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Ucap uyukur Alhamduliliah saya panjatkan lu,-hadirat 

Allah S»VT atau Q v & u l u limpaftan rahmat, tauf-ik dar. hidayahnya 
ukhirnyu suya telah berhasil iflenyeieuaiKannya z k x ipai ini 

yang murupakan kev/a jiban uan syarat akhir svDa^a.i keler-gka- 

pan antuk mencapai golar uarjaiui hukum.

baya uionyauari bahwa akripsi ini hjunrein tcr-

dapat banyak kekuran^annya, raeufcipuii dalam penyelesaiannya 

telah saya uuahakan autnuksiwal amngkin.

Pada kesewpatun yan0 bei-baha^ia ini, tiada terlupakan 
uaya raenyawpaikuri terima kaain kepada:
l.Iuu bilik i\ainilaii, S.H. seiaKu pumbiwbin^ yaa^ telah sudi 

weluangKan waklunya untuK .ue/uoeriKan pe tun juk-p-.;tun juk dan 

DimDin^an-bimuin^an hingga ^cl^jainya skrii.su ini.

2.bapak Abdocl rlutiiolio, a.ll., bapak lxiaed a ̂ .vtdun, -S.H*, 
bapak M.ivobiran, £>. d,, bvS. dan lou .-»ar tnaiena I'olian, S.II* 
selaitu tia penguji tiala^ ^kripji ini. 

i.i'iiiak rerpustakaan oniverwi L«ts <drlanbga, yartb tolah iaom- 
bantu iijombv-rikaiJ inrorma^i Lialaw Mununjan^ poiy us arum ckrip- 
si ini.

J*. bapak wakt-y^l, ii.il. s>ulaku uanim itfn^auilan a au.a bur«baya 

Der^erta stai' iainn^a yan^ u-li it ^Uui ciolua.ĵ Ka;! itfaktunya 

untuk memberikan keterandan u«.«n uata-uata yanf? c-m^at room- 
bantu dalaa't punyujuuan sjuripi.;! ini.
Pihak 13P-/J. kotamadya Jurabayu clun^an kerela-.nnya ber-

^edia faemDerikan iceterangan Uv-ti uata yantf torut ;.iemoa,ntu
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penyusunan skripsi ini.

6.Bapak H.Badrun Nadj&djBA selaku Kepala KUA Kecamatan ^u- 

koiiio Surabaya beserta stai'nya yang oercuaia meaiberikan 
keterangan aan da ta yang sangat boraanfaat bagi icnyusurian 
skripsi ini.

?.Ayan, Ibu beijorta £uluruh keluarga yang loian im-ttbcrikan 
botuil, Uorongan dan eeman^at daiam yeuy ucuuan xs.ci py .1 ini.

b . Kekan-rekan uiahasiij’.va yang telah moinburikau bantuannya cia- 

iatti uienunjang i3ele<jainja skripsi ini.
Souioga apa yang taonjadi amal baik beliau-boliau, Allah 

£>V/T mcuiOui'ikan balauannya yang i.etiuipal Gurta selalu malita- 
pahkan rahmat, taufik aan hidayahnya.

Dengan ke terbatasan kewampuan yang saya miliki, maka 
dengan tangan lerbuKa saya ber^eciia menerima kritxk dan saran 
demi kebaikan skripsi ini.

Tiada lain Uarapan saya, semoga yang tertuang dalam 
akrip^i ini bcrmaulaat bagi pongembangan ilmu pengctahuan 
pada umumnya Uan ilmu hukuw khususnya. wnien.

Surabaya, dZ December 19̂ 9 

Siti Urifaturosiyah
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BAB I 
PENDAHULUAN

1 ♦ Garifi Hesnr Pennafialahan: hatar Belakann: dan Rumusannva
Negara Indonesia adalah negara yang berdas^rkan Pan- 

casila. Salah eatu sila, yaitu sila I berbunyi: "K^-Tuhanan 
Yang Maha Esan, Gila I ini mengandung pengertian bahwa seti- 
ap tingkah laku v/arga negara Indonesia haruu berdasarkan Ke- 
Tuhanan, karena cotiap v/urga negara Indonesia harus pula 
ber-Ke-Tuhanan dan peraerintahpun Giomburikan kubebasan kepa
da setiap wargariya untuk momeluk agama dan kepercayaannya seba- 
gaimana tercantuin di dalam pasal £9 ayat 2. Undaiig-undang Da- 
sar 19*1?. Agama yang diakui oleh petaerintah antar< lain ya
itu agama Islaw,

Sebagian besar penduduk Indon sia mayoritat: beruwama 
Islam. Suatu negara ada bilamana ada rakyat atau p^nduduk. 
Rakyat /iie:nbentuk kelon^ok-ke iomyuk uia^yarakat* Matyarakat- 
pun tidak akan terbentuk bilamana di dalamnya tidak ada se- 
buah keluarga, Terbentukriya scbuah keluarga di&y/ali aengan 
adanya suatu perkawinan. Perkawinan inilah yang menentukan 
keutuhan sobuah keluarga, Bilamana dalam perkauinau itu ke

dua belah pihak antara nuami dan istri dapat .nonetj/takan ke- 
adaan yang harmonis, memiliki sikap saling pc-.ngertian dan 
saling percaya, niscaya cuatu tujuan untuk membentuk kelu
arga yang bahagia dan sejahtera di dunia dan di akherat. ke- 
lak akan tercapai. Sebaliknya jika keadaan yang de.uikian

1
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"UNT j>A"

tidak dapat mereka ciptakan, tidak mustahil akan menyehab- 
kan timbulnya percekcokan ataupun ketidaksesuaian di antara 
mereka, yaiig akhirnya mowuncak suhingga acia ketfungkinan un- 
tuk inelakukan pe r c o rm.i.an«

Perceraian ada karena perkawinan; tidak ad.:- perk'-wi- 
nan tentu tidak ada perceraian karena itu porkav/iuan awal 
hidup bersama sebagai suami istri dan percerc.ian adalah a- 
khir hidup beixama sebagai suami istri. Islam raunginginkan 
perkawinan itu kekal di antara suami istri, kecuali dengan 
sebab yang tidak dapat aielakkan, yaitu dengan seuab maut 
salah seorang di antara mereka berdua. Itulah sebabnya da- 
lam melakukan perkawinan tidak disahkan perkawinan untuk se- 
kedar bersc-nang-senang yang terbatas waktunya (seu.jntara) 
atau yang disobut dengan nikah wut1 ah, Hamun demikian Islam 
tidak mengikai perkawinan, yang dalam hal ini bukaa uerarti 
bahwa l6luta tidak memperoolehkan untu* melkukan perceraian 
tetapi tidak pula mempermudah talaq alau perceri.iau. Ha.*, ini 
sebagaimana torcantuu dalam sabda Nabi Muhammad s/i.w. bah- 
ua:"talaq adalah sebagai perbuatan yang dimurkai oieh Allah 
di antara perbuatan yang halal*'.

Adalah diketahui dan dia^ui bahwa uer0au.Lau erat.
dan rapat di antara pergaulan yang ada di dun:: a ii... ada : ah 
pergaulan antara suami istri. Hari-hari untuk bcM'i^mu Lidalc- 
lah tertentu, baiikan setiap siang dan ma'lam, berb.ij.aA d\n 
bortahun, mereka bergaul dan burkumpul di rumah-tangga dan 
di luar rumah-tangga* Suami dan istri uwrgaul d.n aerkuinpul

m  1 l . :,
I
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di rumah-tangga dan di luar rumah-tangga. Suami dan istri 
bergaul dan berkumpul tidak hanya serumah tt;,ta]i juga sebi- 
lik bahkan sepembaringarw Selama dan sepanjang pargaulrn itu 
tentu menghendaki, wewbutuUkan certa memerluKar k ,si n Eayang, 
persesuaian pendapat dan panaangan hidup yaiî . & ,-iraiiiv. u«n 
bersatu tujuan, di aamping beriman dan ber u pan . uada. Te
tapi karena suami istri itu tidak seibu m.m^ivin pu
la tidak sekeluarga, tidak sekampung atau ^ula i:iuak acauku, 
yang dalaru islam aiucbut dengan iutil^h sc.luiu, tict: -Uah iuus- 
tahil apabila di antara suami istri terdap *t ± ̂ .*bi:aa.> -i-per- 
bedaan raengcnai s.ifat, watak, perabav;..an, puruliu. k; n dan pan- 
dangan hidup, hal rnana kadang-kadang a a pat m  u l-ubulkan ke- 
renggangan-kurenggangan atau perceauraan-pi ruu. iw-i). Selan
jutnya diketahui dan di.akui pula bair.va lid-.I; i.'iu i. i juun 
perkavvinan itu dapat dilaksanakan dengan ci t -c . ta > ..'«iau- 
pun telah aiur>aha«5.an sedumikian rupa, bahk: n .-aliknya ti
dak terdapatnya kooumpatan atau kc-rukunan aatar : uuaai istri 
sampai menirnbulkan permusuhan antara keuuan,, a a^au t*.rhadap 
kaum kerabat masing-masing walaupun tel;. h u j.ust.1 akan uenuan 
sungguh-sun^guh untuk menghindarinya.

Berdasarkan ungkapan di atas; tidakl .a tahii jika 
dalam masyarakat ai jumpai bahv/a kehidup; n srk*.*v. inan terka- 
dang dengan sesuatu sebab menjadi buruk, banlu.n .cadan^-ka- 
dang ueiuikian buruknya sehingga tidak dapat ajjL-rbaiki lagi 
sehingga dirasakan bahwa kenidupan suat/ii is^ri tidak -riung- 
kin dilanjutkan lagi. Akibat kehidupan perkawinan yang ti-
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dak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh 
kedua belah pihak dari suami istri adalah laorupakan alasan 
pokok perceraian.

Dalam perkembangannya ternyata untuk dapat mewujuu- 
kan tujuan perkawinan dan mencegah adanya perceraian, di- 
Indonesia sekarang ini telah terdapat suatu le;abagu yang 
berfungsi sebagai penasihat perkawinan, perselisihan dan 
perceraian yang disebut sebagai BP-4 (Badan Penasihat Per
kawinan Perselisihan dan Perceraian). Lembaga m i  herusaha 
mencarikan sebab-sebab mengapa mereka ingin melakukan per
ceraian dan menguwahakan kerununan kembali.

Sesuai apa yang saya uraikan di atas, bagi orang Is
lam yang berraaksud untuk melakukan perceraian, hendaknya 
terlebih dahulu datang ke lembaga BP-4 guna mengadakan kon
sultasi untuk memperoleh nasihatf sebelura mereka mengajukan- 
nya ke Pengadilan Agama. Namun tidak ditutup komunglcLnan . 
untuk secara langsung mengajukannya ke Pengadilan Agama, ka
rena masalah perceraian adalah masalah pribadi,, jadi tergan- 
tung kepada yang bersangkutan. Ketidak sesuaian dalam rumah- 
tangga yang mengakibatkan mereka mfcuutuskan unruk melakukan 
perceraian dapat juga terjadi karena perasaan tmosi yang su- 
dah memuncak. Dengan usaha melalui BP-4 inilah mereka akan 
memperoleh pengarahan-pengarahan dan juga nasihat-nasihat 
yang menuju ke arah perdamaian.

Untuk itulah tentunya ada hal-hal ynng mejndasari me- 
ngapa saya menyusun skripsi aengan mengambil julul seperti

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi BADAN PENASIHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN 
DAN PERCERAIAN DALAM USAHANYA MENCEGAH PERCERAIAN 
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA

SITI URIFATUROSIYAH



di atas, Karena pertama adalah; perce* aian inwaurut panda- 
ngan Islam merupakan perbuatan yan^ halal akan tetapi sa
ngat dimurkai oleh Allahj oleh sebab itu saya ingin menge- 
tahui sampai sejauh mana puranan lembaga bP-q. dalam menja- 
lankan tugas dan wuwenangnya sorta fungsinya, Kedua; mengi- 
ngat lembaga BP-^j .iai dibentuK oleh pumerin ta<i i,eoagai ja
lan permamai di samping usaha-usaha lain menurut nukum Is
lam juga diatur. Ketjga: wengingat lembaga ini sebagai 
lembaga yan^ dapat dikatakan sangat tepat .^tclah usaha per- 
damai an oleh suami ii>tri uiaupun ktliuu-ga suaaii istri tidak 
dapat dilaksanakan.

l)en0an adanya lembaga BP-h ini monunjukkan Uuhwa se- 
makin meluasnya ketentuan ataupun peraturan-p«. raturan aewa- 
sa ini, yang tentunya menuntut perhatian khusus tentang ke- 
pastian hu^umnya* Dengan perkembangan yang terjadi ai masya
rakat ini, perlulah ditinjau apakah aaa kemungjcinan timbul 
lembaga lain semacam ini bilamana kepastian hukumnya tiaak 
dapat memenuhi kebutuhan huKum bagi raasyarakatnya.

Sesuai dengan uraian di atas, maka skripsi ini akan 
membahas permasalahan-perma^alahan sebagai berikut:

1. Lembaga BP-if (Badan Penasinat Perkawinan ^erseli- 
sihan dan Perceraian) yang berfungsi memberikan 
nasihat-nasihat tersebut, bagaimanakah prosedur 

dibentuknya lembaga bP-4?
2. BP'-4 sebagai lemDaga yang telah uibeutuk otfuagai

%ie'ofbaga yang semi resmi, maka t>ag*iarinakah pera-
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nan lembaga BP-4 dalam usahanya mencegah percerai
an?

3. Oleh karena lembaga BP-4 itu mungatur matialah per
kawinan dan perceraian maka perlu ki.ranya diban- 
dingkan bagaimana tinjauan perceraian menurut hu
kum Islam dan Undang-undang No.ior 1 Tahan ly/l\, 
Undang-undang tentang Perkawinan.

