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SARI 

 

Marhamah, Siti. 2011. Peran (BP4) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 
Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo. 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. Drs. Makmuri, Drs. Setiajid, M.Si. 75 halaman. 

Kata kunci: Peran, BP4, Perceraian 

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Wonosobo termasuk tinggi di Jawa 
Tengah. Perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu perlu untuk 
dilakukan usaha pembinaan, penasihatan, dan penyuluhan perkawinan. BP4 
merupakan badan yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pencegahan 
perceraian. Masyarakat Kabupaten Wonosobo banyak yang melakukan perceraian 
tanpa mendatangi BP4 terlebih dahulu, karena tidak mengetahui keberadaan BP4. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran BP4 
dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, (3) faktor apa saja 
yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan (4) 
upaya apa saja yang dilaksanakan BP4 untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam 
mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, (2) untuk mengetahui 
faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan (3) 
untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan BP4 dalam mengatasi hambatan yang 
ada. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai peran BP4 dalam 
mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo. Untuk menjamin 
kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka 
diperlukan adanya validitas data yaitu menggunakan teknik triangulasi dengan 
sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari 
empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan 
data. 

Berdasarkan hasil penelitian, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian 
di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan 
perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan 
mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian 
BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan 
yang menyebabkan terjadinya perceraian ,lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu 
bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4. Faktor penghambat 
dalam mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya Pengadilan Agama 
meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihatan dari 
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BP4. Selain itu BP4 merasa kewalahan dalam menasihati klien yang akan melakukan 
perceraian agar membatalkan niatnya untuk bercerai. Untuk mengatasi hambatan 
yang ada, upaya yang dilakukan yaitu BP4 meminta kepada Pengadilan Agama, agar 
Pengadilan Agama menyuruh masyarakat yang akan melakukan perceraian 
mendatangi BP4 terlebih dahulu. Serta mempersulit pasangan yang akan bercerai 
dengan memberikan nasihat, da memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan 
nasihat tersebut. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) kepada masyarakat 
Kabupaten Wonosobo sebaiknya sebelum masyarakat Kabupaten Wonosobo 
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, terlebih dahulu mendatangi 
BP4 sebagai badan yang berfungsi sebagai mediator perkawinan, agar mendapatkan 
penasihatan dari BP4, dan (2) Kepada petugas BP4 dalam menjalankan fungsinya 
sebagai mediator perkawinan perlu menyiapkan tenaga mediator yang baik, 
keuangan, sarana dan prasarana yang memadai serta metode yang digunakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, 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. 

Ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Selain memuat tentang pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan 

rahmah. 

Seiring dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali 

suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah 

mawadah warahmah, karena seringnya hidup bersama, sehingga satu sama lain 

telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. 
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Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan 

perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering sekali memicu 

pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha, dengan segala daya 

upaya, supaya keduanya dapat hidup dengan damai dan tenteram, namun ada juga 

yang tidak berhasil. Oleh sebab itu, diambil upaya terakhir yaitu perceraian. 

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus 

dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum 

adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik, demikian pula 

dengan perceraian juga harus dilakukan secara baik. 

Berdasarkan survey awal, perceraian di Kabupaten Wonosobo termasuk 

tinggi di Karesidenan Kedu. Untuk membedakan tingkat perceraian di Kabupaten 

Wonosobo dengan Kabupaten yang lain di Karesidenan Kedu dapat dilihat pada 

table di bawah ini. 

Tabel 1. Tingkat perceraian Karesidenan Kedu tahun 2009-2010 

Kabupaten Jumlah Perceraian 

2009 2010 

Wonosobo 2.143 2.206 

Temanggung 1.564 1.657 

Magelang 1.890 1.467 

Purworejo 1.237 1.264 
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Sumber: grafik perceraian Karesidenan Kedu tahun 2009-2010 

Tabel di atas menunjukan tingkat perceraian di karesidenan Kedu pada tahun 

2009-2010. Perceraian di Kabupaten Wonosobo paling tinggi di Karesidenan 

Kedu. Tahun 2009 perceraian di Kabupaten Wonosobo mencapai angka 2.143 dan 

tahun 2010 mencapai angka 2.206.  

Hadist riwayat Imam abu dawud dan Imam hakim, perkara halal yang paling 

dibenci Allah ialah masalah thalaq, maka dari itu perlu untuk dilakukan usaha-

usaha penyuluhan perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap 

individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat 

dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu berdirilah BP4, 

yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen 

Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan 

keluarga sakinah.  

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh 

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-

satunya badan yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan 

perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang perkawinan, 

oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam 

mewujudkan kualitas perkawinan. 

Kebumen 1.854 1.896 
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Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung 

kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan 

advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh 

masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif 

memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga 

yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Masyarakat Wonosobo banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan 

fungsi BP4, sehingga apabila akan melakukan perceraian, mereka tidak 

mendatangi BP4 tetapi langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 

tingkat 1A di Wonosobo. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PERAN (BP4) BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN 

PERKAWINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI 

KABUPATEN WONOSOBO”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten 

Wonosobo? 

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4 

Kabupaten Wonosobo? 
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3. Upaya apa saja yang dilaksanakan BP4 untuk mengatasi hambatan yang 

ada? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di 

Kabupaten Wonosobo. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 

Kabupaten Wonosobo. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan BP4 dalam mengatasi hambatan 

yang ada. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat praktis dan manfaat teoritis: 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi 

BP4. 

b. Memberikan masukan bagi BP4 untuk meningkatkan peran dan fungsinya 

sebagai lembaga penasihatan, mediator dan advokasi perkawinan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang BP4 serta sebagai bahan 

pustaka bagi mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. 
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b. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca, baik dalam hidup 

bermasyarakat maupun dalam kehidupan berumah tangga. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Peran 

Peran adalah suatu konsep yang dapat dilakukan individu yang penting 

bagi masyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran 

BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo.  

2. BP4 

BP4 adalah badan yang berfungsi sebagai penasihatan dan 

pengurangan perceraian. BP4 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

BP4 Kabupaten Wonosobo. 

3. Perceraian 

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan 

karena alasan tertentu berdasarkan undang-undang dan dilakukan di hadapan 

sidang pengadilan. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkat perceraian di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, peneliti membagi skripsi 

menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir 

skripsi, bagian awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 
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moto dan persembahan, prakata, daftar isi dan lampiran. Pada bagian isi skripsi 

berisi: 

Bab I. PENDAHULUAN berisi tentang gambaran secara umum dari seluruh 

skripsi, pada bab pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II. LANDASAN TEORI merupakan kajian pustaka yang melandasi 

masalah yang ada dalam penelitian ini. Landasan teori dalam penelitian ini berisi 

tentang BP4, perkawinan dan perceraian. 

Bab III. METODE PENELITIAN yang berisi tentang lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis 

data. 

Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi laporan hasil 

penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh oleh 

penulis. 

Bab V. PENUTUP berisi simpulan dan saran.  

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

F. Pengertian Peran 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 

Menurut Levinson (dalam Soekanto, 2002: 64)  peranan adalah suatu konsep 

perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan  dengan  posisi  

atau  tempat  seseorang  dalam  masyarakat, peranan  dalam  arti  ini  merupakan  

rangkaian  peraturan-peraturan  yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.  

Menurut  Biddle  dan  Thomas,  peran  adalah  serangkaian  rumusan  yang 

membatasi  perilaku-perilaku  yang  diharapkan  dari  pemegang  kedudukan  

tertentu.  

 

G. Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

1. BP4 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang 

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan 

Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar dan 

8 
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Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, 

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra 

kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 

warahmah (BP4, 2009: 5). 

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu 

dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan 

keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas 

perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-

menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang 

sakinah mawaddah warahmah. 

 

2. Asas dan Tujuan  

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan 

berasaskan Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, 

Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan 

keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa 

Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil. 

 

3. Visi dan Misi  

Visi dan misi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah sebagai 

berikut: 

a. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah. 
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b. Misi BP4 adalah: 

1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi. 

