dibuat dengan cara penentuan visi dan misi, serta 

menetapkan tujuan Suscatin. Tetapi KUA Sukarame dalam menentukan visi, misi 

dan penetapan tujuan Suscatin belum pernah dilakukan, KUA Sukarame selama 

ini masih menjalankan visi, misi dan tujuan Suscatin yang telah ditetapkan oleh 

kementerian agama dan masih bersifat umum. Padahal sesungguhnya dalam 

menetapkan visi, misi dan tujuan harusnya dilakukan oleh pegawai dan petugas 

KUA Sukarame.   

Proses selanjutnya yang dilakukan KUA Sukarame dengan menerjemahkan 

rencana, setelah visi, misi dan tujuan Suscatin ditetapkan oleh pusat maka KUA 

Sukarame membuat rencana tindakan dalam pelaksanaan Suscatin, dengan 

menentukan hari pelaksanaan Suscatin, waktu pelaksanaan Suscatin, tempat 

pelaksanaan Suscatin, dan nasasumber yang ditentukan oleh KUA Sukarame, 

dengan menyampaikan materi-materi yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas 

Islam. Artinya apa yang dilaksanakan oleh KUA Sukarame dengan tujuan 

kementerian kementerian agama. Pelaksanaan Suscatin ini telah dilaksanakan oleh 

KUA Sukarame selama dua tahun terakhir. 

KUA Sukarame kemudian melakukan proses rencana kegiatan selanjutnya 

dengan merencanakan operasi (kegiatan Suscatin), dalam merencanakan operasi 

KUA Sukarame telah membuat rencana tujuan dan rencana operasional, dengan 

menetapkan pelaksanaan Suscatin yang dilaksanakan pada hari kamis, berdurasi 

selama dua jam, narasumber yang telah ditentukan oleh KUA Sukarame yakni 
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kepala KUA Sukarame, penyuluh agama, penyuluh Suscatin dan P3N, materi yang 

disampaikan berupa hak dan kewajiban suami isteri. Padahal dalam aturan Dirjen 

Bimas Islam pelaksanaan Suscatin ini dilaksanakan selama 24 jam, kemudaian 

dalam Suscatin ada materi reproduksi kesehatan, dan psikologi perkawinan dan 

keluarga, tetapi dalam proses pelaksanaan rencana KUA Sukarame hal-hal tersebut 

tidak dilaksanakan, dalam proses evaluasi KUA Sukarame dilakukan saat 

ditemukan persoalan-persoalan, langsung diadakannya evaluasi dalam bentuk 

rapat.    

Proses perencanaan pada tahapan kedua melalui pembuatan rencana 

kegiatan, dengan membuat rencana tindakkan  tatacara dan prosedur perkawinan. 

sebagai langkah awal proses perencanaan, KUA Sukarame membuat rencana 

tindakan dengan cara pemohon (calon pengantin) datang kekelurahan terlebih 

dahulu, kemudian ke-KUA mendaftar sebagai pasangan calon pengantin, dan 

untuk mengikuti pelaksananaan Suscatin. Proses dalam menerjemahkan rencana 

tindakan oleh KUA dengan menganjurkan catin untuk mendatangi kelurahan, 

mengambil blanko nikah, setelah catin mendapatkan blanko dari kelurahan, maka 

catin datang langsung ke KUA untuk menyerahkan blanko tersebut, kemudian 

catin mengikuti kegiatan Suscatin pranikah, sebagai bukti catin yang telah 

mengikuti kegiatan Suscatin, pasangan catin akan memperoleh sertifikat suscatin.  
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Calon pengantin yang melaksanakan rencana operasi tindakan yang telah 

dibuat KUA, dengan mendatangi kelurahan untuk mendapatkan blanko nikah yaitu 

blanko N1, N2, N4 dan N6 (janda atau duda), blanko tersebut diserahkan ke KUA 

yaitu sebagai pendaftaran syarat nikah, catin juga harus mengikuti pelaksanaan 

kegiatan Suscatin pranikah yang dilaksanakan oleh KUA, tiga hari sebelum 

menikah catin diberikan informasi oleh KUA untuk dapat mengikuti pelaksanaan 

Suscatin, pemberian informasi tersebut melalui via telephone atau via sms, 

suscatin yang telah mengikuti pelaksanaan Suscatin berhak mendapatkan sertifikat 

sebagai bukti otentik. Tetapi dalam pelaksanaan rencana tindakan, Suscatin tetap 

berlangsung meskipun calon pengantin yang hadir, ada beberapa calon pengantin 

yang hadir hanya sebelah pihak saja (laki-laki/ perempuan). Meskipun demikian 

KUA Sukarame belum melakukan tindak lanjut dari kehadiran sebelah pihak calon 

pengantin. Padahal dalam proses perencanaan ada yang namanya memonitor dan 

memepelajari, yakni mengevaluasi perencanaan dan mengevaluasi operasi, di 

KUA Sukarame proses tatacara dan prosedur perkawinan dalam mengevaluasi 

perencanaan belum dilaksanakan oleh KUA Sukarame.  

Proses perencanaan KUA Sukarame, dalam perencanaan pengetahuan agama 

petugas Suscatin, KUA Sukarame melakukan tindakan memilih orang yang 

dianggap mampu memiliki pengetahuan agama, KUA Sukarame mengumpulkan 

nama-nama yang mereka anggap mampu dan memiliki pengetahuan agama 

tersebut, kemudian KUA Sukarame memilah-memilah orang yang memiliki 
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pengetahuan agama yang benar-benar matang, orang yang terpilih lalu ditetapkan 

sebagai petugas (narasumber) Suscatin.  

Proses perencanaan selanjutnya dengan memperbanyak membaca buku-buku 

yang ada di perpustakaan KUA Sukarame, buku-buku tersebut tentunya tentang 

perkawinan, undang-undang (UU) perkawinan, fiqih munakahat dan lain-lain. 

Sebagian lagi ada yang mengikuti proses pembinaan dari Kementerian Agama. 

KUA Sukarame juga membentuk tim intelijen untuk  petugas Suscatin, yang 

kemudian tim tersebut direkomendasikan kepada kementerian Agama untuk 

diseleksi. Apabila kementerian Agama menyetujui tim yang telah dibentuk KUA, 

maka petugas tersebutlah yang ikut serta mensukseskan pelaksanaan Suscatin. 

Proses perencanaan dalam mengevaluasi perencanaan dan mengevaluasi operasi 

pengetahuan agama, KUA Sukarame juga belum melakukannya.    

Proses perencanaan yang dilaksanakan oleh KUA Sukarame, yaitu 

permintaan yang dijadikan sebagai syarat Undang-undang perkawinan dan 

keluarga, yaitu pernikahan itu sah, apabila dilaksanakan menurut agama yang 

dianut dan kepercayaan masing-masing.  
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Dari penjelasan diatas maka tahapan dan proses perencanaan yang 

dilaksanakan oleh KUA Sukarame dapat disimpulkan sebagai berikut: 

  

                 

 

Tujuan Suscatin 

Menjadi keluarga yang 

Sakinah Mawaddah 

Warrahmah 