2.Pen.jelasan Judul
Skripsi ini ber judul; Eadan Punusi hat perkawinan Pex-- 

uelisihun dan Perceraian Dalam Usahanya IlcaCu^uh Pcrcuraian 
Di Daeran Tingkat II Kotamadya Surabaya. Y*-ng saya maksiiiiken 
dengan judul di atas adalah keberadaan aalam uidang pe
nasihatan. Perkawinan dalam istilah Islam dit-jbut dengan 
nikah, yang berarti suatu akad atau perjanjisr y&ng suci 
antara seorang laki-laki uengan seorang warnt?. untuk memben- 
tuk keluarga yang bahagia dan sejantera atas o.isar sukarela 
dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, oeuang perceraian 
mengandung pengertian banwa gagalnya suami istri untuk mew- 
bentuk keluarga yang telan mereka rintis atau mereka Dina 
karena sesuatu seoao. Dalam hukum Islam istilaU perceraian 
disebut dengan talaq atau furqoh, yang berarti bercerai atau 
membuka ikatan membatalkan perjanjian. Baa&n da. sii»i, penger- 
tiannya harus digabungkan secara keseluruhan aungari demikian 
mengandung arti bahwa suatu badan atau lembaga sosial yang 
diurus oleh suatu organisasi yang dipimpi.i para pengurus KUA 

yang berasaskan ajaran Islam.
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Jacti secara keseluruhan yang saya maitsuukan adalah 
bagairaanakah keberadaan BP-4 dalam menjalankan fungsinya 
dalam bidang penasihatan?
3«Alasan Pemilihan Judul

Beberapa alasan yang mendorong a ^ a  until* mengambil 
judul ini diseba'ukan pertama. banyak terjadi ku<.;alahi’anaman 
inengenai bagaimana peranan BP-4 itu seutuhnya. Mereka meng- 
anggap bahwa BP-4 adalah suatu badan atau lembaga yang ha
nya menangani masalah perkawinan dan perceraian saja, pada- 
hal sebenarnya BP-4 tidak hanya menangani kedua masalah ter
sebut saja, melainkan masih ada lagi masalah yang lain. Ke
dua r pemerintah dalam rangka pelaksanaan pomoangunan nacio- 
nal, menyusun suatu pola uuium pemoangunan jangka panjang 
yaitu Pelita. Kebijaksanaau peiubangunan diarahkrn di segala 
bidang, antara lain di bidang Agama dan kejercayaan terha
dap Tuhan Yang Maha Esa tcrmasuk pula di dalat.mva masalah 
kesejanteraan keluarga ini bertitik tolak pada adanya suatu 
keluarga yaitu adanya perkawinan. Sebagai contoh pembantuk 
Unuang-undang wengeluarkari Undang-undang Nornor 1 Tahun 1^74 
yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah perceraian. 
iial ini bila dikaitkan dengan lembaga BP-4, nampak jelas 
bahwa tugas-tugas, fungsi serta wewenangnya menjadi lebih 

meningkat dan ei'ektif.
U.Tuiuan Penulisaa •

uerdadarkan uraian-uraian dan pertimuangan-pertimba-
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ngan di atas, maka tujuan saya dalam penulisau skripsi ini 
adalah. agar masyarakat khususnya para pembaca lebih menge- 
tahui dan mengerti bagaimana eksistensi lembaga BP-4 ini 
setelah adanya ketidakjelasan ataupun kesalahfahaman menge- 
nai peranannya. Juga agar masyarakat khususnya perabaca mem- 
peroleh sedikit tawbahan pengetahuan mengenai eksistensi ' 
lembaga BP-4 ini, sebagai bekal bagi dirinya karena mereka 
sebagai anggota masyarakat, tentunya akan mengulami untuk 
mombentuk keluarga kecuali sudah ditakdirkan :ebaliknya.

BP-l| adalah merupakan lembaga yang mempunyai pera- 
nan sangat penting dalam raengurus, raenasihati perkawinan 
dan bertindak^obagai penengah dalam bidang perceraian* 
Karena masalah itu adalah masalah yang sangat peka (sering 
terjadi) dalam masyarakat, maka bukan merupakan suatu tugas 
yang ringaa bagi BP-4* Masyarakat.yang begitu hiterogennya 
tentunya dalam melayani diperlukan ketrampilan dan keluwe- 
san bagi lembaga BP-4*
5«MetodolotM 
a*Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini, urituk mengetphui perma- 
salahan yang timbul dari eksistensi iSmbag-i BP-4 dalam usa
hanya mencegah atau mengurangi perceraian, saya menggunakan 
pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis adalah 
pendekatan dengan memasukkan ketentuau Undang-undang ke da- 
lam pwrniasalahan yang ada. Pendekatan scsiologis adalah pen- 
dekatan dengan melihat pada kejadian yang ida dalam masyara~

8
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kat, kemudian saya terapkan ke dalam permasalahan yang ada.
b,dumber Data.

Data yang saya peroleh dan saya perguuakan da lam 
penyusunan sKtipsi ini, portarna aualah data yang bersifat 
primer yaitu data yang b rasal dari dengan mengauakan wawan- 
cara, dengan maksud memperoleh data maupun keterangan-kete- 
rangan mengenai obyek permasalahan. Kedua atialan data yang 
bersifat sekunder yaitu data yang berasal d^ri catatan-cata- 
tan kuiiah, literatur-literatur serta studi kepustakaan yang 
menyangkut hal-ha.L yang ada kaitannya dengan permasalanan 
yang saya tulis khususnya masalah perceraian dengan tidak 
lupa maguraikan masalah per!kawi»an.
c.Proseaur Pengumpulan Data aan Pengolahan Data.

Hal-hai yang saya lakukan untuk pengumpulan data
yaitu dengan membaca litaatur-literatur baik itu oerupa 
buku, majalah bulanan, Undang-undang maupun bahan-baiian lain 
yang ada kaitannya dengan permasalanan di atas. Juga menga- 
dakan wawancara uengan pi.lmk HP-4 Knt-.amadya Jurabaya di 
Surabaya. L-ata-data yang telah saya peroleli tadi. kemudian 
saya olait selanjutnya saya letakkan Ky aaiam bau-bab atau 
subbab. Pencmpatan ini memperhatikan kesesuaian.jya, dengan 
maksua agar tidak ter^di kekacauan dalam penuli.*: an ini dan 
mumudahkan ponulisan yang sistomatis dan legIs* Juga d.isacu- 
aikan dengan ketentuan yang ada dalam buitu poduman penuii- 
aan ilmian yang uiteroitkan olen Fakuitaa huj-.um Univoreitas 

Airlangga.
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Ld.Analisis Data.
Untuk menganalisa data yang telah terKumpul dari

berbagai sumber, saya menggunakan porbanuingan secara yu- 
riaic dan sosiologis. Maksudnya dari data yang telah ter- 
susun sesuai dengan biaang peiLbahasan kemuaian uijelasKan 
dengan memberikan landasan yuriuie yang uieiioufcungnya. Di- 
samping itu dijelaskan pula Dagaimana kenyataan yang ada 
aalam masyarakat untuk kemuaian dikembalikan pada landasan 
hukum yang mengaturnya.
6. Pertan^ung.iawaban Sis terna ti ka

Di dalam raenyusun sistematika ini, saya raengemukakan 
terlobih danulu permasalahan penulisan, serta wetode-mctode 
yang diporgunakan dalam penyusunan. Aemudian saya mengemu- 
kakan suatu pertanggungjawaban dari seluruh sistematika 
yang telah saya susun. Hal ini saya maksuakan untuk diper- 
gunakan sebagai dasar atau lanuasan di ualam monguraikan 
dan membahas permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan 
di dalam bab-bab berikutnya.

Selanjutnya, saya me^guraikan tentang hal-hal yang 
melatarbelakangi dioentuknya dan uidirikannya lembaga BP-J+ 
oleh pemerintah uengan dikeluarkannya beberapa peraturan 
yang mengatur tugas aan kewenangannya. Uraian ini saya 
aiaksudkan untuk memberikan gambaran tentang lembaga BP-i* 
jerta pengurtiannya bahwa lembaga BP-4 dibentuk aan didi- 
rikan oleh pemrintah adalah untuk membantu memberikan penga- 
rahan, nasihat-nasihat dalam iial ada perkawinan, perselisi-
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ban dan perceraian,

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gam- 
baran yang jelas ueuelum mewbahas perausa.Lahan yang dihadapi 
oleh lembaga tersebut uenubungan dengan tuga.2 dan ;:e*onang 
yang harus dijalankan sebagaimana yang uikenendaki oleh 
peraturan pembentuk lembaga tersebut.

Selanjutnya, dalam Dab ketiga ini saya mambahas ten
tang peranan lembaga UP-4 dalam usahanya mencu-gah ^orcorai- 
an dalam prakteknya di Surabaya. Di siai juga say#.-kemukakan 
pelaksanaan antara teori dan prakteknya. huksudnya untuk 
mengetahui apakah antara teori uengan prakteknya dalam pe- 
laksanaannya sudah sesuai. Juga dibahas mengenai beberapa 
permasalahan yang timbui pada BP-4 dalam melaksanakan tu- 
gasnya.

Kemudian supaya penempatan bab-bab ini menjadi run- 
tut dan sistewatis sesuai dengan judlnya, maka dalam bab 
ke empat ini saya membahas masalah tinjauan perceraian me - 
nurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor J Tahun 1974. 
Sekaxigus menguraikan tentang pengertian perceraian, sya- 
rat-syarat perceraian, penyelesaian perceraian menurut hu
kum Islam dan UncJang-unuang Nomor 1 Tahun dan juga 
kasus perceraian yang pernah ditangani oleh ISP-4 Kotamaciya 
Surabaya.

Penempatan uraian ini saya ternpatkan patia bab ke empat 
dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan adanya kasus yang 
purnah ditangani oleh BP-4 ualam melaksanakan tugasnya ini
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dapat di^esuaikan dengan uraian pengertian perceraian se- 
belumnya, supaya antara pengertian perceraian ciengan kasus- 
nya yang pernah ditangani itu iaenjadi runlut.

Keiiiudiaii, saya ifjengukhiri selurun , eiiulit>an ^kripei 
ini dengan itieraberikan beberapa kesiropulan tentang permasa- 
latiannya aan pembahauannya, setelah saya menguraikan dari' 
bab pertama tentang pendahuluan sampai bab keerapat tentang 
pembanas&n seluruh permasalahan yang saya kemukakan dan saya 
tambahai beberapa saran dalam bab yang teraknir.

12
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)

BAB II
PROSKDUH DIBKNTUKNYA BADAN PEWASIHAT 

PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCEKAIAN

l.L&tar Belakang Dibentuknva Badan Penasihat Perkawinan Per- 
seliaihan dan Perccarflieri

Sebagaimana diketanui bahwa BP-4 dalam statusnya se
bagai organisasi yang semi resmi didirikan paaa tanggal 3 
Januari I960 dan dikokohkan oleh Menteri Agama dengan Surat 
Keputusan Menteri Agama No.65 lahun 1961. Tetapi. sebenarnya 
jauh sebelumnya telah berairi BP-4 P^da tahun limapuluhan yang 
pendirinya adalah para tokoh organisasi wanita yang bergerak 
di bidang sosial keagawaan. Pada saat ini BP-4 sifatnya ma
sih swasta dan lokal, meskipun demikian hubungan kerja Gama 
dengan instansi Departemen Agama telah terjalin secara baik 

saat itu. Di Jawa Barat BP-4 telah berdiri paaa tanggal 3 
Oktober 1954, dengan tujuan memj^rtinggi nilai perkawLnan, me
wujudkan rumah-tangga bahagia, memberikan nasiiiat kepada kha- 
layak ramai tentang soal-soal perkawinan, talaq dan rujuk, 
dan memoerikan nasihat perdamaian bagi suami istri yang retak 
perkawinannya dan diancam perctaraian. Kemudian disusul adanya 
P-5 yaitu Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian 
Perceraian di Jakarta tahun 1956i yan^ didukung oleh 21 wa- 
kil-wakil dari organisasi wanita yang tergabung dalam Kowani* 
Tujuan pokok dari organisasi inii adalah sebagai pendamai da
lam perselisihan suami istri aan mencegah perceraian sepan-
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jang persoalannya beluia dimajukan ke Pengadilan Agama. 
Selanjutnya pada tahun 1953 berdiri pula BP-4 di Jogyakarta 
dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Orga- 
nisasi ini didukung oleh wakil-wakil dari berbagai organi- 
easi wanita, dengan tujuan menyebarluaskan ide kesejahteraan 
keluarga dan berusaha menyelesaikan sutiap pcrsoalan keruwe- 
tan rumah-tangga atau diancara talaq.
Pada tnulanya BP-4 merupakan organisasi masyarakat yang aktif, 
sebelum diakui sebagai badan semi resmi dengan Surat Keputu
san Menteri Agama No.35 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP-4 
adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatan 
perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka raelaksana- 
kan Penetapan Menteri Agama No.53 tahun 1958.

Menyadari pentingnya I'ungsi dan .peranan bad^n ini di- 
tengah-tengah masyarakat yang sebagian terbesar adalah ber- 
agama Islam, maka disepakatilah dalam pertemuan di Jawa pada 
tahun i960 untuk bergabung ru^njadi satu waaah yang bersifat 
nasional, ciengan nama BP-4 juga.l

Dan juga sebagaimana diketahui bahwa, yang menjadi 
ruang lingkup BP-4 adalah masalah di bidang penasihatan per
kawinan, bidang perselisihan dan bidang perceraian.

Sebelum Inlam lahir, perceraian rnuaah dan sering ter
jadi. Para suami menceraiakan istrinya dengan melakukan ta
laq dan rujuk di dalam iddai* yang tidak ada batasnya, Begitu

l"Duapuluh lima tahun BP-4"> Nasihat Perkawian.No. 
151, Desember 1984, h«l6.
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suami iiiuraii, begitu dengan rnudah ia melakukan talaq. Tetapi 
begitu marahnyn hiiang bugitu ia melukukan tujuk dan hidup 
sebagai suami istri lagi. Pcrbuatan 3 ui dilakukannya tanpa 
kenal batas. Bahkan jika ia ingin menyakiti istrinya, seti
ap hampir wasa iddahnya habits suami uulakuk*.n rujuk lagi, 
kemudian melakukan talaq kewbaii. liegiiulah perbualun suami 
terhadap istrinya tc-rus tuan^rus tanpa ada batasnya. Terjadi- 
lan pada v^aktu .itu p.j£,aran talaq. Suaiui dengan kesev/enang- 
wenangannya nalaUukan talaq dari rujuk. .'/anita atau istri ti
dak berharga di rnata suami atau laki-laki, istri atau wanita 
laksana bola perinainan laki-laki bclakc;.