2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui 

kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 

3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam 

rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. 

 

4. Upaya dan Usaha 

 Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional  BP4 ke XIV tahun 2009, 

untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: 

a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, 

cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. 

b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang      

berkaitan dengan keluarga. 

c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama. 

d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, 

keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama. 

e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian. 

f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan 

tidak tercatat. 
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g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki 

kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. 

h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, 

brosur dan media elektronik yang dianggap perlu. 

i. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, 

seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan 

dan keluarga. 

j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah 

dalam rangka membina keluarga sakinah. 

k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina 

keluarga sakinah. 

l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. 

m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan 

organisasi serta kesejahteraan keluarga. 

 

5. Pokok-Pokok Program Kerja BP4 

Berdasarkan Munas BP4 XIV tahun 2009 Pokok-pokok Program Kerja 

BP4 adalah sebagai berikut: 

a. Program Organisasi 

1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 

2009 di Jakarta. 
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2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi 

BP4 pada semua tingkatan organisasi. 

3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center). 

4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai 

ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah 

Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat 

Kecamatan. 

5) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang. 

6) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana 

bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, 

swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan 

perkembangan kegiatan dan beban organisasi. 

7) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang Undang 

terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, 

Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung. 

8) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui 

Rakernas. 

9) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014. 

b. Program Kerja Bidang 

1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM 

a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga. 
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b) Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, 

pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga. 

c) Upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi   

lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. 

d) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator. 

e) Menyempurnakan buku Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah. 

2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga 

a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan perkawinan 

dan keluarga di setiap tingkat organisasi. 

b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara 

perkara di Pengadilan Agama. 

c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi 

lembaga pelatih mediator yang terakreditasi. 

d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan. 

e) Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, 

psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi. 

f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BP4. 

g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh. 

h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui 

telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media 

elektronika lainnya. 
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i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada 

bidang penasihatan perkawinan dan keluarga. 

j) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga. 

3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi 

a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta 

penyuluhan tentang: 

i. Keluarga sakinah mawadah warahmah. 

ii. Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang terkait 

lainnya. 

iii. Pendidikan keluarga sakinah. 

b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga 

sakinah melalui: 

i. Media cetak. 

ii. Media elektronikal. 

iii. Media tatap muka. 

iv. Media percontohan/keteladanan. 

c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat 

                        disebarluaskan kepada masyarakat. 

d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah. 

4) Bidang Advokasi dan Mediasi 

a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi. 
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b) Melakukan rekruitmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi 

perkawinan dan keluarga. 

c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung dan 

Pengadilan Agama. 

5) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan 

Lanjut usia 

a) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan 

dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. 

b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat 

Nasional. 

c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja 

dan lanjut usia. 

d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam 

keluarga. 

e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia. 

 

H. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
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wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup 

dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya. ikatan 

lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya hubungan 

hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. 

Ikatan batin adalah suatu hubungan yang tidak dapat dilihat, walaupun tidak 

nyata, tetapi ikatan itu harus ada. 

Ikatan lahir batin dilakukan antara seorang pria dengan wanita untuk 

menjadi suami istri, bukan antara seorang pria dengan pria atau antara seorang 

wanita dengan wanita. Pria selaku kepala rumah tangga dan wanita selaku ibu 

rumah tangga berama-sama membina rumah tangga  dan memelihara, merawat, 

mendidik anak-anak keturunannya. 

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup 

dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia 

dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas 

pertama dalam Pancasila. Oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan 

berdasarkan agama atau kepercayaan agama itu. 

 Ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa 

“Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 
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ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah”. 

Lain halnya dengan pengertian perkawinan menurut pasal 26 KUHPer 

dinyatakan bahwa “Undang-undang hanya memandang perkawinan hanya 

dalam hubungan – hubungan perdata”. 

Dalam perspektif hukum perdata barat perkawinan hanya dipandang 

sebagai hubungan keperdataan belaka. Sementara itu kita menganggap 

perkawinan selain mempunyai nilai batiniah, rohaniah dan agama. 

 

2. Tujuan Perkawinan 

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan 

menurut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan 

kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik 

biologis, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya. 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan 

itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, 

dalam perkawinan itu tercipta kebahagiaan, jauh dari pertengkaran, sehingga 

dapat hidup damai dalam keluarga.  
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Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, 

dengan demikian bila dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut 

Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum 

Islam lebih lengkap. 

Menurut Yasin (2006: 13) Tujuan dan niat menikah bukan untuk 

kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah 

hanya bertujuan libido sex atau tendensi lain. Tujuan utama menikah adalah 

untuk beribadah kepada Allah. 

 Tujuan perkawinan menurut pandangan Islam adalah: 

a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. 
b. Memelihar/aan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih 

sayang antara suami isteri menuju keluarga sakinah, mawadah dan 
rahmah. 

c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan. 
d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam 

kesenangan ataupun dalam kesusahan. 
e. Melangsungkan keturunan. 
f. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya lebih 

mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya (BP4, 
2007: 3) 
 

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata Barat adalah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok, 

yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan kekal berarti bahwa 

perkawinan itu berlangsung seumur hidup. 
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3. Persyaratan Perkawinan 

a. Syarat Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974 

1) Syarat Materiil 

Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a) Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap 

orang yang hendak kawin, syarat-syarat ini berlaku umum. Syarat 

materiil mutlak terdiri dari: 

i. Kedua pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain. 

ii. Persetujuan bebas dari kedua pihak. 

iii. Setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan oleh UU. Bagi 

calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan 

untuk wanita harus berumur 16 tahun. 

iv. Izin dari pihak ketiga. 

Izin yang harus diperoleh adalah izin dari orang tua/wali dan izin 

dari pengadilan bagi mereka yang akan beristeri lebih dari satu. 

v. Waktu tunggu bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan 

ingin kawin lagi.  

b) Syarat materiil relatif yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini.  

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan 

dilarang antara 2 (dua) orang yang: 

i. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau 

keatas. 
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ii. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. 

iii. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu 

atau bapak tiri. 

iv. Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara  

v. Susuan, dan bibi atau paman susuan. 

vi. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 

seorang.  

Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai 

larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya 

karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Hal ini 

bertujuan agar tidak terjadi kawin cerai antara pasangan suami 

isteri. 

2) Syarat Formil 

Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan 

perkawinan menurut Hukum Agama dan Undang-Undang. Syarat 

untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 3, 4, 8, dan 10 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu tentang: 

a) Pemberitahuan 
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Tentang pemberitahuan diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975.  

i. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di 

tempat perkawinan dilangsungkan. 

ii. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan 

dilangsungkan. 

Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 

(dua). Disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh 

Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan secara 

lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya 

kepada pegawai pencatat perkawinan. 

b) Pengumuman 

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat 

menyelenggarakan pengumuman yang ditempel dipapan 

pengumuman kantor pencatat perkawinan. Ketentuan ini diatur di 

dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. 

c) Pelaksanaan 

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan 

keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat 
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dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan perkawinan 

sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu. Maksud dari hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang 

tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang. 

b. Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Syarat sah perkawinan/pernikahan harus memenuhi rukun nikah, 

yaitu: 

1) Calon suami 

Syarat calon suami: 

a) Beragama Islam. 

b) Laki-laki (bukan banci). 

c) Sudah tahu atau pernah melihat calon isteri. 

d) Harus suka dan ridha. 

e) Tidak sedang mengerjakan Haji/Umrah. 

2) Calon isteri. 

Syarat calon isteri: 

a) Beragama Islam. 

b) Wanita (bukan banci). 

c) Harus wanita yang boleh dikawin. 

d) Harus sudah luar iddah. 



23 
 

e) Harus suka dan ridla. 

f) Tidak sedang mengerjakan Haji/Umrah. 

3) Wali. 

Syarat wali: 

a) Islam. 

b) Laki-laki. 

c) Dewasa. 

d) Waras. 

e) Adil (tidak fasiq). 

f) Tidak sedang mengerjakan Haji/Umrah. 