Ldmana porct-ruiari begitu muuan dan coring terjadi, 
Iolam ..lula-maLu muncul, Islam bcrusana uumgufflbangkan sayap- 
nya unluk melindungi masyarakat dari ktxanat.au dan kekejaman 
uanuoia terhadap Ccoamau^u. Islam .uen^yar-i1 atkan batas se- 
GCOi'an^ bol<:;ii i. till, q i:-irinya uaii bat^ii —batas boleh melaku— 
it..:. rujms dan iddan. ..pai-iia batas ini dilevvati oleh seorang 
c. ua .ni, bcrhaklali i.tri ..jcui.'iih jouui.nya yang lain. Islam 
hanya liiiiic>1 * /u‘.au i.* i -• i j b̂ .lo/j u i ru Jwk a^lam idcjan dua 
kali i>a j a , ^ v. b. * a .1 m..-.11. i i j' iiu* h 1 La 11 u • J. <. ■ r.'i iv 1— Ljn. T ha Ic- q
( V» • r> -P /J f, TSp f .-J * **• < » , If > s, .. M  , > 1 ' ) I 1 T I I Vl ■ ’1 *•* I* »-'.i *inl/ 1 f- .ti \ J  ^  4 O  ̂̂  * U X i U J  Ulfc / VI UU 4 j ....... C <«. ull i. U ^ V ♦♦ * yj w Q

ut'n̂ iii cara yan,j, m.. ,rni’ atau mencuraiahannyi- dengan cara yang 
baitc" ( LS:jil-Ba iar^h:^^9)
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2n„ is. Djamil La Li f , Miuka Hukum s- ral r.\ti di Indo
nesia, Galia Indonesia, lytte, h*26.
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Apabila snami telah raelakukan talaq kotiga kali, ma
ka habislah hak t^ilaq suami, kare.ia itu hilanglah pula hak— 
nya untu.k rujuk kerabali kepada istrinya, Kecuali jika bekas 
istrinya telah raenikah dengan suami lain (nikah muhallil) 
dan telah diserapurnakan kehidupan perkawinan itu serta te
lah ditalaq pula oleh suami yang lain itu m?ka barulah ter- 
buka kasempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepa
da liekas istrinya dengan melakukan perkawinan buru, bebagai- 
mana firman Allah:

Kemudian jika si suami mentalaqnya (scsudah talaq yang 
kedua) rnaka perempuan itu tidak Jialal lagi baginya, earn- 
pai ia kawin dengan suami yang lain, Kemuuian jika sua
mi yang lain itu menceraiakannya, maka tidak ada dosa 
bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk ka
win kembali jika keduanya berpendapat ukan lapat menja- 
lankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-nuku-u Allah, di- 
terangkan-J.iya kepada kamu yang (mau) mongetahuinya 
US:Al-Baqarah:230).3

Bekas suami yang telah melakukan perkawinan kemoali 
dengan bekas istrinya terseout di atac muwiliki kemoali liak 
talaq seperti sediakala, yakni ia bolen melakukan talaq yang 
bolbh dirujuk dalam iudah dua kali dan jika aiol..kukan talaq 
ketiga kali maka Uilanglan ha* talaq yang telah dimilikinya 
lagi itu.

Sotelah Islam muncul dan mousyari1afckan turan ten
tang talaq atau perceraian itu, s eba^i a»iui t i eadaan yang 
meiuaksa tersebut, maka uagi suami (laki-laki) tidak lagi mem- 
punyai kesempatan untuk bertinuak sewenarig-.'/ci-.arg ternadap

16
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istri (wanita), Dan sekiranya Islam tidak mensyari*atkan 
aturan yang demikian, tentulah akan tirnbul berb:igai kesuli- 
tan lain yang lebih besar bagi suami istri dalasi kehidupan 
perkawinannya, disamping masing-raasing pihak akan mc?ncari 
jalan lepas sendiri, walaupun curang untuk mulepaskan ika- 
tan perkawinan itu,

Namun demikian, dengan keadaan yang telah beruoah itu 
tidak berarti lalu tidak ada atau tidak terjaai perceraian. 
Perceraian tetap terjadi kendatipun pelaksanaannya sesuai 
dengan yang telah disyari'atkan dalam ketentuan talaq, akan 
tetapi tidak separah seperti keadaan sebelum ada ketentuan 
tentang talaq atau perceraian. Kita sumua tentulah menyadari 
bahwa perubahan suatu masa tidak akan langsung mambawa peru- 
bahan yang total,

Dengan berpedowan pada sabda Habi Muhammad s.a.v;. 
bahwa: "talaq adalah-sebagai pex-bualaxi yang aimuritai Allah 
di antara perbuatan yang halal", diharapkan masyarakat (Is
lam) tidak melakukan perceraian (kecuali aengan aebab yang 
tidak dapat dielakkan lagi) atau setidak-setidaknya dapat 
rnenekan untuk melakukan perceraian.

Seperti telah saya sebutkan di atas, perccraian ada 
karena ada perkawinan. Perkawinan adalah sunnatullah di, ma- 
na pria dan wanita diikat dengan aqad nikah yaitu ijab dan 
kabul dengan tata cara sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan 
perkawinan menurut Islam tersebut antara lain:

a.Membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera.

17

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi BADAN PENASIHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN 
DAN PERCERAIAN DALAM USAHANYA MENCEGAH PERCERAIAN 
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA

SITI URIFATUROSIYAH



b,Hidup cinta mencin tai dan kasin raengasihi.
c.Melanjutkan dan memelihora keturunan umat manusia. 
d*Merabontengi diri dari perbuatan maksiat atau menya-

lurkan naluri seksual secara halal.
e.Membina hubungan kekeluargaan dan mempere:*at'silu- 

turahmi an tar keluarga.4
Dari tujuan perkawinan yang telah dibabutkan di atas,

dengan tidak mengurangi makeudnya, di sini dapat dijelaskati
lagi (dengan kata lain) bahwa tujuan perkawinan (nikah) me-
nurut ajaran Islam adalah:
a. Mentaati- hukum Allah (surmatullah) ,
b.Mentaati eunnah ft; j u |.

c*Monyv.lurkan nal&u safc'̂s Ow-cara terhormat aan
d.keneruskan gentraci luanusia.
o .Mencipcakan generasi yang lebih baik.

BP-4 sebagai badan social yang sifatnyu ^emi recmi 
dalam lingkungan departemeir.agama, mempunyai tujuan untuk 
mempertinggi mutu perkawinan dan mev/u judkan rum.sh-tangga 
bahagia sejahtera uwnurut ajaran Islam. Untuk iu^ncapai tu
juan tersebut, BP-4 mempunyai usaha-uaaha y~ng antara lain: 
"memberikan Dimbingan aan penyuluhan dalam rang^a memasya- 
rakatkan Undang-undang No.l tahun 1974» Un^ang-unaang Per
kawinan1'. 5

Dengan adanya usaha BP-4 tersebut, <n*ui<n j jkk&n bahwa

18

^BP-4 Pusat, Pedoman Penasihatan Perkawinan, Jakarta, 
25 Mei 1985, h.l,

5b P-4, Pedoman Adrainistrasi Pencatatan dan Peiai>oran 
BP-4. Jakarta,T5 Juni 1986, h . 13 •
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dengan dikeluarkannya Undang-undang Ncul tahun 1974, kerja 
BP-4 lebih eXektif.

Untuk lebih jelasnya, agar kerja BP-4 lebih ei‘<--ktif, 
coaka perlulah dicantumkannya tujuan perkawinan menurut hu~ 
kura Islam tersebut di atas ditampung ke dalam asas-asas Un
dang-undang Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

a.Membina aotivasi yang teguh untuk membentuk keluarga 
yang bahagia sujahtera.

b^Melangsungkan perkawinan menurut hukum macing-masing 
agarnanya dan kepercayaannya itu dan mencatatkannya me
nurut peruturan perundang-undangau yang berlaku.

c.Melangsungkan perkawinan apaDila calon suami dan istri 
telah masak jiwa raganya, dengan usia minimal laki- 
laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.

d.Menjauhi kecenderungan pada poligami,
e.Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan istri dan suami 

dalam kehidupan rumah-tangga ta&upun dalam pergaulan,6
Islam telah mencyari1 atkan ke tentuan-ketontuan ten

tang talaq, bagaimana seharuenya seseorang melan&sungkan per
kawinan, apa raaksud dan tujuan melangsungkan perkawinan, se- 
bagaimana"dijelaskan di atas, namun masalah jodoh adalah 
kodrat, masalah masyarakat, masalah manusia s>-nienjak Adam 
dan Hawa yang sampai sekarang masin hangat dan ahtual. Per
selisihan yang terjadi dalara ruraah-tangga akan merabawa pe- 
ngaruh terhadap kondici masyarakat, Masyarakat adalah inti 
dari adanya suatu bangsa. Bilamana masyarakatnya dalam ke
adaan kondisi yang tidak tenang, tidak tenteram, hal inipun 
akan fterpengaruh terhadap ketahanan nasional. Kendatipun
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masalah jodoh adalah masalah yang sangat kodrati, namun ke- 
utuhan perkawinan yang akan dilaksanakan terkad >ng terasa 
sulit untuk dipertahankan oleh seseoran^, hanya karena yang 
bersangkutan tidak men£;etahui seluk beluknya.

Sementara itu dalam imasyarakat terutama (juga) di- 
kalangan remaja timbul ge^ala negatif di mana lembaga per
kawinan kurang dihargai. Hal ini oleh karena mudahnya mem- 
peroleh bacaan yang sifatnya bisa merusak moral, video ka- 
set dan film yang sifatnya porno serta alat-alat kontrasep- 
si dan obat-obat lain yang mendorong kepada pengarahan seks 
yang salah (yang tidak halal), sehingga dapat aibaca di su- 
rat-surat khabar banyak remaja yang hamil sebelum nikah dan 
hidup bersama tanpa adanya ikatan nikah atau semon leven.

Disamping faktor-faktor tersebut, adanya kondisi so- 
sial pada saat sebelum terbentuknya BP-4 y^ng tidak memberi- 
kan perlindungan dan jarainan hukum bagi kehidupan keluarga. 
Di sisi lain juga adanya eietem nilai yang tidak mencela 
perkawinan anak-anak di bawah umur dan perceraian, Sistem 
nilai itu sebenarnya merupakan akibat adanya pola sosiali- 
easi ajaran agama yang tidak serapurna di bidarig nikah, talaq 
dan rujuk (selanjutnya saya sebut NTfi). Masyarakat kurang •- 
memahami apa sebenarnya makna, maksud serta tujuan dari 
NTR itu. Masyarakat memahaminya bahwa:"perceraian adalah 
sesuatu yang halal" saja, kurang memahami bahwa sesungguh- 
nya perceraian itueesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. 
Oleh sebab itu tidak mengherankan bilamana perceraian men-
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capai angka yang cukup tinggi, sekitar 60,J sampai 70£. Aki- 
bat perceraian ini keluargalah yang menjadi korban, kehidu
pan mereka terlantar, karena hukum. mendidik anakpun (hadho- 
na) tidak dijalankan*? Dari tingginya angka perceraian ter
sebut, dapat dibayangkan betapa labilnya kondisi kehidupan 
keluarga pada saat itu*

Nampaknya kasus yang namanya cerai itu sudah saling 
diperjanjikan. Terjadi secara silih berganti. Bilamana di- 
kaji, peristiwa cerai ini ada yang disebabkan karena keter- 
batasan wawasan seseorang di dalam membina kehidupan beru- 
mah-tangga, ada yang dilakukan karena alasan-alasan yang 
logis atau tidak rnasuk akal, kemudian juga dengan adanya 
perkembangan masyarakat karena pengaruhnya ilmu dan tehno- 
logi yang canggih ini nampaknya juga memberikan pengaruh 
kepada sistem nilai baik perseorangan sebagai anggota masya
rakat maupun sistem nilai perseorangan sebagai anggota kelu
arga. Dengan canggihnya tehnologi sekarang ini semakin me- 
ningkat pula kwalitas kebutuhan menueia, sehingga merangsang 
seseorang untuk ri&nuruti tuntutan kebutuhan itu.

Seseorang yang tidak dapat inengendalikan nafsunya 
untuk selalu menuruti kehendak hatinya tanpa memperhatikan 
keadaan ekonominya, justru disinilah manusia akan merusak 
keuangannya. Mereka tidak dapat menggunakan sebagaimana mes- 
tinya. Hanya karena uang sebagai akibat tehnologi yang
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canggih, manusia dihadapkar. pada problems.
Melihat kenyataan-kenyataan seperti terurai di atas, 

yang sudah paeti tidak sesuai dengan tuncunan ajaran agama 
Islam, mendorong para pemuka masyarakat untuk membantu ma
syarakat meuiecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi deng- 
an membentuk suatu badan sosial keagamaan yang disebut Ba
dan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian yang 
tujuannya untuk mempertinggi nilai perkawinan dan mewujud
kan rumah-tangga bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam.

Sehingga dengan terbentuknya BP-4 ini, diharapkan 
kereeahan-keresahan yang dialami masyarakat tidak terulang 
lagi. Kehidui-an masyarakat bemakin aman dan tenteram, dapat 
melaKsanakan kewajibannya sehari-hari dengan penuh rasa 
tanggungjawab dan aman, sebagai perwujuaan ibaaahnya.

2.Tuttas dan Kewenan^an Badan Penasihat Perkawinan Perseli
sihan dan Perceraian

Tidak .kalah pentingnya dari suatu badan yang telah 
dibUnl.uk* adalah keharusan adanya administraei yang dilak- 
tsundliuu Ui aalafunyu* Adaluh bilamana uuatu or^anlouui
dilakukan secara teratur dan sistematis. Adanya administra- 
si yang tertib merupakan peningkatan pelayanan kepada ma
syarakat dan sekaligus gambaran disiplin manusia yang be- 
kerja di dalamnya.

Di da]am tubuh BP-4 administrasi yan£ ada telah men-

cakup:
- Susunan organisasi.
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- Tata kerja.
- Ketata Usahaan.
- Administrasi Keuangan,

Mengambil ealah satu uusur administrasi tersebut di- 
atas, dalam hal Ini tata kerja, BP-4 mempunyai tujuan mern- 
pertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah-tangga baha
gia sejahtera menurut ajaran Islam. Untuk mencapai usahanya 
tersebut, BP-4 mempunyai usaha-usaha:

1.Memberikan nasihat dan penerangan tentang nikah, talaq, 
ccrai dan rujuk kepada yang akan ̂ aelakukaiinya baik 
perorangan maupun kelompok.

2.Mengurangi terjadinya perceraian sewenang-wenang dan 
poligami yang tidak bertanggungjawab. •

3-Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesuiitan-ke- 
sulitan perkawinan, problem keluarga, dan perselisi
han rumah-tangga*

4 .Menerbitkan majalah, buku, brosur dan .aenyelenggara- 
kan kursus, penataran, diakuei dan seminar.

5-Bekerja sama dengan instansi, lembaga yang bersamaan 
tujuannya di dalam dan di luar negeri.

6.Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka me- 
masyarakatkan Undang-undang Perkawinan.

V.Ikut berperan aktii’ dalam kegiatan lintas sektoral, 
yang bertujuan membina keluarga sehat, bahagia dan 
sejahtera.

fi.Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam 
dalam rangka membina keluarga bahagia sejahtera.

9.Meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pe
ngamalan Pancasila, dalam keluarga.8

Selanjutnya untuk melaksanakan usaha tersebut, tim-
bul tugas dan kewenangan (tunggungjawab); yakni raencakup:

1 .Penerangan dan konsultasi perkawinan.
a.Penasihatan perkawinan.
b.Perselisihan rumah-tangga*
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c .Perceraian.
2 .Lintas sektoral.
a.Penasihatan perkawinan

Yang diraaksud dengan penasihatan adalah upaya penasi
hatan atau btmbingan yang uilakukan ololi uuaeorang atau badan 
kepada seseorang yang membutuhkan nasibat b a i p r i a  maupun 
wanita, remaja ataupun aewasa yang akan melangsungkan perka
winan. Dasar hukumnya adalah Undang-undan^ ^o.uor 1 Tahun 1974, 
peraturan Peuorintah Nomor -J Tahun ly‘/Lj serta Peraturan Men- 
teri /igama Nomor 3 Tahun 1975*

renasihatan ini meliputl yang owrsLj’ai preventif dan 
represif* Penasihatan preventif ditujukan kepada:

a.Klien pasangan dan orang perorang.
b.Pasangan pengantin program lu iiari.
c.Pasangan pengantin akad nikan.
u.Pasangan pengantin v/uiiuatul 'urusy.
c.n'emaja usia kawin.9

a.Klien pasangan dan orang-perorang.
Perkawinan pada dasarnya cesualu yari.j men.yenangkan, 

apalagi jika perkawinan tersebut adalah buan cinta huoungan 
yang sudah dijaiin lauia olen pasangan jan^ bt.rsangku.tan, Ter- 
haciap pasangan yang dewikian, uanyak nasihat atau pesan-pesan 
yang bisa disampaikan oleh penasina t. Juasana suica cita gem- 
bira penun cinta tersebut, kemudian dimani'aatkan oleh penasi
hat dengan seoaik-baiknya. Sebaliknya perkawinan juga tidak 
selaiu aalam keadaan mulus. iiisa saja suatu ±.trxnwin&n ter
jadi Hjasing-iflasing dalam keadaan engga^, muram dan ter-
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paksa. Hal ini misalnya karena jodoh bukan pilihan sendiri 
tetapi dipakea oleh orang tua atau akibat pergaulan oebas 
antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya perbua- 
tan yang sesungguhnya dilarang oleh agama bagi mereka yang 
belum terikat dalam ikatart perkawinan.

Melihat keadaan yang demikian orang tua atau mungkin 
pula masyarakat lingkungan yang raengetahuinya mcmaksu mere
ka untuk melakukan perkawinan. Atau dalam keadaan tertentu 
terjadi kasus perkawinan dua orang yang berbuda agama atau 
mempelai yang diragukan usianya. Penasihatan kepada klien 
seperti ini perlu dilakukan secara perseorangan maupun pa- 
san^n.

Dalam kasus tertentu, bahkan penasihatan perlu di- 
sampaikan bersama pihak ketiga yang ternyata berkait kepa* 
da salah aatu atau kedua calon pengantin. Misalnya aaanya 
hubungan percintaan segi tiga. Atau calon wali perlu dide- 
ngar dan diberikan penasihatan, agar perkawinan dapat dilak- 
sanakan sebagaimana mestinya.
b.Pasangan pengantin program 10 hari

Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-undang No.l tahun 
1974 serta pasal 3 Peratuwan Peraerintah No*9 tahun 1975 ee- 
bagai peraturan pelaksanaannyaf bahwa orang yang hendak me- 
nikah, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) atau Pembantu PPN di luar Jav/a yang mewilayahi 
tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan di- 
langsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari
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kerja eebelum akad nikah dilangsungkan, Pemberitahu^n da- 
pat dilakukan oleh calon pengantin atau oleh orang tua atau 
wakilnya dengan? raembawa surat-surat yang diperlukan.

Calon pengantin pria maupan wanica pada masa sepuluh 
hari itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk- 
petun^uk dari pejabat PPN atau Peaibantu PPN, juga memperoleh 
petunjuk-petunjuk menuju rumah-tangga bahagia sejahtera yang 
diberikan oleh BP-lf, yang raerupakan satu-satunya badan yang 
diakui oleh pemerintah dalam hal ini Departomen Agu&a yang 
diberi wewenang untuk mewberikan penasihatan.

Untuk calon pengantin, penaeihatan diberikan oleh 
BP-ij. tingkat kecamatan yang mawilttyahi. tewpat tinggal mem- 
pelai wanita.

Pada umunmya penasihatan kepada calon-pengantin di
berikan di balai nikah yang selama ini balai tersebut di- 
pergunakan eebagai Kantor Urusan Agama kecamatan* Namun ti- 
dak kurang pula pihak orang tua calon raempelai menghendaki 
agar petaberian nasihat diberikan di rumah mereka.

Pemberian nasihat-naeihat dan penjelaean-penjelasan 
dapat berjalan lancar dan dongan rnudah dapat diterima oleh 
masing-masing calon mempelai, bilamana mereka dalam keadaan 
senang, suka sarna suka. Namun ada pula yang menjadi sulit 
ineneriraa naeihat, bila perkawinan itu ada unt;ur keterpak- 
saan atau harus dilakukan eebagai pertanggungjawaban ter- 
hadap perbuatan yang terlanjur dilakukan sebelumnya. Bahkan 
kadang-kadang mereka sama sekali tictak mau raenerima atau ti-
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dak ingin sama sekali mendengar naeihat.
c.Pasangan pengantin akad nikah

Akad nikah dapat dilakukan di balai nikah atau di- 
luar balai nikah (dalam hal ini di rurnah sendiri atau di-
gedung pertemuan) tergantung calon mempelai atau keluarga- 
nya.

Sebelum akad nikah dilakukan, pejabat PPM mengadakan 
pengecekan ulang raengenai data-data maeing-masing meicpelai, 
wali dan saksi yang ditunjuk, Ditanyakan pula apakah wall 
atau mempelai wanita akan menikahkan langeun^ atau memint*. 
bantuan orang lain atau pejabat PPN mewakilinya untuk meni
kahkan,

Acara akad nikah di awali dengan bactian ayahadat oleh 
kedua mempelai dan dibarengi oleh semua yang hadir. Uasihat 
tentang kedudukan suaml istri serta hak dari kew&jiban rnasing- 
masing tetap disarnpaikan. Sebab mulai detik akad nikah itu 
diucapkan antara wali dan mempelai pria maka pasangan pe
ngantin itu SJdah sah menjadi suami istri* Penyerahan mas- 
kav/in (mahar) dari pengantin pria sebagai tunda ikatan yang 
bernilai tinggi. Nilai tinggi ini bukan dari segi materiil 
seolah-ol^h sebagai pembeli, tetapi merupakan nilai simbolik 
yang menunjukkan hubungan suci antara kedua belah pihak.

Di antara naeihat yang aiberikan merupakan peringa- 
tan agar tidak sarnpai dilakukannya hal-hal yang akan meng- 
ganggu hubungan suawi istri. Selanjutnya pada akftir upacara 
akad nikah mempelai pria mengucapkan pernyatuaimya yang di-
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sebut taklik talak. Bilamana dipandang tidak perlu oleh ke
dua mempelai, pembacaan taklik talak dapat tidak dibaca.
Oleh sebab itu PPN atau peiabantu PPN sebelumnya menanyakan 
kepada yang bersangkutan perlu tidaknya taklik talak terse- 
but dibaca.
d.Pasangan pengantin waliinatul 'urusy

Walimatul 'urusy adalah suatu jamuan uutuk tanda ta- 
syakur dengan telah berlangsungnya akad nikah dengan sela- 
mat. Walimatul 'urusy yang dalam kehidupan sehari-hari di- 
sebut re6epsi pernikahan, ada kalanya bersamaan v/aktu dan 
tempatnya dengan pelaksanaan akad nikah dan ada pula yang 
mengadakannya itu secara terpisah.

Apabila ada acara sarabutan, maka sawbutan ini tentu 
tidak lepas dari nasihat khususnya kepada kedua mempelai. 
Namun nasihat ini berguna pula baik bagi calon pengantin 
maupun bagi para bekas pengantin yang dalam resepsi itu 
kadang-kadang terkenang dengan peristiwa 6ekian tahun yang 
lalu saat wereka dipersandingkan seperti pengantin pada wak- 
ti itu.
e.Remaja usia kawin

Usia remaja adalah usia yang paling indah bagi seti- 
ap orang. Pada usia reioaja umumnya orang sedang mencapai ma- 
sa idealisrae, penub narapan dan angan-angan yang tinggi, usia 
penuh eraosi dan perasaan yang peka. Idealisme begitu tinggi 
sampai kadang-kadang sulit dikendalikan. Dengan demikian pa
da usia reuiaja itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih
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seksatoa. Mereka harus dididik untuk roaea-masa sekarang dan 
yang akan datang, bukan untuk wasa Xalu.

Oleh karena Itu remaja adalah usia yang mendekati 
usia kawin, rnaka pemberian nasihat kepada kaum remaja ten
tang persiapan perkawinan perlu diberikan dengan cara yang 
lebih halus namun t,erius dan ilmiah, dengan menjauhkan me
reka dari tanggapan atau citra yang bersifat porno* Mereka 
juga diperkenalkan tentang program nasional yang ada hubu- 
ngannya dengan perkawinan seperti, NKKBS (Norma Kuluarga 
Kecil Bahagia Sejahtera), UPGK (Usaha Peningkatan Giai Ke
luarga), Imunisasi, P2W-KSS (Peningkatan Peranan Wanita me- 
nuju Keluarga Sehat Sejahtera). Vidak lupu jug;;* periyaluhan 
tentang motivasi pembentukan keluarga bahagia sejahtera, 
agar mereka punya cita-cita dau apresiasi terhadap perobina- 
an keluarga bahagia.

b.Perselisihan rumah-tangga.
Penasihatan yang represif diberikan kepada pasangan 

suarai istri yang sedaiig raengalami perselisihan rumah-tangga 
Penasihatan yang bersifat represif ini makuudnya penasiha
tan itu sehagai obat penyembuhan bagi penyakitnya itu, 
Penyakit perselisihan, yang datangnya kadang-kadang hanya 
karena maseilah sepele. Di cini BP-if menun jukl^in per&unyu, 
berusaha semaksimal mungkin mena6ihati mereka agar dapat 
daaai kembali.

Penasihatan tidak hanya dilakukan satu Kali tatap rau
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ka saja. Bilamana penasihatan pertama telah dilakukan, da
lam waktu tertentu rnereka dipau^^il lagi untuk kedua kali,
BP-if perlu mengetahui perkembangan hasil penasihatannya itu, 
apakah ada perkembangan ataukah semakin runcing.

Dalam hal yang bersangkutan setolah BP-4 berusaha se.- 
makeitaal mungkin tidak dapat didamaikan iagi, uaka jalan ter- 
akhir persoalannya diserahkan kepada yang bereangkutan bagai- 
aiana rnereka akan mengambil keputusan*

c*Perceraian,
Dalam kaeus perceraian inipun; penasihatan yang di- 

berikan oleh BP-4 terhadap mereka juga bereif&t .represif. 
Usaha penyembuhan perlu ditekankan di eini, Khusufi kaeus 
perceraian yang belum dimajukan ke pengadilan agama, kadang- 
kala rnereka datang terlebih dahulu ke BP-4, BP-4 berusaha 
memberikan gambaran-gambaran masa depan bagi buah cinta ka- 
eih rnereka. Anaklah yang akan menjadi korban, akibat perbu- 
atan orang tua rnereka. Mereka berusaha dikembalikan atau di- 
rujukkan lagi, sebagaimana dulu mereka pada awalnya mengaru- 
ngi kehidupan berkeluarga,

Penaeihatan-penaeihatan tersebut di atas, tidak da
pat diberikan secara raasal meskipun jumlahnya relatif ban>ak 
yang akan bercerai dalam waktu yang bersama&n. Hal ini dise— 
babkan karena masalah atau kasue perceraian adalah masalah 
yang sifatnya sangat pribadi yang menyangkut temperamen dari 
maeing-masing pasangan yang akan bercerai.
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2*Lintas Sektoral.
Lintas sektoral yang dimaksudkan di sini adalah BP-/f 

berusaha melingkupi berbagai bidang yang ada hubungannya de- 
nga kerja BP-/f sekaligus menopang usaha-usaha BP-/* untuk 
mencapai tujuannya.
Liataa sektoral tersebut adalah:

a.KKBS (Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).
b.BKB (Bina Keluarga dan Balita).
c.UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga).
d.P2W-KSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga 
Sehat Sejahtera)*10

KKBS dan BKB dikoordinir oleh BKKBN (Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional), sedang UPGK dikoordinir oleh 
Departemen Kesehatan serta PKK dan P2W-KSS oleh pembangu- 
nan desa.

Sebenarnya ada satu masalah lagi yan^ monjadi tanta- 
ngan BP-if, namun karena masalah tersebut sekarang telah di- 
hapus karena dianggap tidak relevan, bahkan bilamana dibi- 
arkan artinya tetap dipertahankan akan menifabulkan perpeca- 
han di antara umat beragama khususnya Islam, Masalah terse
but terjadi pada waktu sobelum terbentuknya BP-if secara na~ 
6ional.

Sebelum B P y a n g  bersifat nasional terbentuk, telah 
terbentuk berbagai badan sosial jang berdiri sendiri-sendiri. 
Diantaranya BP-i\ yang bersifat lokal (daerah). BP-i* pernah 
menangani masalah politik, yaitu adanya perceraian yang di-
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ajukan dengan alasan bahv/a sua;ai istri berbeda pandangan 
(aliran), dimana suami beraeal dari organisasi Nadhlatul Ula- 
ma sedangkan istri berasal dari organisasi Muhammadiyah.il 

Perpecahan tersebut disebabkan karena, mereka (anta
ra sua.tii dan istri) kurang memahami makna maupun isi dari 
kedua organisasi tersebut. Wawasan mereka sangat sempit, se- 
hingga mereka welihatnya dari segi luarnya saja atau kulitnya 
sa'ja* Padahal bila dikaji lebih jauh kedua organisasi ter
sebut mempunyai tujuan yang sama. Yang membedakan hanyalah 
masalah-msalah yang sifatnya disunnatkan, jds&lnya; kegiatan 
selamatan di waktu ada yang meninggal.