Susunan wali adalah orang yang paling dekat yaitu: 

a) Bapak. 

b) Kakek. 

c) Saudara laki-laki seibu sebapak. 

d) Saudara laki-laki sebapak. 

e) Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau 

sebapak. 

f) Paman/uwak laki-laki dari bapak. 

g) Anak laki-lakinya paman/uwak laki-laki dari bapak. 

h) Wali hakim. 
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Wali hakim yaitu naib/penghulu/qodli (kepala KUA) setempat. 

Apabila berhalangan, maka orang yang ditunjuk oleh 

naib/penghulu/qodli.  

Wali hakim diperlukan apabila: 

i. Bila wali nasab tidak ada sama sekali. 

ii. Bila wali yang dekat enggan/menolak mengawinkan. 

iii.  Bila wali yang dekat tidak ada, tidak diketahui tempat 

tinggalnya. 

iv. Bila wali yang dekat, jauh tempat tinggalnya yaitu 92 Km. 

v.  Bila wali yang dekat tidak dapat ditemui/ditawan/ditahan. 

vi. Bila wali yang dekat gila. 

vii. Bila wali yang dekat, fasik. 

4) Dua orang saksi  

Saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-

laki dan dua orang wanita.  

5) Ijab dan Kabul. 

Ijab yaitu ucapan dari wali/orang tua atau wakilnya pihak 

perempuan sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Sedangkan kabul 

yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda 

penerimaan. 
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4. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Hak dan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut: 

a. Hak Bersama Suami Isteri 

a) Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan saling 

menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan. 

b) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini isteri haram bagi laki-

laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi 

perempuan dari pihak keluarga isteri. 

c) Berlaku hak pustaka mempustakai. Apabila salah seorang diantara 

suami isteri meninggal maka salah satu berhak mewarisi, walaupun 

keduanya belum bercampur. 

d) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami isteri 

untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya 

menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian. 

b. Kewajiban-Kewajiban Suami Isteri 

1) Kewajiban Isteri 

a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh norma agama dan susila. 

b) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan 

mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

c) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah SWT. 
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d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta 

benda keluarga. 

e) Menerima dan meghormati pemberian suami serta mencukupkan 

nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan 

bijaksana. 

2) Kewajiban Suami 

a) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, 

serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan 

kesejahteraannya. 

b) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan 

keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. 

c) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan 

mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. 

d) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai 

dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat isteri 

menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah. 

e) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana 

dan tidak berbuat sewenang-wenang. 

3) Kewajiban Bersama Suami Isteri 

a) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. 
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b) Memupuk rasa cinta kasih sayang. Masing-masing harus dapat 

menyesuaikan diri, seia sekata, saling mempercayai serta selalu 

bermusyawarah untuk kepentingan bersama. 

c) Saling menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta 

bergaul yang baik. 

d) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap bersikap 

emosional dalam persoalan yang dihadapi. 

e) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia 

pribadi. 

f) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing. 

I.     Mediasi Perkawinan 

Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan 

bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), 

maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami 

bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami 

isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari 

kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. 

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di 

luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa 

secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, 

yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar perselisihan, 
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dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari 

proses penyelesaian sengketa di pengadilan.  

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator 

bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling 

meguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa, bukan 

untuk mencari kalah menang. Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya 

menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan 

dan keinginan-keinginan mereka menyiapkan panduan membantu para pihak 

dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk sesuatu 

yang dapat diterima para pihak dalam penyelsaian yang mengikat.  

Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya 

menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster (dalam Usman, 2003: 

79) mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, 

melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk 

membantu penyelesaian sengketa. 

 

J. Perceraian 

1. Putusnya Perkawinan 

Dalam pasal 199 KUHPerdata disebutkan ada empat cara pemutusan 

perkawinan, antara lain: 
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a. Karena kematian 

b. Karena keadaan tak hadir suami atau isteri, selama sepuluh tahun diikuti 

dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya.  

Apabila seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun tak 

hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak 

pernah diperolehnya, maka isteri atau suami yang ditinggalkan, demi izin 

dari pengadilan negeri setempat berhak memanggil si tak hadir dengan tiga 

kali panggilan berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 467 

dan 468 KUHPerdata. 

Pada pokoknya apabila hakim menetapkan bahwa seorang yang 

bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya 

mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai 

warisan dan juga perkawinan dianggap terputus. 

c. Karena putusan hakim  

Setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan 

bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS 

(Burgerlijk Stand). 

d. Karena perceraian. 

Pemutusan perkawinan karena perceraian sama sekali tidak dapat 

dilakukan karena kesepakatan antara suami dan isteri, pasal 208 

KUHPerdata menyebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali 

tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.  
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Berbeda dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang merupakan 

hukum perkawinan nasional, tentang putusnya perkawinan ini dijelaskan di 

dalam pasal 38 ”perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan 

keputusan pengadilan”. 

 

2. Definisi Perceraian (Talak) 

Setiap individu pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarganya 

menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kenyataannya dalam 

mewujudkan keinginan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena ternyata 

banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga. Jika 

perselisihan tidak dapat diselesaikan lagi, maka sebagai jalan terakhir diambilah 

langkah perceraian.  

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak 

oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan 

menurut agama Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak (Usman, 

2006: 388) 

Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam “Talak adalah ikrar 

suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang  menjadi salah satu sebab 

putusnya perkawinan”. 

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: 
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a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk 

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada 

alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Prinsip 

ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 

yaitu membenuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam Hukum Islam, jika terjadi perselisihan yang tajam antara suami 

istri, hendaknya istri jangan buru-buru minta ditalak atau suami segera 

menjatuhkan talak. Islam mengajarkan bahwa talak itu baru bisa dijatuhkan 

apabila dua juru pendamai yang masng-masing diangkat dari pihak keluarga 

suami dan istri ternyata tidak berhasil dala usahnya untuk mendamaikan kedua 

suami istri itu mengenai hal yang menjadi perselisihan diantara mereka. 

Diaturnya cara yang demikian adalah bertujuan untuk mempersukar 

terjadinya perceraian karena perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi 

dibenci oleh Allah SWT. Jadi antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum 

Islam sama-sama mempunyai prinsip mempersukar perceraian antara suami 

isteri. 
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3. Macam-Macam Talak 

Ketentuan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu: 

a. Cerai talak 

cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, 

sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud 

menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan Agama. 

 

 

b. Cerai gugat. 

cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang 

diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. 

Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian 

dapat dibedakan menjadi: 

a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, 

maka jenis-jenis talak itu meliputi: 
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1) Talak raj’i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak 

rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan 

akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua. 

2) Talak ba’in, terdiri atas: 

a) Talak ba’in shughraa (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, 

tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 

masa iddah. 

b) Talak ba’in kubraa (besar), yakni talak yang dapat dirujuk dan tidak 

dapat dinikahkan kembali. 

 

b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak 

meliputi: 

1) Talak sunni (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan 

terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 

tersebut. 

2) Talak bid’i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada 

waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah 

dicampuri pada waktu suci tersebut. 

 

4. Alasan Terjadinya Perceraian 

Menurut KUHPerdata, hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian 

adalah: 



34 
 

a. Zina 

b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja. 

c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau dengan hukuman 

yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan. 

d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap 

suami atau isterinya sehingga membahyakan jiwa salah satu pihak. 

Sebagai pengulangan bunyi penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 

Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi 

perceraian, yaitu: 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengaiayaan yang berat yang 

membahayakan terhadap pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
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Selain itu, ketentuan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 

meyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yakni: 

a. Suami melanggar taklik talak 

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebebkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga. 

 

5. Rukun Talak 

a. Pencerai 

Pencerai adalah suami yang menceraikan. Pencerai dapat diterima 

apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 

1) Mukallaf 

Maksud mukallaf adalah berakal dan baligh. Suami yang 

diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia 

berakal, baligh (minimal usia belasan tahun) dan berdasarkan pilihan 

sendiri. 

2) Pilihan sendiri 

Tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran. 

b. Ungkapan Cerai (shighat talak) 

1) Ungkapan talak dengan bahasa jelas. 

2) Ungkapan talak dengan sindiran. 

3) Talak dengan isyarat. 

4) Talak dengan tulisan. 
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5) Talak bebas dan bergantung. 

6) Shighat talak pada masa yang akan datang. 

7) Persaksian talak. 

8) Pemberian kekuasaan/penyerahan talak. 

 

6. Tata Cara Perceraian 

Tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: 

a. Cerai Talak 

1) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun 

tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, 

dan dengan alasannya, serta seorang suami yang akan mengajukan talak 

kepada isterinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 

2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding 

atau kasasi. 

3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, 

kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari 

memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, 

dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang 

bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah 
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tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin 

bagi suami untuk mengikrarkan talak. 

5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan 

talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau 

kuasanya. 

6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) 

bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak 

baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami 

untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh. 

7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat 

penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang 

merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, helai pertama 

beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang 

mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua 

dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan helai 

keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. 

8) Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan 

Agama. 

b. Cerai Gugat 

1) Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama, 

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali 

isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam 
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hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama 

memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia 

setempat. 

2) Gugatan perceraian karena alasan: 

a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

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

karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 

(dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan 

dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap 

tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama. 

b) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan 

pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas 

bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab peselisihan, dan 

pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap 

orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. 

c) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang 

berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan 

putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan 

putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan 

yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
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3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat 

atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di 

timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut 

untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 

4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat 

atau penggugat, Pengadilan Agama dapat: 

a) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami. 

b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang 

barang yang menjadi hak bersama suami-isteri, atau barang-barang 

yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri. 

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal 

sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan 

perceraian tersebut. 

 

7. Akibat perceraian 

a. Pernikahan dan percampuran harta pernikahan berakhir. 

b. Kewajiban suami untuk memberi nafkah pada isteri atau sebaliknya, 

kewajiban mana dengan perceraian diubah menjadi tunjangan suami kepada 

isteri atau suami yang menang dalam perceraian. 

c. Jika bekas suami atau isteri setelah menunggu satu tahun satu sama lain 

menikah untuk kedua kalinya, maka segala akibat pernikahan pertama hidup 

kembali, seolah-olah tidak ada perceraian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor BP4 Kabupaten Wonosobo, Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini bagaimana peran BP4 dalam mencegah 

terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, faktor apa saja yang menghambat 

program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo serta upaya apa saja yang dilaksanakan 

dalam mengatasi hambatan yang ada. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Peneliti memperoleh sumber data dari petugas BP4 yang berada di 

Kabupaten Wonosobo. Selain itu, peneliti juga memperoleh data dari masyarakat 

Kabupaten Wonosobo yang telah melakukan perceraian atau sedang dalam proses 

perceraian. Peneliti juga menggunakan dokumen atau arsip Kantor BP4 yang dapat 

memberikan informasi tentang hal yang berhubungan dengan penelitian ini 

sebagai sumber data.  

 

 

40 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan data yang akan dijadikan 

sumber dalam memecahkan masalah yang ada, sehingga perlu adanya metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

ini dilakukan oleh (dua) pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000: 135). Peneliti 

melakukan wawancara dengan  petugas BP4 yang berhubungan dengan 

masalah peran BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Wonosobo.  

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-

pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan 

kehabisan pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya 

yang berkaitan dengan sikap, perasaan serta pandangan mereka.  

2. Observasi  

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung dalam penelitian ini. 

Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala 

subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan 
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yang khusus diadakan (Ashofa, 1998: 26). Jadi peneliti terjun langsung 

kelapangan dan meneliti fenomena perceraian yang ada di Kabupaten 

Wonosobo. 

3. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan dokumentasi yang ada di kantor BP4, seperti foto-

foto dan video yang ada sebagai data yang dapat digunakan sebagai sumber 

dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. 

 

E. Validitas Data 

Validitas data (keabsahan data) merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut 

versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri (Moleong, 2000: 171). 

Di dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000: 78). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang 

berarti bahwa peneliti membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif (Patton, 1987: 331). 
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F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

dimana penelitian dimulai dari lapangan, yaitu dari fakta empiris/keadaan yang 

sebenarnya. Peneliti terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.  

Untuk sampai pada analisis data, sebelumnya harus dilakukan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu pencarian data yang diperlukan, yang dilakukan 

terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada pada tangan 

peneliti serta melakukan pencatatan data dilapangan. 

2. Reduksi data, yaitu proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan data kasar. 

3. Sajian data, yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu merupakan kesimpulan dari data-

data yang diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Program Kerja Yang Dilaksanakan BP4 

Bedasarkan data yang ada di kantor BP4 Kabupaten Wonosobo, dalam 

melaksanakan program, BP4 mempunyai asas dan tujuan. Asas dan tujuan BP4 

adalah sebagai berikut: 

a. Asas dan Tujuan BP4 

1) Asas BP4 

BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Dalam 

melaksanakan program kerja, BP4 berpedoman pada Hukum Islam yang 

berlaku di Indonesia dan berasaskan pada nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pansasila. Sebagai contoh, dalam membuka dan menutup sidang, 

BP4 bacaan basmallah dan hamdallah serta dalam melaksanakan sidang, 

BP4 bersifat netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada 

peserta sidang. 

2) Tujuan BP4 

Tujuan BP4 Kabupaten Wonosobo adalah mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah 

warahmah. 
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b. Program Kerja BP4 

Berdasarkan Wawancara dengan Panut,M.Ag. tanggal 17 Maret 2011 

pukul 10.00 WIB: 

”Program yang dilaksanakan BP4 meliputi program organisasi dan 
program bidang. Program bidang terdiri dari program bidang 
pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang 
konsultasi hukum dan penasihatan perkawinan dan keluarga, program 
bidang penerangan, komunikasi dan informasi, program bidang 
advokasi dan mediasi dan bidang pembinaan keluarga sakinah, 
pembinaan anak, remaja dan lansia”. 

 
1) Program Organisasi 

a) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV 

tahun 2009 di Jakarta. 

b) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas 

organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi. 

c) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat 

sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, 

Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat 

Perkawinan Tingkat Kecamatan. 

d) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang. 

e) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana 

bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, 

swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai 

dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi. 
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f) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang 

Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB 

Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung. 

g) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun 

melalui Rakernas. 

h) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014 

2) Program Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM 

a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga. 

b) Menyelenggarakan kursus calon pengantin. 

Berdasarkan wawancara dengan Panut,M.Ag. selaku seksi 

bidang Kepenghuluan BP4 Kabupaten Wonosobo tanggal 17 Maret 

2011 pukul 10.00 WIB: 

“BP4 bekerjasama dengan KUA menyelenggarakan kursus calon 
pengantin kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan. 
Sebelum pasangan calon pengantin menikah, harus dilakukan 
kursus calon pengantin terlebih dahulu. Kursus calon pengantin 
dilakukan selama tiga hari. Dalam kursus calon pengantin 
tersebut, kedua calon pengantin diberikan gambaran tentang 
hidup keluarga. Dalam kursus calon pengantin juga dijelaskan 
mengenai perkawinan, kewajiban suami isteri dalam keluarga 
dan dijelaskan pula mengenai keluarga yang sakinah mawadah 
warahmah serta cara mewujudkan keluarga yang sakinah 
mawadah warahmah”.  

 
Tujuan diberikan kursus calon pengantin adalah agar calon 

pengantin tersebut dapat memahami tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dalam berkeluarga sehingga dapat membina rumah 

tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kursus ini juga dilakukan 
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agar jangan sampai terjadi pereceraian nantinya, sehingga dapat 

memperkecil tingkat perceraian di Kabupaten Wonosobo. 