Keadaan yang demlkian bilamana terjadi terus menerus 
justru akan menggoyahkan sendi-sendi tuntunan Islam, karena 
itulah BP-4 menganggap masalah tersebut tidak relevan dan 
kemudian alasan tersubut tidak dapat dipakai ^ebagai alasan 
perceraian.

^.Permasalahan Yang Terladi Sebelum dan Sesudah Adanva Lem- 
-■W.ftl: BP-ij

BP-4 (yang bersifat nasional) sebagai badan yang ber
sifat kewasyarakatan dan kemanusaan berdiri sejak tahun 
i960, Sejak negara kita merdeka tahun 1945 hingga terbentuk- 
nya BP-4 tahun i960, berarti selama limabelas tahun negara 
kita dalam kekosongan lembaga BP-4*
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Untuk membuktikan euaaana yang dalam keadaan keko- 
songan BP-it- tersebut, dapat dibayangkan suaeana pada saat 
itu* Oleh karena BP-^ bersifat keraanusiaan dan kemasyara- 
katan, maka bidang yang digarapnya adalah masalah keluarga. 
Sebagai kesatuan yang terkecil, keluarga merupakan basis 
masyar sicat*

Adalah sangat mustahil bilamana dalam kehidupan ber- 
masyarakat, inunu6ia tvrlepas dari suatu problema. Somakin 
majunya masyarakat, semakin banyak pula problema yang diha- 
dapi- Problema-problema tersebut dihadapi oleh segala lapi- 
san masyarakat, misalnya para remaja dan ^adis-gadis, calon 
pengantin maupun oleh mereka yang Budah berkeluarga (suami 
istri). Namun sangat disayangkan, karena pada waktu itu be* 
lum terbentuk badan sosial keagamaan, yang dapat dijadikan 
tempat mengadu, tempat m«acuraUkau problema mereka, untuk 
dapat membantu menyelesaikannya,

Mengingat keadaan yang demikian tadi, tentulah kita 
semua dapat merasakan, dapat menduga apa yang akan terjadi 
pada suasana seperti itu. Keir.ungkinan-kemungkinan yang tcr- 
jadi antara lain adalah:
- Kenakalan rema'Ja belum mendapatkan perhatian yang serius.
- Lembaga perkawinan kurang aihargai.
- Pengaturan tentang talaq ada, tetapi kurang dipahami.
- Angka perceraian meningkat.

Remaja merupakan salah satu unsur dalam keluarga yang 
nemegang peranan penting. Peranan ini sering dilupakan Be-
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hingga timbullah kenakalan remaja. Biasanya anak yang ku
rang mendapat perhatian dari keluarga atau tidak mendapat
kan peranan dalam masyarakat yang istilah populernya adalah 
pongangguriin, akan raerrjuruskan mereka ke arah anak nakal.

Kenakalan remaja sebenarnya hanya merupakan pembe- 
rontakan terhadap lingkungan yang tidak menunjang perkem- 
bangannya. Remaja bukanlah manusia dewasa. Tetapi, remaja 
adalah anak yang sedang berkembang menuju manueia dewaea.
Maka remaja yang sedang dalam proses peralihan itu, biasa- 
nya pada dirinya terjadi kegoucangan-kegoncangan apalagi 
ketika raelewati masa pubertas, yang menyebabkan jiwanya ti
dak stabil, Hendaknya para orang tua menyadari bahwa dalam 
keadaan demikian, remaja-remaja membutuhkan perhatian dan 
pelayanan yang khusue. Di lain pihak orang tua modern, su- 
ami istri yang sehari-harinya penuh dengan kesibukan, sering- 
kali lupa dengan tanggungjawabnya t-ebagai orang tua. Orang 
tua beranggapan bahwa pemuda atau anak gadisnya sadah cu- 
kup matang untuk dilcpas. Anggapan ini tanpa disadan ber- 
akibat fatal bagi remaja.

Karena kurang mendapatkan perhatian yang khucus, ti
dak mustahil bilamana para remaja terjerumus ke aalam per- 
gaulan yang bebas. Sehingga dengan leluasa, mereka dapat 
berbuat apa saja yang mereka anggap dapat dijadikan pelam- 

piasan. Perbuatan yang aijadikan sasarati adalah perouatau- 

perbuatan yang bersifat negatif. Mereka dengan mudah menda
patkan bacaan-bacaan yang sifatnya porno, video-kaset porno,
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man urn - ini nu man keras dan sebagainya, .yang akhlrnya sarapai 
kepada nal-hal yang sangat diiarang olen agama.

Bilamana hal-hai tersebut di atas benar-benar terjadi, 
bagi remaja yang burlainan jenis, kai'ena terdorong oleh ada- 
nya bacaan-bacaan yang sifatnya porno, video-kaaet porno, 
maka tanpa ragu-ragu lagi mereka akan mempraktukkan apa yang 
telah dilihatriya. Sehingga timbullah apa yan& di^ebut "sa- 
men leven". Mereka hidup tanpa suatu ikatan perkav/inan yang 
sah. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melanggar dan tidak 
raenghargai adanya lembaga perkawinan.

Di sisi lain apa yang telah disyari1atkan olen agama 
yakni tqntang ketentuan talaq, juga karang d.ipahami. itoreka 
beranggapan bahwa perceraian aaalah perbuatari yan^ Halal, 
yang tidak dilarang oleh Allah saja, mereka tidak ;nemahami 
bahwa perceraian itu juga sangat dimurkai olen Allah.

Akiuat auanya anggapan yang demikian ini, rnnka bagi 
laki-laki (auami) dengan tidak mcngalami ketiuiitan melaku- 
Kan perceraian, setelah itu ka«in lagi. ,‘jetulah puas rujuk 
kembali, dan eerai lagi. Keauaan sangat tidal: arnan dan tidak 
tenteram. Wanita atau istri hidupnya oanyak yang terlantar, 
terombang-ambing, rnenjad.i pcrmainan laki-laki (suarni), Bu- 
kan ir-ustahil jika angka percoi aian Suita kin hari &craakin me- 
ningkut. Angka perceraian raencapai antara 12

Sebagai telah saya uebutkan di atas, talah satu t'ak-
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tor yang mendorong dibentuknya lembaga BP-4 adalah karena 
angka purceraian yang tinggi. Selaraa BP-4 Kotamadya Suraba
ya berdiri, berdasarkan data penasihatan tahun 1986-1938 
yang saya peroleh (fotocopy terlampir) ternyata BP-4 juga 
ikut berperan dalam mengurangi angka perceraian, walaupun 
sangat kecil, karena berdasarkan data tersebut jumlah yang 
berhasil didamaikan sangat kecil bila dibandingkan dengan 
jumlah yang mohon bantuan penasihatan kemudiar meneruskannya 
ke Pengadilan Agama. Keberhasilan BP-4 yang dapat dikatakan 
tipis ini karena perselisihan yang dihadapi belum begitu pa- 
rah, miealnya istri cemburu tetapi tanpa alasan yang kuat.

Juga berdasarkan data nikah, talaq, cerai dan rujuk 
di Kantor Urusan Agama (KUA) yang saya teliti (fotocopy ter
lampir), maka perbandingan antara angka nikah dengan percerai
an (antara tahun 1985-1989) tiap tahunnya menurun. Akan teta
pi bila dilihat angka perceraiannya saja, perbandingan tiap 
tahunnya (antara tahun 1985-1989) keadaannya masih turun 
naik.

Sebagaimana diketahui, antara BP-4 dengan Undang-un- 
dang No.l tahun 1974 mempunyai hubungan yang sangat erat, se- 
bab dengan adanya Undang-undang No.l tahun 1974 kerja BP-4 
semakin efoktif. Dengan berlakunya Undang-unciang No.l tahun 
1974 yang secara efektif raulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975» 
maka berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Surabaya 
antara tahun 1985-1988 angaka perceraiannya tiap tahunnya se
makin menurun (fotocopy terlamjjir).
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Suasana kehidupan masyarakat mengalaini perke wbangan. 
Lembaga perkawinan mendapatkan perhatian yang serius. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan adanya data nikah, talaq, cerai 
dan rujuk yang terlampir bahwa jumlah angka nikah tiap ta
hunnya meningkat. Kenakalan remaja dapat diataai, raesktpun 
tidak berhasil tuntas* Tetapi dengan usaha BP-4* setidak- 
tidaknya dapat ditekan atau dikurangi. Kenakalan remaja pada 
dasarnya tidak dapat diberantas dengan sepenuhnya* Hal ini 
karena pada kenyataannya, sementara kenakalan remaja dapat 
diatasi, bagi mereka yang belum dapat dikatak&n remaja toh 
akhirnya akan beranjak menuju masa remaja* Disinilah, yang 
baru menginjak remaja, bukan tidak mungkin mereka juga akan 
melakukan hal yang sama.

Berkembangnya kehidupan masyarakat tadi, karena pihak 
BP-4 telah;
- Menerbitkan buku-buku, brosur-broeur dan majalah bulanan 

(majalah Nasihat Perkawinan).
Terbitan buku-buku, brosur-brosur dan uiajalah bulanan 

ini mempunyai peranan sangat besar dalam ik.ut menyampaikan 
dan menyebarluaskan informasi mengenai pembinaan keluarga 
bahagia sejahtera menurut tuutunan Islam.

- Membentuk Korps Penaeihat (tenaga-tenaga ahli)*
Terhadap korps ini, disamping memerlukan buku-buku, 

brosur-brosur serta majalah-ma.jalah tersebut di atas, mere- 
ka juga memperoleh kursus-kursus dan latihan-latihan ee- 
hingga para petugas merupakan korps penasihat yang baik,
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terlatih, terpimpin, dapat ruenjalankan tugasnya sesuai 
dengan bidangnya. Mereka dibekali dengan ilmu-ilmu yang 
ada hubungannya dengan tugas-tugas BP-4t misalnya mental 
health (mental yang sehat), ilmu jiwa, keluarga berencana, 
hukum perkawinan Islam, management rumah-tangga.3-3

- Menyelenggarakan pemilihan Ibu teladan-
Pemilihan ibu teladan, diawali tahun 1973 yang di mulai 

dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada waktu berbagai go- 
longan masyarakat sedang giat-giatnya dan gemar mengadak^n 
berraacam-macam kontes untuk memilib.\aneka ratu, mulai dari 
ratu kecantikan, ratu pariwisata, ratu batik sampai ratu 
wadamnya, BP-4 melangkah dengan thema baru: memilih Ibu 
Teladan.

La^n dari.fiyang lain, kriteria ibu teladan, bukanlah 
ukuran vital sekian inci dun sefcian ccnti bentuk-be&tuk tubuh, 
tetapi lebih dititikberatkan kepada segi rohaniyah, segi spi- 
rituil: keberhasilan seorang wanita eebagai ibu dalam meoi- 
bahagiakan rumah-tangganya, suami dan anak-anaknya, eerta 
hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya# Tidak dapat di- 
sangkal, bahwa suksesnya menjadi ibu harus didahului dengan 
sukses sebagai istri* Istri dengan cinta kasih yang tulus 
dan kesetiaan yang tah&n uji, berhasil menciptakan kebafea- 
giaan dan ketenangan^dalam rumah-tangganya, sehingga rumah-

13BP-4 Pusat Jakarta, Gema Ulang Tahun BP-4 Ke-XV, 
Jakarta 8 Januari 1975* h,10.

I'tlbid., h.12
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tangganya lakeana surga bagi euami dan anak-anaknya, eeba-
gai lukiean dari sabda Nabi Muhammad s.a.w.;"rumah-tangga- 
ku adalah surgaku".

Sukses sebagai ibu, ditentukan bahwa: seorang wanita 
yang telah kawin sekurang-kurangnya liraabelas tahun, tetapi 
telah ditinggal mati oleh suaminya, maka deini masa depan 
anak-anaknya, ia bergulat dalam kehidupan dengan mengorbankan 
kepentingannya dengan tidak kawin lagi tetapi tetap *iffah 
(terpelihara kesusilaannya). Sedang maksud diadakannya pe- 
milihan ibu teladan ini adalah untuk mencari pola-pola dan 
contoh-contoh rumah-tangga yang sejahtera bahagia, agar mu- 
dah untuk dicomtoh dan ditiru, eerta mendidik kaum ibu khu- 
susnya dan masyarakat Indonesia umumnya, suapaya dapat meng- 
hargai nilai-nilai yang ideal dari seorang ibu*15
- Membuka biro jodo’h.

Inisiatif atau ide untuk membuka biro jodoh ini, ber- 
awal dari kenyataan bahwa di kota-kota beaar, dimana orang 
aelalu disibukkan dengan pakerjaan rutinnya, eehingga mereka 
kurang memperhatikan masalah jodoh, maka masalah mencari 
jodoh benar-benar menjadi masalah. Oleh karena itulah BP-4 
berusaha menawarkan jasa-jasanya untuk mencarikan jodoh ba
gi mereka yang kesulitan mencari jodoh. ^

39

15BP-4 Pusat Jakarta, Konferensi Ke-IV BP-4» Jakar
ta 16-20 Desember 1976, h,14-

^^Wawancara dengan Sekretaris Bidang Urusan Agama 
Islam BP-4 Kotamadya Surabaya, Mei 1989.
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Tidak seperti halnya pada biro jodoh yang diadakan 
oleh lembaga tidak resmi lainnya, seperti Jawa Pos, Kompas, 
asal mereka sudah memenuhi eyarat-syarat yang ditentukan, 
kemudian mereka bertemu untuk ealing mengenal satu sama 
lain, untuk selanjutnya meneruskan ke pelamican* Bukan^fie-&

mikian yang dimaksudkan oleh BF-4* BP-4 berusaha menjodohkan
O

mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor rohaniyah di- 
samping faktor jasmaniyah. Bilamana mereka telah dipertemu- 
kan dan saling memperkenalkan diri, yang akhirnya menyata- 
kan suka sama suka. Suka sama suka di sini bukanlah dalam 
artian segi jasraaniyahnya saja, tetapi juga segi rohaniyah- 
nya, Harus didasarkan pada cinta kasih yang keluar dari hati 
sanubarinya yang tulus dan berjanji uutuk membangun maghligai 
rumah-tangga yang beisendikan pada eyari*at Islam,
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BAB III 
PERANAN LKMflAGA BP-4 

DALAM USAHANYA MENOEG/lH PERCE WAX AN 
DALAM PRAKTEKNYA DI SURh BAYA

1. Pelaksanaan Antara Teorl clan Praktek
Sebagaimana diketahui, BP-4 adalah iiadan Penasihat 

Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. oP-4 sebagai ditun- 
jukkan namanya memuasatkan kogiatannya pada macaluh perka
winan, perselisihan dan peroGraian. Oleh karena jika terjadi 
kehidupan rumah-tangga yang mengalawi kegcncangan, perbeii- 
sihan-perseiisihan tidak mungkin dilakukan secara iorn.il oleh 
badan resmi ueperti K.UA atau Pengadilan ngamu yan,$ sudah te- 
tap fungsinya di bidang pencatatan dan pcnegakan liuitum. Untuk 
pelayanan dan konsultasi pentawinan tex-sebut tidak bisa lain 
yang paling tepat adalah BP-4 . Ual iui berdasarkan Surat i\e- 
putusan Menteri Agama Homor ti5 Tanun iybi yang wengakui bah- 
wa Br-4 adalah satu-satunya badan yang berusana di bidang 
peuasinatan perkawinan aan peugurangan perceraian.