3) Program Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan 

Keluarga 

a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan perkawinan 

dan keluarga di setiap tingkat organisasi. 

b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara 

perkara di Pengadilan Agama. 

c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi 

lembaga pelatih mediator yang terakreditasi. 

d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan. 

e) Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, 

psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi. 

f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BP4. 

g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh. 

h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui 

telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media 

elektronika lainnya. 

i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada 

bidang penasihatan perkawinan dan keluarga. 
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4) Program Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi 

a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya 

Menurut Panut,M.Ag selaku seksi Kepenghuluan BP4 tingkat 

Kabupaten Wonosobo: 

“BP4 tingkat Kabupaten Wonosobo mengadakan diskusi dan  
ceramah dengan KUA kecamatan. BP4 memberikan bimbingan 
secara langsung kepada KUA mengenai nikah rujuk. Pembinaan 
dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pembinaan tersebut meliputi 
pembinaan tentang pelaksanaan pernikahan dan rujuk, 
administrasi pernikahan dan rujuk. Selain melakukan pembinaan, 
BP4 tingkat Kabupaten Wonosobo juga melakukan penilaian 
kinerja, penilaian bangunan pengelolaan keuangan, pengelolaan 
formulir terhadap KUA di Kabupaten Wonosobo” (Wawancara 
dengan Panut, M.Ag. tanggal 17 Maret 2011 pukul 10.00 WIB). 

 
b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga 

sakinah melalui: (i) media cetak, (ii) media elektronikal, (iii) media 

tatap muka, dan (iv) media percontohan/keteladanan. 

c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat 

disebarluaskan kepada masyarakat.  

Berdasarkan wawancara dengan Panut,M.Ag. tanggal 17 Maret 

2011 pukul 10.00 WIB: 

“Majalah perkawinan dan keluarga diberikan kepada masyarakat 
yang telah mengikuti kursus calon pengantin. Masyarakat 
Wonosobo yang tidak melakukan kursus calon pengantin akan 
diberi majalah dan buku mengenai perkawinan dan keluarga 
pada waktu melakukan akad nikah, majalah dan buku tersebut 
diberikan oleh penghulu”. 
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5) Program Bidang Advokasi dan Mediasi 

Dalam bidang advokasi dan mediasi perkawinan, BP4 berusaha 

memberikan mediasi kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan 

perceraian. Tujuannya agar diketahui masalah yang sebenarnya, sehingga 

petugas BP4 dapat membeikan nasihat yang bermanfaat untuk pasangan 

yang akan melakukan perceraian. Harapannya agar pasangan tersebut 

tidak jadi melakukan perceraian setelah diberi nasihat oleh petugas BP4.  

6) Program bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja 

dan lanjut usia 

a) Menjalin kerjasama denga Pemerintah daerah, kantor kependudukan 

dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan 

pemilihan keluarga sakinah 

b) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia. 

 

2. Peran BP4 Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten 

Wonosobo 

Berdasarkan wawancara dengan Panut, M.Ag. tanggal 17 Maret 2011 

pukul 10.00 WIB: 

“Masyarakat Kabupaten Wonosobo yang mendatangi BP4 sebelum 
mengajukan gugatan di Pengadilan Agama pada tahun 2010 hanya 10 
pasangan. Meskipun tidak semua masyarakat Kabupaten Wonosobo yang 
akan melakukan perceraian mendatangi BP4, BP4 terus mengusahaan 
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yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo agar dapat 
membatalkan niatnya melakukan perceraian”. 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 

Maret 2011 pukul 14.00 WIB, peran BP4 dalam mencegah terjadiya perceraian 

adalah sebagai berikut: 

a. Usaha yang dilakukan BP4 apabila ada masyarakat Kabupaten Wonosobo 

yang datang ke BP4 untuk melakukan perceraian adalah sebagai berikut: 

1) Petugas BP4 menyambut dengan baik klien yang datang ke BP4 dengan 

keperluan untuk melakukan perceraian. Petugas bertanya kepada klien 

tentang garis besar masalah yang menjadi faktor penyebab perceraian. 

Petugas BP4 berusaha untuk menasihati klien agar membatalkan niatnya 

bercerai dengan pasangannya. Namun jika klien belum terketuk hatinya 

untuk membatalkan perceraian, maka akan dilaksanakan 

sidang/pertemuan antara kedua belah pihak suami dan isteri yang akan 

melakukan perceraian. BP4 melayangkan surat panggilan kepada kedua 

pasangan yang akan melakukan perceraian untuk mengikuti sidang. 

2) BP4 mempertemukan pasangan suami isteri yang akan melakukan 

perceraian dalam sidang.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, tanggal 17 

Maret 2011, sidang dilaksanakan di Kantor BP4 kabupaten Wonosobo 

dan diikuti oleh tiga petugas BP4, yaitu Kepala BP4, Wakil BP4 dan 

Sekretaris BP4 serta diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan 
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melakukan perceraian dan saksinya. Ketua BP4 menjadi pemimpin 

sidang, dan Sekretaris BP4 menjadi notulen dalam sidang. Jika kepala 

BP4 berhalangan hadir, maka wakil BP4 menjadi pemimpin sidang. 

Pelaksanaan sidang terbagi menjadi: 

a) Pembukaan 

i. Kepala BP4 selaku pemimpin sidang membuka sidang dengan 

salam dan bacaan Basmallah dan diikuti oleh peserta sidang. 

ii. Kepala BP4 memperkenalkan diri dan memperkenalkan petugas 

BP4 lain yang mengikuti sidang. 

iii. Kepala BP4 menjelaskan bahwa tugas BP4 dalam sidang 

tersebut, yaitu sebagai penasihat perkawinan dan keputusan ada 

ditangan pasangan yang akan melakukan perceraian. 

iv. Kepala BP4 bertanya seputar pernikahan antara pasangan suami 

isteri yang akan melakukan perceraian, seperti umur kedua belah 

pihak, tahun perkawinan, keadaan kedua belah pihak pada waktu 

melakukan perkawinan , umur perkawinan, jumlah anak. 

b) Sidang inti 

i. Sebelum memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak 

untuk menceritakan duduk perkaranya, kepala BP4 memberikan 

gambaran umum tentang perceraian dan membacakan firman 

Allah SWT dan dalil–dalil mengenai perceraian. Tujuannya 

adalah agar pasangan yang akan melakukan perceraian bisa 
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membuka hatinya untuk membatalkan niatnya bercerai dengan 

pasangannya. 

ii. Kepala BP4 memberikan kesempatan kepada suami untuk 

menjelaskan permasalahan yang terjadi. 

iii. Kepala BP4 juga memberi kesempatan kepada isteri untuk 

menjelaskan mengenai duduk perkaranya. Hal ini dilakukan agar 

dapat diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya. 

iv. Setelah kedua belah pihak menjelaskan permasalahan yang 

terjadi, saksi dari kedua belah pihak juga diberi kesempatan 

untuk turut menjelaskan permasalahan yang diketahuinya. 

v. Setelah penjelasan tambahan oleh saksi, suami isteri diberi 

kesempatan untuk mengungapkan keinginannya masing-masing. 

vi. Kepala BP4 mulai memahami permasalahan yang terjadi, dan 

memperhatikan keinginan setiap pihak. Kepala BP4 mulai 

memberikan nasihat kepada pasangan suami isteri sesuai dengan  

masalah yang dihadapi.  

vii. Kepala BP4 memberikan kesempatan kepada petugas BP4 yang 

lain untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pasangan 

yang akan melakukan perceraian. 

viii. Jika pasangan yang akan melakukan perceraian masih bersikeras 

untuk melakukan perceraian, kepala BP4 berusaha keras 

memberikan nasihat, BP4 menjelaskan tentang dampak 
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perceraian bagi kedua belah pihak dan bagi anak-anaknya. 

Dalam memberikan nasihat, petugas BP4 menggunakan kata-

kata yang menyejukan hati yang bertujuan agar dapat meredam 

emosi kedua belah pihak. 

c) Penutup 

i. Jika sudah ada kata sepakat, maka notulen menyimpulkan dari 

kesepakatan sidang. 

ii. Jika belum ada kesepakatan pada sidang pertama, maka akan 

dilaksanakan sidang kedua. Mengenai waktu pelaksanakan sidang 

kedua disepakati bersama antara petugas BP4 dengan pasangan 

yang akan melakukan perceraian. Jika telah disepakati waktu 

pelaksanaan sidang kedua, maka kepala BP4 mengumumkan 

kembali waktu pelaksanaan sidang kedua. 

iii. BP4 menutup sidang dengan bacaan Hamdallah dan diikuti oleh 

peserta sidang. 

Pelaksanaan sidang kedua hampir sama dengan sidang 

pertama, namun pada sidang kedua ini lebih singkat lagi, karena 

pada sidang kedua kepala BP4 tidak memperkenalkan peserta 

sidang dari BP4, sehingga langsung masuk pada sidang inti. Duduk 

perkara sudah dijelaskan pada sidang pertama, sehingga pada 

sidang kedua ini hanya mengulang saja. 
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Sidang kedua terdiri dari: 

a) Pembukaan 

Pimpinan sidang membuka sidang dengan salam dan bacaan 

Basmallah dan diikuti oleh peserta sidang. 

b) Sidang inti 

i. Kepala sidang menanyakan kepada pihak suami tentang 

keinginannya, apakah ingin tetap bercerai atau ingin berdamai 

dengan pasangannya. 

ii. Setelah pihak suami yang ditanya, kepala BP4 juga menanyakan 

kepada pihak isteri tentang keinginannya, apakah ingin tetap 

bercerai atau ingin berdamai dengan pasangannya. 

iii. Jika keduanya atau salah satu pihak masih menginginkan 

perceraian, kepala BP4 mencoba memberikan nasihat yang lebih 

bijaksana agar pasangan suami isteri tersebut dapat rukun kembali. 

iv. Setelah kepala BP4 memberikan nasihat kepada pasangan yang 

akan melakukan perceraian, pasangan tersebut diberi waktu sejenak 

untuk berfikir. 

v. Kepala BP4 menanyakan kembali kepada pasangan yang akan 

melakukan perceraian. Jika salah satu pihak masih bersikeras untuk 

bercerai, maka petugas BP4 mempersulitnya terjadinya perceraian 

kepada klien sesuai dengan masalah yang menyebabkan terjadinya 
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perceraian. Jika kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian 

bersedia untuk berdamai dengan pasanganya, dengan senang hati 

kepala BP4 memberikan nasihat sebagai bekal dalam berumah 

tangga. 

c) Penutup 

i. Notulen membacakan kesimpulan dari sidang yang telah 

dilaksanakan. 

ii. Kepala BP4 menutup sidang dengan salam dan bacaan hamdalah, 

ditirukan oleh peserta sidang. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas BP4 dan berdasarkan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti,  apabila pasangan yang akan melakukan 

perceraian masih bersikeras untuk bercerai, BP4 berusaha untuk mempersulit 

terjadinya perceraian.  

Cara yang dilakukan BP4 dalam memediasi pasangan yang akan 

melakukan perceraian adalah memberikan nasihat kepada pasangan tersebut 

disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian. 

Responden dalam penelitian ini adalah 8 pasangan, dengan rincian sebagai 

berikut: 
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    Tabel 2. Jumlah responden penelitian 

Pasangan yang tidak 

jadi bercerai 

Pasangan yang 

sedang melakukan 

perceraian 

Pasangan yang sudah 

resmi bercerai 

Santoso dan Lilik  Yaeni dan Sri 

Juwariyah 

Dalijo dan Budiyati 

Kamilan dan Bansih Purwoto Restiana Sugeng Rahayu 

  Wahyanto dan Lilies 

  Anto dan Karmila 

  Sumber: Laporan tahunan BP4 Kabupaten Wonosobo 

Penyebab terjadinya perceraian dari 8 pasangan yang menjadi responden 

adalah sebagai berikut. 

a) Perceraian yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi dan terus 

menerus terjadi pertengkaran 

Perceraian karena tidak ada kecocokan lagi dan terjadi perselisihan 

terus menerus dialami oleh: 

i. Mukhamad Yaeni dan Sri Juwariyah. 

ii.  Sugeng dan Rahayu  
iii. Purwoto dan Restiana 
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iv.  Kamilan dan Bansih  
BP4  memberikan nasihat kepada pasangan tersebut, selama satu 

bulan mereka hidup dalam satu rumah, berusaha untuk saling mengerti. 

Nasihat yang diberikan oleh BP4 tidak dapat dilaksanakan oleh 

Sugeng dan Rahayu , Mukhamad Yaeni dan Sri Juwariyah, dan Purwoto 

dan Restiana sehingga mereka melanjutkan perkara di Pengadilan Agama. 

BP4 tidak dapat memaksakan kehendak mereka, sehingga mereka 

diberikan surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk melakukan 

perceraian dan saat ini mereka sudah bercerai.  

Lain halnya dengan pasangan Kamilan dan Bansih, mereka dapat 

melaksanakan nasihat dengan baik, sehingga mereka dapat didamaikan 

kembali. 

b) Perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi 

Masalah ekonomi membuat keluarga Santoso dengan Lilik menjadi 

retak. Lilik merasa tidak kuat untuk membayar hutang suaminya kepada 

bank selama suaminya pergi dari rumah. Karena itu Lilik memutuskan untuk 

bercerai dengan suaminya. Santoso tidak menghendaki perceraian. Hal itu 

memudahkan BP4 dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator keluarga 

yang sedang mengalami masalah perkawinan. 

BP4 memberikan nasihat kepada Santoso untuk bekerja lebih giat lagi 

dan tidak membebani Lilik dengan hutang, jadi semua hutang Santoso 

menjadi tanggung jawab Santoso sendiri, bukan tanggung jawab Lilik. 
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Nasihat yang diberikan BP4 dilakukan Santoso dengan baik, karena 

beliau tidak menghendaki perceraian. Santoso melaksanakan nasihat dengan 

setulus hati karena Santoso ingin memperbaiki rumah tangganya. 

Berbeda dengan Lilik, meskipun keduanya hidup dalam satu rumah, 

namun Lilik tidak sepenuh hati menjalankan apa yang diperintahkan oleh 

BP4. Hal itu terjadi karena Lilik menghedaki perceraian. Tetapi akhirnya 

mereka dapat didamaikan lagi, karena Santoso berusaha dengan setulus hati, 

sehingga Lilik terketuk hatinya untuk berdamai lagi dengan Santoso. 

c) Perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan 

Perceraian yang terjadi karena perselingkuhan dialiami oleh pasangan 

suami isteri: 

i. Anto dan Karmila.  

ii. Santoso dan Lilik 

BP4 memediasi mereka dengan memberikan nasihat agar mereka 

hidup bersama lagi selama satu bulan dan saling setia.  

Nasihat yang diberikan oleh BP4 tidak dapat dilaksanakan olehAnto 

dan Karmila. BP4 menyerahan keputusan kepada mereka dan mereka 

memutuskan untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, sekarang 

mereka sedang menjalani proses perceraian. 

Santoso dan Lilik dapat menjalankan nasihat BP4, sehingga Santoso 

dan Lilik tidak jadi melakukan perceraian. 
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d) Perceraian yang disebabkan karena suami meninggalkan keluarga dan tidak 

memberikan nafkah lahir batin. 

 

Perceraian yang disebabkan karena suami meninggalkan keluarga dan 

tidak memberikan nafkah lahir batin dialami oleh: 

i. Dalijo dan Budiyati  

ii. Santoso dan Lilik 

BP4 menasihati mereka untuk kembali kerumah dan menjalankan 

kewajiban sebagai suami selama satu bulan. Dalijo dan Budiyati tidak 

dapat melaksanakan nasihat tersebut. Sehingga BP4 membuatkan surat 

pengantar untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama. 

Saat ini mereka sudah resmi bercerai. 