Sebagai konsekwensinya, bagi mereka yang dalam kehidu
pan rumah-tanuganya wengalami kegoncangan dan beruiat untuk 
bercerai, sebelum mereka rnenga jukannya ke Pengadilan ngayia 
seyogyanya mengauakan konsultasi terlebih da), ulu dengan pihak 
BP-4 guna memperoleh nasihat-nasihat serta petuah-petuah 
yang pada intinya diar.ahkan pada usaha perdamaian- Pertim- 
bangannya di sini adalah karena berdasar wav/ancara saya deng
an pihak Pengadilan Agama, oien Pungaailan Agama jika dirasa
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masih ringan alasan untuk bercerai tersebut misalnya karena 
sudah tidak cocok, akan dilimpahkan dulu ke BP-4 untuk memper- 
oleh penasihatan. Adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk 
melimpahkan masalah tex*sebut, berdasarkan Peraturan Menteri 
Agama No.3 tahun 1975 khususnya pasal 28 ayat 3 dan paeal 
30 ayat.2 .

Sesuai dengan tujuannya, BP-J| mempunyai tujuan untuk 
mempertinggi rautu perkawinan dan mewujudkan rumah-tangga baha- 
gia sejahtera menurut ajaran Islam. Usaha BP-4 untuk mewujud
kan tujuannya tersebut yang dalam prakteknya pada uraumnya 
dilakukan oleh BP-4 Tingkat Kecamatan terhadap pra-nikah, 
maka BP-4 Tingkat Kecamatan (dalam hal ini KUA) melakukan;
l.Memberikan penasihatan secara langsung.

Penasihatan secara langsung ini diberikan 10 (sepu- 
luh) hari sebeluw perkawinan berlangsung, Penasihatan diarah- 
kan bagaimana membentuk keluarga baliagia sejahtera, untuk 
itu harus ada kesiapan mental dan fisik. Terhadap kedua 
calon mempelai diberikan nasihat-nasihat, saran-saran, pe- 
tunjuk serta penjelaaan tentang bagaimana agar suami istri 
itu dapat hidup rukun, tenteram, saling harga monghargai, 
hormat menghormati dan saling terdapat pengertian yang dalam. 
Penasihatan aitekankan pada fungsi, hakekat dan ti.iiupn yang 
sebenarnya dari suatu perkawinan, bahwa perkawinan itu 
tidak hanya sekedar pelampiasan nafsu dan memperoleh ketu- 

runan saja, tetapi mempunyai arti dan nilai yang luhur dan 
suci.
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2 .Memberikan penasihatan di-^eaat perkawinan berlangsung, le- 
wat khotbah nikah. Sebagai Muslim Indonesia dalam menun- 
jang pembangunan nasional, diarahkan bagaimana mereka bisa 
mewujudkan 6uatu Norma Keluarga Kecil' Bahagia Sejahtera 
(NKKBS).

3 *Dengan banyaknya calon mempelai, maka untuk meningkatkan 
mutu jumlah yang banyak ini, setiap keluarga diusahakan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi dirinya (calon mem
pelai) dan anak-anaknya kelak.
Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad s.a.w;"nikahlah kamu kare- 
na Aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak". 
Peningkatan mutu tersebut harue dibekali dengan iman, ilmu 
pengetahuan dan amal ibadah, sebab tanpa bekal tersebut 
sulit untuk membentuk keluarga yang bahagia dan se'jahtera.

Usaha-usaha yang tersebut di atas, saya mengambilnya 
sebuah contoh di kecamatan Sukolilo Surabaya, karena Sukoli-
lo merupakan daerah yang terletak di pinggiran Kota Surabaya 
dan dapat dikatakan sebagai daerah yang masih pedesaan. Ter- 
nyata untuk Kecamatan Sukolilo tingkat pendidikannya masih 
rendah, rata-rata mereka berpendidikan SD (Madarasah) dan 
SMP. Dengan pendidikan yang masih rendah tersebut, cenderung 
mereka memasuki perkawinan pada usia muda yaitu dibawah mini
mal*

A3

l7lVawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukolilo
Surabaya, Juni 1969.
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Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan di 
bawah usia minimal tadi, diberikan nasihat-nasihat dan saran- 
saran supaya dapat menunda perkawinannya, karena perkawinan 
harus ada kesiapan mental dan fieik. Juga bila terjadi, mere
ka tetap melangsungkan perkawinannya di sini diarahkan untuk 
tidak mempunyai keturunan terlebih aahulu* Setelan 4 (empat) 
atau 5 (lima) tahun barulah mereka disarankan uittuk rneapu- 
nyai keturunan, sehingga di atas usia 20 tahun mereka baru 
mempunyai keturunan* Sebab juga menurut ilmu kedokteran bahwa 
bagi seorang wanita yang baik untuk melahirkan adalah antara 
usia 20-30 tahun* Selain itu penasihatan juga dilakukan lewat 
khotbah Jum'at di raasjid-masjid.^3

Dengan penasihatan lewat khotbah Jum'at juga dengan 
adanya perum&han-perumahan serta sekolahan-sekolahan di tiap- 
tiap kecamatan seperti sekarang ini, sedikit banyak telah 
mempengaruhi pola pikir mereka untuk kawin di atas usia mi
nimal. Masyarakat dapat menyadari bahwa suatu perkawinan itu 
perlu adanya kematangan jiv/a dan mental.

Sedangkan bagi mereka yang telah berkeluarga dan kohi- 
dupan rumah-tangganya mengalami keruwetan ataupun kegoncangan 
mereka biasanya langsung datang ke BP-4 Tingkat Kotamadya atau 
Propinsi* Bagi mereka yang berniat untuk cerai pada kenyataan- 
nya langsung datang ke Pengadilan Agama. Terhadap yang terakhir 
ini BP-4 Kotamadya Surabaya jarang bahkan sedikit sekali mene-

■^Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Su
rabaya, Juni 1989*
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rima clien, cian kalaupun BP-4 Kotamadya Surabaya menerima 
clien itupun mendapat limpahan dari Pengadilan Agama.

Untuk itulah BP-4 di dalam usahanya mengurangi atau 
mencegah perceraian dengan jalan: 
l*Memeberikan nasihat, anjuran.

a.Di dalam penasihatan ini, penasihat_.harus selalu menya- 
dari bahwa ia berhadapan dengan pribadi yang sedang me- 
ngalami derita bathin yang harus di beri penjelasan. Kare
na itu pihak BP-4 harus bersikap sabar, ia harus moraeli- 
hara dan memperhatikan sikap optimis eejauh mungkin, tuen- 
jauhkan sikap angkuh aan sikap yanp; keras.

b.Diadakan pendekatan diri terhadap yan^ akan dinasihati, 
sehingga antara penasihat dengan yang dinasihati-tidak 
terdapat peraisahan yang akan mengganggu kelancaran pena- 
sihatau.

c. Penasihat'.harus mengerti keadaan orang yang dinasihati 
dan bersikap wendidik dengan tujuan supaya orang yang 
dinasihati bisa sadar dan menginsafi dan subaliknya orang 
yang dinasihati juga harus memperhatikan iei penasihatan.

d.Penasihatan yang diberikan tidaklah terlalu teoritis, 
dan bukan pula yang bersifat menggurui dan indoktrinatif, 
sebab bagi mereka yang mempunyai pendidikan tinggi telah 
dianggap mampu untuk borpikir.

e*BP-4 berusaha menumbuhkan kesadaran, menyentuh perasaan 
dan membuka pikiran mereka, dengan memberiAan semacam 
kasus atau contoh yang sungguh-sung&uh terjadi tentang
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keluarga yang tenteram dan keluarga yang berantakan, se
hingga mereka bisa bercermin dari padanya.

^.riengadakan penerangan.
a.Penerangan dilakukan le.vat ruedia-media, per^-perti, membe- 

ri khotbah-knotbah seperti di v;aktu bulan-bulan dimana 
banyak orang mengadakan hajatan perkawinan dan di mimDar- 
mitflbar Islam untuk menerangkan tuntunan memoentuk keluarga 
sejahtera, tenteram, damai juga menjelaskan bahaya dari 
perceraian.

b.Menerbitkan buku-buku dan orosur-brotiur, yang diusahakan 
oleh BP-4 pusat.

c.Mengusahakan majalah-majalah BP-4 Nasihat Perkawinan.
3 .Memasyarakatkan Undang-undan^ Nomor 1 Tahun 197^.

Yang menjadi permasalahan dalam Undang-unuang Ini ada
lah usahanya untuk menekan atau mengurangi perceraian.
Usaha ini sesuai dengan yang dirintis oleh BP-4, mengurangi 
terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 menyebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathi.n anta
ra seorang pria dan ueorang wanita sebagai suami istri deng
an tujuan ’mambentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan ¥ang Mana Ksa". ^pabila diaimaA 

bunyi pasai 1 tadi, narapak bahwa Undang-undang tersebut mem
punyai tujuan yang suci dan luhur berdasarkan syari'at. Tuju
an demikian sejalan dengan tujuan yang dirintifc oleh BP-4.^9

kb

19wawaneara dengan Sekretaris Bidang Urusan Agama 
Islam BP-if Kotamadya Surauuya, Juni 1939.
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Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang perkawinan 
tersebut, disamping terdapat persamaan juga nampak eedikit 
perbedaan, namun perbedaan ini tidak menyangkut hal prinsip 
pada BP-4. Perbedaan terletak pada pelaksanaanny* yakni sesu-.. 
dah berlakunya Undang-undang tersebut tugas yang diemban 
oleh BP-4 semaKin efektii', eebab dengan demikian BP-4 b£ru- 
s&ha.meny^mpurnakan kegiatannya atau usahanya dalam menekan 
atau mengurangi terjadinya perceraian dengan jalan m^naeyara- 
katkan Undang-undang tentang perkawinan.

Sesuai dengan penasihatan yang dilakukan 'oleh BP-/)-, 
maka cara penasihatan yang dilakukan adalah: 
l*Memanggil para pihak.

2 .£etelah mereka memenuhi panggilannya, terhddap mereka dicari 
penyebab perselisihannya* Kepada mereka ditunjukkan ten
tang kelemahannya, lalu BP~4 mencari keterpaduan yang da
pat ditempuh, eeh.Lngga mereka dapat menyadari.

3 *Dalam Hal mereka tiiiai: memenuhi panggilannya, tidak ada sank- 
si bagi mereka sebab penasihatan ini sifatnya adalah sosi- 
ologis dan tidak mengikat sebagai badan yang semi resmi 
dalam Dep&rtemen Agama.

4 .Bilamana mereka sudah tidak dapat dipadukan lagi, dan tetap 
bersikeras untuk cerai mska jalan satu-satunya mereka me- 
ngajukannya ke Pengadilan Agama dengan diberi surat pe- 
ngantar dari BP-4*

Seperti telah saya sebutkan di atas bahwa antara BP-4 
dengan Pengadilan Agama terdaput hubungan, berdasarkan pasal
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28 ayat 3 dan pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No.3 
tahun '19V5- 
Pasal 28 ayat 3:

"Pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang 
raakeud talaq itu berusaha mendamaikan kedua belah pi
hak dan dapat mominta bantuan kepuda BP-4 setempat 
agar kepada suarni istri dinasihati untuk hidup rukun 
lagi dalam rumah-tangga" dan

Pasal 30 ayat 2:
"Pengadilan atfamu dalam sotiap kesempatun boruoaha. taen- 
dawaikan kedua pihak dan dapat minta bantuan kepada 
BP-4 setempat*
Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi 
perceraian yang baru berdasarkan alasan yang sama..20

Hubungan tersebut bersifat fungsionil bukan bor- 
sifat strukturil. Artinya BP-4 dan Pengadilan Agama merupa- 
kan lembaga yang sama-sarca berfungsi untuk mendamaikan para 
pihak yang mengalami sengketa dalam rumah-tangganya. Dalam 
hal ini Pengadilan Agama sebelum memutus perlu mendamaikan 
para pihak baik secara langsung atau uengan bantuan keluarga 
para pihak atau hakam (juru damai) bahkan kadang-kadang minta 
bantuan BP-4* Oleh hakim perkara tersebut (perkara yang dite- 
rima) dinilai terlebih dahulu bobotnya, selama perkara ter
sebut masih dimungkinkan untuk didamaikan maka Pengadilan 
Agama minta bantuan BP-4* Namun sebaliknya jika masalah yang 
diajukan sifatnya mendasar atau sangat prinsip, maica hakim 
tidak perlu minta bantuan BP-4 tetapi langsung mengadakan

^Owawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Su
rabaya, Juni 1989*
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pemrosesan terhadap perkaranya, sebagai misal alasan yang 
diajukan ealah satu terbukti serong.

Setelah saya mengadakan wawancara dengan pihak BP-4 
Kotataadya Surabaya, ternyata keberhasilan BP-4 dalam usaha- 
nya ikut mengurangi perceraian banyak tergantung kepada ke- 

sadaran masyarakatnya. Dengan banyaknya masyarakat yang lang- 
sung mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, menunjukkan 
bahwa peran BP-4 dalam usahanya mengurangi perceraian sangat- 
lah kecil.

2*Beberapa Permasalahan Yang Timbul Pada BP-4 Dalam Melak- 
sanakan Tugasnya

Meskipun hal-hal yang bersifat positif telah dicapai 
oleh BP-4, namun maeih banyak pula ma6alah-masalah yang men- 
jadi tantangan bagi BP-4 dan perlu mendapat perhatian.

Setiap perceraian apaun motifnya, pasti akan merupa
kan masalah sosial. Peristiwa perceraian tidak hanya menyang- 
kut suami istri £iajat tatapi mempunyai efek samping yang lu- 
as terhadap keluarga dan masyarakat* Dan sewakin maju kehidvi- 
pan suatu bangsa". dengan sagala perkembangannya juga sedikit 
banyak akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia terutama 
dalam setiap keluarga. Tetapi jika setiap keluarga tersebut 
dapat mempertahankan keutuhannya di sini tidak ada masalah. 
Sebaliknya jika mereka tidak dapat mempertahankan keutuhan 
keluarganya karena pengaruh perkembangan bangsanya, maka 
perlulah.ada suatu usaha untuk menghindari jangan sampai ter-
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jadi perpecahan dalam keluarganya, dengan jalan memuntapkan 
kehidupan beragama kepada setiap individu dan keluarga Indo
nesia*

Juga masalah dana.atau keuangan. Keuangun adalah salah 
satu masalah pokok bagi suatu organisasi dan kadang-k^dang 
sangat menentukan peranannya. Dana yang diperoleh BP-i* ber- 
asal dari bantuan-bantuan pemerintah maupun uang yang diterima 
dari para pihak yang mengadakan konsultasi dengan Bp-4 serta 
usaha-usaha lain yang diperoleh dengan cara yang halal. Ba- 
nyaknya dana yang diperoleh BP-4 juga tergantung dari sampai 
sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap usaha BP-4. Deng
an terbatasnya dana tersebut, maka tidak mustahil jika ter- 
jadi hal-hal oeperti tidak ada sistim penggajian terhadap 
tenaga-tenaga penasihat, majalah-wajalah Nasihat Perkawinan 
yang terbit juga terbatas pada mereka yang wen jadi anggota 
BP--'- saja. Terhadap masyarakat luas yang juga merabutuhkan ma- 
jalah ini belum terjangkau.

Dalam rangka memayarakatkan Untiang-unuang No.l tahun .:‘ 
19?t+t BP-4 juga uengalami hambatan, pelakeanaan program lin- 
tas sektoral seperti P2W-KSS (Peningakatan Peranan Wanita 
menuju Keluarga Sehat Sejahtera) kemampuannya masih terba

tas, belum dapat tnenjangkau seluruh desa, disebabkan karena 
dananya yang sangat terbatas juga yang lebih pen ting lagi 
karena memang sifat penasihatan yang dilakukan BP-4 dila- 
kukan dengan aasar keikhlasan sebagai rc-alisasi dari ibadah 
nya can semata-mata mencari ridho-Nya.
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Terhadap usaha BP-4 dalam menawarkan jasanya bagi pe
nasihatan lewat cerarnah-coraraah raaupun porautaran film yang 
ditujukan pada sekolah-sekolah juga instansi-instansi perne- 
rintah ifiaupun non-pemerintah, pernerintah belu.a MtinunjuKkan 
partisipasinya serta perhatiannya. rieberhasilan penasihatan 
tidak akan tercapai bila tidak ada partiaipaci dari mabya- 
rakat dan pernerintah, kendatipun penasihatan inenjadi tugas 
dan keuenangan BP-4 .
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BAB IV
TINJAUAN PLKCEk a IAN MiilHUKUT HUKUM ISLAM

dak undang-unlang nomow i tahun 1974 

l.PenKertian Perceraian Menarut Hukum It.lam uan Undanr-undan/r 
Nomor I Tahun 197U

Perceraian merupakan akibat putusnya perkawinan.
Namun bila kita menyadari oalr.va keluarga yang kokoh rnerupa- 
kan syarat yang penting bagi Kes«jahteraan masyarakat, harus 
pula diakui pentingnya langkah untuk membangun sebuah ke
luarga.

Perkawinan yang aalam istilan Islam ditsebut ninah, 
mempunyai pengertian suatu perjanjian perikatan antara seo- 

rang la^i-laki dan ^eoran^ w a n i t a . P e r j a n j i a n  ini bukan 
sembarang per janjian tie perti pex-<anjian jual beli atau oewa 
menyewa, tetapi perjanjian aalam nikah merupakan perjanjian 
yang suci untuk membentuk keluarga bahagia sjojahtara ber- 
daearkan syari'at.

Undang-undan^ Nomor 1 Tanun 1 9 7  ̂ paual 1 , perkawinan 
aualah ikatan laiiir bathin antara seox*ang pria aan seorang 
wanita sabagai suaud istri aengari tujuan membentuk keluarga 
(rumah-tangga) yang bahagia aan kekai uerdasarkan Ketult&nan 
Yang Maha Esa. Kalau kita banuingkan pengertian pox*kawinan 
menurut hukum Islam dan Undang-undang Peritawinan tidak ada

^Soemiyati, Hukum rerkawinan 1 .slam dan Undang-undanfl 
Pex'kawinan . Jilid I ,ce t.1, Libor ty , Jogyakarta, 19d2, n . 9
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perbedaan yang prinsipiil. Kedua ketentuan tersebut mempu- 
nyai tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal menurut syari*at.

Sudah menjadi kodrat bahwa antara dua jenis yang ber- 
lainan mempunyai daya tarik menarik. Oleh karena itu dengan 
perkawinan, maka akan tirabul rasa gairah antara seorang 
pria dan wanita secara timbal balik.
Hal tersebut didauarkan pada Firman Allah:

''.*** Mereka (perernpuan) itu pakaian bagimu dan kamu- 
pun pakaian dari raoreka**.*1' (Q S :Al-Baqarah:18?). 

Perkawinan mempunyai faedah yang besar ^ekali, baik 
bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat* Hal ini disebab- 
kan karena perkawinan mempunyai tujuan:
l*Menjadikan kehidupan di rumah dengan damai serta cinta

mencintai antara satu dengan yang lain*
Sebagaimana Firman Allah:

Dan diantara keterangau-^ya, bahwa Ia (Allah) menjadi~ 
kan istri bagimu dari bangsamu, supaya boleh kamu ting- 
gal (dengan damai) bersama dia serta menjaiiikan berka- 
sih sayang dan cinta mencintai antar kamu. Sungguh yang 
demikian menjadi ajat (keterangan) bagi kaum yang ber- 
pikir (QS:Ar-Rum:21).23

2 *Untuk menenangkan pandangan mata dan menj&ga kehormatan . .
diri.
Tersebut dalam Hadist Nabi:Dari Abdullah bin Masud, ia 

i2lbid., h.15
^Mah m u d  Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islaiflrcet*VI. 

Hidakarya Agung, Jakarta, 1977, h*2‘.
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berkata, telah berkata kepada kami Nosulullah SA.V:"Hai 
sekalian pemuda; barang eiapa dlantara kamu yang telah 
sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya 
kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang 
agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang ti- 
uak sanggup hendaklan berpuasa. Karena puasa itu ada
lah porisai baginya", (H.R.Bukhori dan i'iuslim)24

3 .Untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat 
ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat memba- 
ngun hari depannya yang leuih baik bagi dirinya, keluarga- 
nya dan masyarakat serta bangsa o;in ne^aranya.

54

Pengertian perceraian menurut hukum Islam.
Perceraian dalam istilah fiqh disebut "talaq" atau

"furqoh". Percex-aian adalaii membuKa ikatan membataikan per-
janjian.25 Perjanjian suci dimana sco rang wanita dan seorang

laki-l^ki saling raengikatkan diri untuk membentuk keluarga
bahagia sejahtera berdasarkan syari'at. Jika perkawinan itu
dilakukan menyimpang dari tujuan yang disyari1atkan, maka
hukum perkawinan itu haram. Misalnya nikah mut'ah (nikah
untuk sementara waktu),
Sebagaimana Firman Allah:

Hai orang-orang beriraan, tidak halal bagi kamu mempusa- 
kai wanita dengan jalan paksa; dan janganlah kamu beri- 
kan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan peker- 
jaan keji dan nyata. Dan bergaullah dengan mereka seca- 
ra patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (ma
ka Dersabarlah) karena mengkin kamu tidak menyukai se-

24BP-4 Pusat, ov.cit.. h.y 
^Soemiyati, 0 p. c i t.. h.103
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55
.suatu, padahal Allah menjadikan pad any a kobalkan jnu& 
banyak" *( QS; Aii-Nisa: 19)

Islam telah raensyari1atkan bahwa perkawinan itu bu
kan untuk sementara waktu tetapi untuk selaraa-laraanya* Na
mun manusia itu tidak ada memiliki kesempurnaan* Juga ti
dak lepas dari kekhilafan. Oleh karena itu setiap manusia 
paeti mepunyai problema* Apalagi raereka yang sudah berke- 
luarga (suami istri). Percekcokan maupun perselisihan sela- 
lu mewarnai kehidupan mereka, bilamana mereka tidak dapat 
mengatasinya secara baik-baik. Namun kemampuan manusia itu 
tidak sama dan sangat terbatas. Mereka ada yang mampu dan 
ada yang tidak mampu untuk mengembalikan suasana rumah-tang?- 
ga yang dalam keadaan damai kembali.

Bagi keluarga yang tidak mampu mengatasi; perselisi
han eemakin berlarut-larutt mereka tidak dapat didamaikan 
dan terus menerus terjadi pertengkaran. Maka jalan terakhir 
mereka harus cerai. Karena Islampun tidak menghendaki sua
tu keluarga itu berdlri tidak eesuai dengan apa yang uiten- 
tukan dalam syari'at. Cerai merupakan jalan terbaik bagi 
raereka, karena keadaan seperti itu bilamana diportahankan 
akibatnya sangat tidak baik bagi perkembangan anak-anaknya 
maupun bagi keluarga wasing-masing pihak,

Kenaatipun deraikian, diharapkan dengan putusnya per
kawinan mereka, tidak berarti pula memutuskan tali persaudara- 
an (hubungan kekeluargaan) terhadap keluarga masing-masing 

pihak, sehingga tidak ada perasaan dendarn.
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Pengertian perceraian menurut Undang-undang No.l Tahun 1974* 
Perceraian adalah gagalnya suami istri untuk menyu- 

sun dan mewbiaa rumah-taugga yang telah mereka rintis. 
Alasan-alasan gagalnya mereka inenyusun dan tnembina rumah- 
tangga pada umuwnya;
l.Kesulitan bidang ekonomi.
2 *Karena poligaai.
3 .Ditinggal mati.
4 .Karena suami tidak memberikan nafkah,
5.Pengaruh lingkungan.
6 .Kawin paksa.

Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No,9 Tahun
1975 perceraian dapat terjadi karena:

a.Salah satu pihak berbuat zina atau wenjadi pemabuk* 
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di- 
sembuhkan,

b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (du- 
a) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tan- 
pa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemam- 
puannya;

c.Salah satu pihak raendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawi
nan berlangsung;

d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengania- 
yaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e.Salah satu pihak menuapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat tnenjalunkan kewajibannya 
sebagai suami/istri.

f.Antara suami dan istri terus menerus terjadi perseli
sihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hi- 
dup rukun lagi dalam rumah-taugga.
Di dalam pasal Z ayat 1 Undang-undang No.l Tanun 1974 

disebutkan:"Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agatnanya dan koperc^yaannya itu,!. Pasal ini
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mengandung pengertian tidak ada perkawinan di luar nukum 
masing-musing agamanya dan kepercayaannya itu, maka konsek- 
wensinya tidak ada perceraian yang dilakukan di luar hukum 
agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan berlakunya Undang-undang Noraor 1 Tahun 1974 
beserta pex-aturan pelaksanaannya, maka hukum masing-raasing 
agamanya dan kepercayaannya itu juga berlaku sebagai keten- 
tuan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan, termasuK perceraian. Sehingga bagi orang 
Islam tida ada kemungkinan untuk melukukan p^reex-uian deng-

»an melanggar hukum agamanya sendiri.

2.Syarat-svarat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undana- 

undang Nomor 1 Tahun I9'?k
Perceraian (putusnya perkawinan) dapat terjadi antara 

lain karena;
1.Talaq

Islam mensyari1atkan bahwa hak talaq ada pada suami. 
Tidak berarti hal ini memberi kesempatan kepada suami atau 
laki-laki untuk berbuat semaunya dalam menjatuhkan talaq.
2,Khulu1

Bentuk perceraian karena *iwald (pembayaran atau 
tebusan olen istri terhadap suami). Dengan pembayaran itu 
hak khulu1 ada pada istri.
Tersebut aalam Firman Allah:

.... tidak halal bagimu (suami) mengambil kembali sesu-
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atu yang telah diberikan kepada meroka (istri), kecu- 
ali kalau keduanya kuatir tidak dapat menjalankan hu- 
kum Allah mengenai aturan hidup perkawinan, maka tidak 
ada dosa atau keduanya tentang bayaran yang diberikan 
oleh istri untuk menebus dirinya .,..26

3 *Faeakh
Perceraian itu terjadi karena perkawinan itu dirusak 

atau dibatalkan, sehingga istri menggugat ke Pengadilan Aga
ma karena perlakuan suami yang luar biasa. Hak faoakh ada 
pada kedua-duanya (suami dan is\.ri),
/fKematian

Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan bukan 
kehendak suami atau istri. Kematian sudah menjadi kodrat- 
Nya. Kecuali suami, istri yang ditinggal mati suaminya, 
baru boleh melakukan perkawinannya yang baru, setelah masa 

iddahnya habis yaitu 4 ,(em.Pat) bulan 10 (sepuluh) hari.
Hal ini dilakukan karena setelah kematian suaminya yang 
pertama, tidak dimungkinkan lagi hubungan mereka disambung 
lagi.

Perceraian yang disebabkan karena berbagai alasan 
tersebut, tidak begitu saja dapat dijatuhkan, tetapi akan 
sah apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, Syarat- 
eyarat talaq, terletak pada suami, istri dan sighat talaq 
(perkataan atau ucapan).
Syarat suami adalah:
l.Berakal sehat.
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2,Telah baligh,
3 .Tidak karena pakeaan.
Syarat istri supaya sah untuk ditalaq;
l.Istri telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya.
2 .Ietri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh 
suaminya dalam waktu suci itu.
Sedangkan untuk syarat sighat adalah:
l.Sharih (terang), pengucapan dilakukan dengan terang tanpa 
ragu-ragu lagi,
2 .Kinayah (sindiran), pengucapan masih dilakukan dengan ra
gu-ragu, tetapi pengucapan ini tergantung pada niatnya. 
Artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian, tidaklah 
jatuh talaq,

Khulu1 (talaq tebus) sah untuk dilakukan bila: kei- 
nginan bercerai itu datang dari pihak istri karena ia benci 
kepada suaminya, dan bukan disebabkan pada kesalahan suami* 
Sebab kalau talaq tebus itu dari kehondak suami atau tekanan 
suami, berarti paksaan kepada istri untuk meagoriiaukuu uar- 
tanya guna keuntungan suami*
Syarat-syarat fasakh.