Santoso dan Lilik dapat menjalankan nasihat BP4, sehingga Santoso 

dan Lilik tidak jadi melakukan perceraian. 

e) Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga 

Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh: 

i. Dalijo dan Budiyati 

ii. Wahyanto dan Lilies 
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BP4 memberikan nasihat kepada Dalijo, selama satu bulan untuk hidup 

bersama dengan Budiyati dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga, bersikap sopan dan lemah lembut kepada isteri. 

Namun nasihat yang diberikan oleh BP4 tidak dapat dilakukan oleh 

mereka, meskipun mereka telah berusaha, tetapi mereka tidak bisa 

melakukannya. Akhirnya BP4 membuatkan surat pengantar untuk 

mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Saat ini mereka telah 

resmi bercerai. 

Meskipun banyak pasangan yang tidak dapat didamaikan lagi oleh 

BP4 namun klien mengakui bahwa usaha yang dilaksanakan BP4 sudah 

maksimal. 

 

3. Faktor Penghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo 

Hambatan yang dihadapi BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah 

1) Longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan 

permohonan cerai sebelum ada penasihatan atau pembinaan dari BP4 

Sebagian petugas di Kantor Kementerian Agama memandang bahwa 

berdasarkan peraturan Menteri tersebut, semua pasangan suami isteri yang 

akan berperkara di Pengadilan Agama harus melalui penasihatan BP4 

terlebih dahulu. Demikian pula, perselisihan suami isteri yang sedang 

ditangani oleh BP4 hendaknya diselesaikan terlebih dahulu di BP4 sebelum 
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dibawa ke pengadilan. Seakan-akan, kalau belum tuntas di BP4, pasangan 

suami isteri tidak boleh langsung ke PA. 

Sementara petugas Pengadilan Agama memandang bahwa pengadilan 

tidak boleh menolak menerima perkara yang menjadi kewenangannya, yang 

diajukan oleh pencari keadilan, dengan alasan sedang dalam proses 

penasihatan BP4, sebab hal itu melanggar Undang-Undang. 

 

Perbedaan tersebut menghambat BP4 dalam menjalankan tugsnya. 

Menurut Panut, M.Ag.: 

“Masyarakat setiap kali akan mengajukan perceraian langsung di 
pengadilan Agama, hal itu karena tidak ada pertauran yang 
mengatakan bahwa masyarakat yang akan melakukan perceraian wajib 
mendatngi BP4 terlebih dahulu” (Wawancara dengan Panut, M.Ag 
tanggal 17 Maret 2011, pukul 10.00 WIB). 

 
Oleh karena itu, apabila masyarakat Wonosobo akan melakukan 

perceraian, langsung saja mengambil jalan pintas, yaitu langsung 

mendaftarkan ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4, karena tidak 

mengetahui adanya BP4 dan manfaat penasihatannya, dan merasa tidak ada 

kewajiban untuk mendatangi BP4 terlebih dahulu.  

2) Kesulitan dalam mencegah pasangan yang sudah ingin bercerai 

Masyarakat yang sudah berniat untuk bercerai sangat sulit diberikan 

nasihat agar berdamai dengan pasangannya. Apapun yang terjadi, perceraian 

harus tetap dilakukan, itulah yang dikehendaki oleh masyarakat yang sudah 
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beniat untuk bercerai dengan pasanganya. Hal itu sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Panut, M.Ag.: 

“Untuk membujuk pasangan yang akan melakukan perceraian untuk 
berdamai lagi sangat sulit, karena mereka memaksa agar diberikan ijin 
untuk bercerai” (Wawancara dengan Panut, M.Ag. tanggal 17 Maret 
2011, pukul 10.00 WIB). 
 
 
 
 
 

 
4. Upaya BP4 untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanakan Program 

Kerja 

Seharusnya setiap pasangan yang akan melakukan perceraian mendatangi 

BP4 sebagai mediator perkawinan, dengan tujuan agar niat untuk bercerai dapat 

dibatalkan. Namun pada kenyatannya tidak semua masyarakat yang akan 

melakukan perceraian mendatangi BP4. Upaya yang dilakukan BP4 yaitu BP4 

meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan 

melakukan perceraian harus mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. 

Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang sudah berniat untuk 

melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit terjadinya perceraian dengan 

memberikan nasihat dan meminta kepada klien agar melaksanakan nasihat 

tersebut dengan baik. 
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B. Pembahasan 

1. Program kerja yang dilaksanakn BP4 

a. Asas dan tujuan BP4 

1) Asas BP4 

Berdasarkan wawancara dengan petugas BP4, BP4 berdasarkan 

Islam dan berasaskan Pancasila. Hal itu sesuai dengan pasal 4 Anggaran 

Dasar BP4, karena dalam melaksanakan program, BP4 berpedoman pada 

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan pada nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila. Jadi antara teori dan praktek sudah ada 

kesesuaian.  

2) Tujuan BP4 

Berdasarkan wawancara dengan petugas BP4, tujuan dari BP4 

adalah meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga 

sakinah, mawadah, warahmah. Hal itu sudah sesuai dengan isi pasal 5 

Anggaran Dasar BP4, yang berbunyi Tujuan BP4 adalah untuk 

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah 

menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia 

yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil. 

b. Program kerja yang dilaksanakan BP4 

Program yang dilaksanakan BP4 meliputi program organisasi dan 

program bidang. Program bidang terdiri dari program bidang pendidikan 

keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang konsultasi hukum dan 
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penasihatan perkawinan dan keluarga, program bidang penerangan, 

komunikasi dan informasi, program bidang advokasi dan mediasi dan bidang 

pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia. Program-

program tersebut telah dipaparkan dalam hasil penelitian. 

Jika dihubungkan dengan keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke 

XIV tahun 2009 tentang Pokok-pokok Program Kerja BP4, dalam buku 

Munas BP4 XIV tahun 2009 (BP4 2009: 14) program yang telah 

dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan Pokok-pokok Program Kerja. 

Namun ada beberapa program yang belum dapat dilaksanakan. 

Program kerja yang belum dilaksanan adalah dalam program 

organisasi yaitu membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family 

crisis center). Program ini belum dilaksanakan oleh BP4, karena 

keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. 

Dalam bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM 

program yang belum dilaksanakan adalah pendidikan konseling untuk 

keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya peningkatan gizi 

keluarga, reproduksi sehat, sanitasi   lingkungan, penanggulangan penyakit 

menular seksual dan HIV/AIDS. Program di atas sangat penting bagi 

kelurga, namun program tersebut belum dapat dilaksanakan oleh BP4, 

adanya pendidikan konseling dan penanggulangan penyakit menular seksual 

adalah pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat agar 

keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Namun 
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kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui tentang hal tersebut. 

Mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga dan upaya peningkatan gizi, 

bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo yang mayoritas penduduknya adalah 

petani, upaya tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena banyak 

masyarakat yang hidup di desa yang keadaan ekonominya masih rendah dan 

ada yang kurang gizi.  

Dalam bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja 

dan lansia, program yang belum dilaksanakan adalah menyiapkan pedoman, 

pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia. Melaksanakan 

orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga. Melakukan 

kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, 

remaja dan lansia. Program BP4 dalam bidang pembinaan keluarga sakinah, 

pembinaan anak, remaja dan lanjut usia belum dapat dilaksanakan oleh BP4. 

Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang lebih 

mementingkan bekerja dari pada mengkuti sosialisasi yang dilakukan oleh 

BP4. Padahal melaksanakan orientasi pembekalan bagi anak dalam keluarga 

adalah penting, jika sejak dini anak sudah diberi bekal pendidikan, maka 

setelah membangun rumah tangga nanti mereka dapat membangun rumah 

tangga yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tedak mempunyai 

bekal sama sekali. 

Secara keseluruhan, program di atas belum dapat dilaksanakan dengan 

baik karena, pandangan masyarakat tentang BP4 hanya berfungsi sebagai 
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mediasi perkawinan. Sehingga BP4 lebih fokus dalam hal tersebut dan hal-

hal mengenai pendidikan dalam keluarga kurang diperhatikan. Hal tersebut 

juga dikarenakan masyarakat Kabupaten Wonosobo kurang sadar akan arti 

pendidikan dalam keluarga, mengenai pendidikan konseling untuk keluarga, 

orientasi pembekalan bagi anak dalam keluarga, pendidikan sek dan lain-

lain. Kebanyakan masyarakat Wonosobo lebih memilih untuk mencari uang, 

karena dengan uang tersebut kebutuhan sehari-hari mereka dapat tercukupi. 

 

2. Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian 

Dalam mencegah terjainya perceraian, BP4 mempertemukan pasangan 

yang akan melakukan perceraian, pasangan tersebut dipertemukan dalam 

sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan BP4 

memberikan nasihat-nasihat. Pemberian nasihat  disesuaikan dengan 

masalah yang menyebabkan pasangan akan melakukan perceraian. Pasangan 

diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya. Apabila 

nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan 

berdamai, hidup bersama lagi dalam satu rumah. Jika nasihat tersebut tidak 

dapat dilaksanakan, maka karena BP4 hanya sebagai mediator, BP4 tidak 

berani memutuskan perkara mereka, BP4 menyerahkan keputusan kepada 

mereka. Jika perceraian yang mereka kehendaki, maka tugas BP4 adalah 

membuatkan surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan 

Agama. 
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BP4 sebagai mitra kerja departemen agama mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan Islam. BP4 adalah badan yang 

berusaha di bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian. 

Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah menjadi mediator 

perkawinan, harapannya BP4 dapat menurunkan tingkat perceraian di 

Kabupaten Wonosobo. Hal itu sesui dengan teori  Biddle  dan  Thomas,  

peran  adalah  serangkaian  rumusan  yang membatasi  perilaku-perilaku  

yang  diharapkan  dari  pemegang  kedudukan  tertentu. 

 Jika dihubungkan dengan Pokok-pokok Program Kerja yang tertuang 

dalam Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor 

27/2-P/BP4/VI/2009, Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian 

sudah sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja khususnya dalam bidang 

mediasi perkawinan.  Dikatakan sudah sesuai, karena dalam mencegah 

terjadinya perceraian BP4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik. 

BP4 berusaha memberikan nasihat yang dapat menenangkan hati, nasihat 

tersebut disampaikan dengan cara yang halus,  meskipun pasangan yang 

akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai, namun BP4 

dengan sabar terus memberi masukan kepada mereka. Sebagai mediator 

yang baik, BP4 bersifat netral, tidak memihak antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lain. BP4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan 
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yang akan melakukan perceraian untuk mengungkapkan pendapat dan juga 

untuk mendengarkan pendapat dari pihak lain.  

Apabila pihak yang akan melakukan perceraian terus berusaha agar 

permohonan perceraiannya dapat dikabulkan oleh BP4, BP4 juga terus 

berusaha untuk mendamaikan mereka lagi. BP4 merasa bertanggung jawab 

sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga BP4 mempersulit terjadinya 

perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan 

nasihat yang diberikan BP4.  

BP4 hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam 

meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan, tidak memutuskan suatu 

perkara, hal itu sesuai dengan teori Gary Goodpaster (dalam Usman, 2003: 

79) mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, 

melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya 

untuk membantu penyelesaian sengketa. 

Jadi antara teori dan praktek yang dilaksanakan oleh BP4 sudah sesuai.  

Meskipun hasil yang dicapai kurang maksimal, terbukti dengan pasangan 

yang mendatangi BP4 pada tahun 2010 adalah 10 orang dan yang bisa 

didamaikan kembali hanya 3 orang, namun usaha yang dilakukan oleh BP4 

sudah sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja. 

 

3. Faktor Penghambat Pelaksanakan Program Kerja 
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Longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan 

permohonan cerai sebelum ada penasihatan atau pembinaan dari BP4 

merupakan salah satu hambatan BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian. 

Petugas Pengadilan Agama memandang bahwa pengadilan tidak boleh 

menolak menerima perkara yang menjadi kewenangannya, yang diajukan 

oleh pencari keadilan, dengan alasan sedang dalam proses penasihatan BP4, 

sebab hal itu melanggar Undang-Undang.  

Penasihatan dari BP4 bukan kewajiban, sehingga apabila akan 

melakukan perceraian, masyarakat langsung megajukan gugatan ke 

pengadilan agama. Hambatan tersebut  membuat BP4 tidak dapat berperan 

secara maksimal sebagai badan yang berfungsi sebagai penasihat 

perkawinan. 

Selain itu, hambatan yang dihadapi BP4 adalah kesulitan dalam 

meluluhkan hati masyarakat yang akan melakukan perceraian. Masyarakat 

yang sudah berniat untuk melaksanakan perceraian tidak memperhatikan 

dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, sehingga mereka 

bersikeras untuk melakukan perceraian. Meskipun telah diberikan 

penasihatan, namun niat mereka untuk bercerai dari pasangannya sungguh 

kuat, sehingga sulit sekali untuk membujuk mereka agar berdamai lagi 

dengan pasangannya. 
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4. Upaya BP4 untuk Mengatasi Hambatan yang ada 

Upaya yang dilakukan BP4 yaitu BP4 meminta kepada pengadilan 

agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus 

mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama. Upaya tersebut ternyata belum mendapatan hasil yang 

maksimal, hal tersebut data dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat 

yang akan melakukan perceraian mandatangi BP4 terlebih dahulu. 

Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan 

perceraian, BP4 mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan 

memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan 

terjadinya perceraian. Upaya di atas dilakukan untuk mempersulit tejadinya 

perceraian. Hal tersebut sesuai dengan peranan BP4 yaitu melakukan 

penasihatan kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian. Jika usaha 

tersebut dapa dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya 

perceraian. Hal itu Sesuai dengan Keputusan Munas BP4 tahun 2009, bahwa 

salah satu usaha yang dilakukan BP4 adalah mengurangi tingkat perceraian. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian  

Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah dengan 

mengadakan sidang semi formal diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan 

melakukan perceraian, petugas BP4 dan saksi. Dalam sidang tersebut BP4 

berperan sebagai mediator perkawinan yang memberikan nasihat, memberikan 

masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan tersebut membatalkan niat 

untuk melakukan perceraian.  

Apabila pasangan bersikeras untuk melakukan perceraian, BP4 

memberikan nasihat yang disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan 

terjadinya perceraian, dan memberikan waktu satu bulan kepada klien agar 

melaksanakan nasihat tersebut. Jika nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik, mereka akan kembali membina rumah tangga, namun apabila mereka 

tetap menghendaki perceraian, petugas BP4 tidak dapat memaksakan kehendak 

klien. Petugas BP4 membuatkan surat pengantar untuk mengajukan perkara di 

Pengadilan Agama. 
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2. Faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo 

Dalam mencegah terjadinya perceraian, BP4 mengalami hambatan yaitu 

longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan 

cerai sebelum ada penasihatan dari BP4. Selain itu BP4 merasa kewalahan 

dalam menasihati klien yang akan melakukan perceraian agar membatalkan 

niatnya untuk bercerai.  

3. Upaya BP4 untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan program kerja 

Untuk mengatasi hambatan yang ada dalam mencegah terjadinya 

perceraian, upaya yang dilakukan yaitu BP4 meminta kepada Pengadilan 

Agama, agar Pengadilan Agama menyuruh masyarakat yang akan melakukan 

perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Dalam menghadapi pasangan yang 

bersikeras untuk melakukan perceraian, BP4 memberikan nasihat disesuaikan 

dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan memberikan 

waktu satu bulan kepada klien agar melaksanakan nasihat tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada Masyarakat Kabupaten Wonosobo, sebaiknya sebelum masyarakat 

Kabupaten Wonosobo mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, 

terlebih dahulu mereka mendatangi BP4 sebagai badan yang berfungsi sebagai 

mediator perkawinan. Agar mereka mendapatkan penasihatan dari BP4. 
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2. Kepada petugas BP4, dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator 

perkawinan perlu menyiapkan tenaga mediator yang baik, keuangan, sarana dan 

prasarana yang memadai serta metode yang digunakan. 
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