Yang menuntut fasakh di Pengadilan Agama pada umum- 
nya istri, Untuk satmya istri menuntut fasalh di Pengadilan 

Agama ialah:
1 .Suami sakit gila.
2 ,Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diha-* 
rapkan sembuh*
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6o
3 .Suami tidak berfungsi lagi dalam hubungan seks.
4.Suami jatuh miskin sehingga tidak mampu memberi nai'kah 

pada istrinya.
5 -Suami pergi tanpa diketahui tempatnya dan tanpa berita.

Sjirat-syarat perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974.

Berdasarkan pasal j>& Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
perceraian (putusnya perkawinan) dapat terjadi karena:
1 .Kematian 

' 2 .Perceraian
3.Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang terjadi karena kematian, 
dalam ketentuan syari’at juga dipakai sebagai alasan putus
nya perkawinan. Sedangkan putusnya perkawinan yang terjadi 
karena perceraian juga digunakan sebagai alasan putusnya 
•perkawinan, hanya dalam ketentuan syari’at dipakai istilah 
talaq. Keputusan pengauilan seoagai penyebab putusnya per
kawinan, maksucinya keputusan pengadilan tersebut berisi ke- 
putusan tentang talaq,, talik at talaq, siqoq, li'an, khulu*, 
fasakh, uiurtad dan ridah. rtaiau kita bandingkan dengan alasan 
putusnya perkawinan menurut ketentuan syari'at, maka nampak 
keduanya tidak aaa perbedaan, apa yang ditentukan dalam Undang- 
undang Nomor 1 Tahun 1974 suuah sesuai dengan ketentuan sya
ri’at.

Untuk sahnya percoraian, maka oerdasaruan pasal 39 
Undang-unuang Notaor 1 Taliun 1^74; perceraian sah bila dilaku- 

•
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kan di depan sidang pengadilan, harus ada cukup alasan, bah
wa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun 
sebagai suami istri.

Pengadilan yang diuaksud adalah pengadilan agama 
bagi mereka yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi 
lainnya. Di atas telah disyaratkan bahwa perceraian sah jika 
dilakukan di depan sidang pengadilan, maka konsekwensinya 
adalah jika pengadilan agama berhasil mendamaikan mereka, 
tetapi kemudian terjadi perceraian terhadap mereka tanpa 
dilakukan di depan sidang, maka perceraian tersebut tidak 
sah.

Pfcngauilan agama yang oorwe.nang untuk memutus percerai

an ini adalah pengadilan agama di daerah hukum di mana tern- 
pat tinggal tergu&at. Keputusan pengadilan ini hanya merau- 
tuskan untuk mengadakan sidang pengadilan, meneiiti alasan- 
altAsan perceraian dan menyaksikan perceraian yang dilakukan 
suami. Jadi pengadilan hanya menyaksikan saja, sedang talaq 
tetap diucapkan suami s^ndiri.

S.Penvelesaian Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang- 
undan^ Nomor 1 Tahun 1974

Akan eratlah hubungan suami istri apabila masing- 
masing tetsp menjalankan kewajibannya sebagai suami istri 
yang baik. Sebaliknya, apabila dalam pergaulan suami istri 
tidak dapat mencapai tujuan perkawinan (ruwah-tangga) yang 
telah mereka rintis, maka pergaulan koduanya menjadikan sebab 
perpisahan.
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Untuk mempertahankan hubungan mereka, maka usaha- 
usaha yang dilakukan adalah:
l,Usaha perdamaian.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, se- 
hingga terjadi ketidaksedapan di dalara rumah-tungga, maka 
perlu diketahui terlebih dahulu siapa di antara mereka yang 
menjadi penyebab perselisihan itu. Dalam keadaan demikian 
penyelesaian dapat dilakukan dengan: 
a*Dise.rahkan kepada suami istri itu sendiri.

Bilamana perselisihan itu datangnya dari istri kare
na membangkang (nusyuz), maka suami mempunyai kuasa untuk 
bertindak guna usaha perdamaian dengan memerintah istri un
tuk tnentaati nasihatnya, mengambil keputusan pisah tempat 
tidur,
Sebagaimana Firman Allah:

Wanita-wanita yang kamu khav/atiri nusyuznya, maka nasi- 
hatilah mereka dan pisahakanlah diri dari tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka men- 
taatimu, maka janganlah kamu raencari-cari jalan untuk 
menysahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar (QS:An-Nisa:34)- 2?

Sebaliknya jika nusyuznya istri sebagai akibat dari 
tindakan suami, antara lain karena bersikap keras terhadap 
istrinya, maka istri mempunyai kuasa untuk mengadakan per- 
baikan dan hidup rukun kembali, dengan segala daya upayanya 
mi6alnya istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal.sua-

&

^H.M.Djamil Latif, op.cit. , h.32.
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63
minya mau baik kembali.
Tersebut dalam Firman Allah:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 
acuhtak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi ke- 
duanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, 
dan peraamaian itu leoih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu meng- 
gauli istrimu dengan baik dan memeiihara dirimu (dari 
nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah 
adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan ( : An-Nisa:126).28

b.DiserahKan kepada juru damai.
Juru damai (hakam) ini terdiri dari keluarga pihak

suami dan keluarga pihak istri. Juru damai baru aerfungsi
jika usaha yang dilakukan suami istri tidak uerhasil.
Allah ber-Firman;

Dan jika kamu khawatir ada peroengketaan antara kedua- 
nya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki- 
laki dan seorang hakam dari keluarga pei'^mpuan, Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi petunjuk kepada suami istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetanui lagi mengenal 
(QS:An-Nisa:35).2^

c.Penasihatan oleh BP-J+.
Peran serta BP-4 dalam usahanya ikut mcngembalikan 

keseimbangan rumah-tangga yang telah goyah, tergantung kepada 
kliennya. Bilamana mereka menghenaaki, BP-4 dengan terbuka

•
akan menerima. Dalam hal ini BP-4 bertindak sebagai pihak 
III yang netral berdiri di atas kebenaran ci.an keadilan serta 

berusaha dongan semaksimal mungkin mendamaikan masalah

m.Djamil Latif, op.cit., h.3 3 - 
2 9h,M.Djamil Latif, loc^cit..
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perselisihan suami istri dan mcngcmbalikan kepereayaan me
reka tentang hak^kat perkawinan*
3 -Usaha penyembuhan.

Sekiranya tahapan-tahapan di atas tidak racnunjukkan 
adanya perkcmbangan, perlulah adanya perceraian sebagai ja
lan terakhir guna mengatasi keeulitan serta men^hindarkan 
terjadinya percekcokan yang berlarut-larut yang sangat mem- 
bahayakan bagi kelangsungan rumah-tangganya,

Dalam usaha penyembuhan ini, suami diperkenankan meng- 
gunakan hak talaqnya, yang dimungkinkan mereka akan sernbuh 
dan baik kembali setelah diberi kesempatan borpikir, dengan 
syarat talaq yang dijatuhkan suami adalah talaq yang dapat 
dirujuk yaitu talaq satu.
Sebagaimana Firman Allah:

"Hai Nabi:Apabila karau menceraiakan istri-isirimu maka 
hendaklan kamu ceraikan mereka agar (raenghacU.pi) *iddah- 
nya (yang v;a j a r ) ( Q S : At-Talaq)

Atas permintaan istri, suami dapat melakukan talaq 
khulu* (talak tebus), yaitu dengan mewajibkan istri meiLbayar 
iwald (uang tebusan).
Allah ber-Firman:

"Jika karau khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 
istri untuk menobus dirinya".(QS:Al-Baqarah:229)

Firman Allah t=rsebut memberikan keraungkinan mereka
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1

kembaii dalam kehidupan perkawinan baru uan pembayaran mas 
kawin lagi atas persetujuan mereka bersama.
4 .Diserahkan kepada pengadilan.

Sebagai jalan terakhir proses penyelesaian percerai
an, istri dapat mengajukari permohonan perceraian kepada pe
ngadilan agama karena tahap penyelesaian tersebut di atas 
mengalami jalan buntu. Namun hakim tidak begitu saja lang- 
sung memutus perkaranya. Sekiranya masih dimungkinkan untuk 
berdamai, aalam hal ini hakim oertindak sebagai penasihat, 
memberikan nasihat dan per Limbangan-per timbangan. Bilamana 
mereka tetap p«da pendiriannya, barulah haitira momproses 
perkaranya.

Diharapkan, dengan perceraian tersebut ketertiban 
dan ketentraraan antara kedua belah pihak uapat lercipta, 
masing-masing dapat meucari susuuan atau tasangan yang cocak 
sesuai apa yang diharapkan* Terlebih lagi tidak ada pera- 
saan deuaam.

Penyelesaian perce ruiati taeuurut Undang-undang homor 1 Tahun 
1974.

Untuk menanggulangi perceraian itu atau mernpertahan- 
kan keutuhan rumah-tangga, aaa psal-pasal aalaoi Unaang-undang 

liomor ’1 Tahun 1974 yang isinya pada dasarnya mewpersulcar 
perkawinan. dal ini aiuasarkan pada pokOK ^ikiran bahwa per
kawinan sojak semula dimaksudkan untuk mumuontuk keluarga 
yang bahagia aan kekal sejahtera.

Pasal 59 Undang-unuang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:
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(1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang penga
dilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua bela+i pihak.

(2 )Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup a'lasan bahwa 
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun se
bagai suami istri.

(3 )Tata cara perceraian di depan pengadilan di atur dalam 
peraturan perundungan torsendiri*

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi baik
atas kehendak bersama ataupun kehendak salah jatu pihak yang
seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pemerintah,
namun demi meghindarkan tindakan sewenang-wonang terutaroa
dari pihak suami dan- juga demi kepastian hukum, maka penye-
lesaian perceraian melalui saluran lembaga pengadilan.

Mengirigat adanya kebaikan dan keuntungan dari keten-
tun terseDut, sudah sepantasnya jika orang Islam mengikuti-
nya.

Selain saluran pengadii.' ;, sebelum pengadilan agama 
memutus perkara tersebut, tci'i* ih .Jiuiu diusahakan per- 
uamaian.

Peraturan Hentori Agama Homgr 3 Tahun 1975 tentang:
kewajiban Ptgawai Pencatat aan Tata Kerja Pengadilan Agama
Dalam rielaKsanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan
Bagi Boragama Islam;
Pacal 28 ixjat 3;

Pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang 
rnaksud talaq itu berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak dan dapat minta bantuan kepada BP-4 setempat agar 
kepada suami istri dinasihatai untuk hidup rukun lagi 
dalam rumah-tangga ' dan
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Pasal $0 ayat 2;
Pengadilan agama dalam setiap kesempalan berusaha men
damaikan kedua pihak dan dapat minta bantuan kepada 
BP-i). setempat.
Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi 
perceraian yang baru berdasarkan alasan yang sama.26

Berdaearkan ketentuan pasal tersebut di a.tas, BP-4
juga ikut berperan dalam usahanya mendamaikan suami istri
yang henaak bercerai, sebagai saluran penasihatan, karena
dianggap periu oleh pengadilan agama.

Bilamana BP-4 tidak berhusil mendamaikan, perkara
tersebut diserahkan kemuali pada pengadilan a^ama, mengingat
segala usaha telah dilakukan dan tidak oerhasil mendamaikan
mereka, baru kemudian pengadilan agama mengamuil keputusan.

Dengan demikian, penyelesaian perceraian menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilakukan melalui:
1.Pengadilan Agama

Sebelum mengambii keputusan, usaha perdamaian dila
kukan terlebih duhulu oleh pengadilan agama, yang dalam hal 
ini dilakukan oleh hakim sendiri, selaku bidang penasihatan.
2.Usaha perdamaian

^eperti usaha perdamian di atas, usaha perdaiaaian 
ini dilakukan baik sabeiuiu maupun selaraa persiaangan se- 
belum gugatan perceraian diputuskan.
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26‘vvawancara dengan -.Vakil Ketua Pengadilan Agama Su
rabaya, 5 Juui i9fly*
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I

BP-Z*
Di sini BP-4 juga ikut berperan untuk menerima dan 

memberikan nasihat bagi kedua belah pihak, setelah usaha 
perdamaian oleh hakim tidak oerhusil. Bilamana UP-4 tidak 
memuerikan hasilnya juga, maka perkara ini diserahkan kemba- 
li pada pengadilan agama.
4 ,Keputusan pengadilan agama

Setelah mempertimbangkan usaha-usana tersebut di atas 
tidak mengalami perkembangan, bahkan mereka tetap ngotot 
untuk bercerai, jalan terakhir yang ditempuh oleh pengadi
lan agama adalah memberikan keputusannya.

it.K^sus Perceraian Yang Pernah Ditangani Oleh BP-4
Kasus ini pada mulanya diajukan ke Pengadilan Agama 

Surabaya, Jalan Gadung III No.10 Surabaya. Kemudian oleh 
Pengadilan Agama dilimpah^an kepada BP-4 Kotamadya Surabaya 
Jalan Manyar Kertoadi No.l Surabaya, untuk memberikan ban

tuan penasihatan,
Pihak-pihak yang berperkara adalah:

Nama: EY bin SCT, uraur: 2? tahun, agama Islam, peker- 
jaan: terakhir bertempat tinggal di Granting Se- 
latan 1/6 Surabaya, selanjutnya disebut "PEMOHON"

L A *V A N
Nama: AP binti P., umur: 29 tahun, agama Islam, pe- 
kerjaan Guru, terakhir bertempat tinggal di Sidoyoso 
Wetan 1/1 Surabaya, selanjutnya disebut "TERM0I10N"
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DUDUK PBHKAHANXA 
Bahwa pemonon dan termohon telah melangsungkan per- 

nikahan di KUA Kecamatan Siniokerto, Surabaya tabggal 21 No- 
pember 1986, terbukti surat keterangan dari KUA Kecamatan 
Simokerto Surabaya, tanggal 16 Hei 1988, No.Km.11,1^/02.02/ 
73/1988 dan sebagai hasil pernikahannya telah dikaruniai 
seorang anak.

Bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Mei 1988 
telah mengajukan permohonan penyaksian ikrar talaq yang 
kemudian terdaftar dalam Buku Daftar Peneriaaan Perkarw 
nomor: 470/'88, dengan alasan;
- Bahwa akhir-akhir ini kehidupan rumah-tangganya tidak 

harmonic bahkan pemohon sering gelisah atau tidak tente- 
ram hiuupnya dikarenakan tidak adanya kapuasan dalam hu
bungan bathin, bahkan termonon (istrinya) pernah menolak 
kehendak pemohon untuk raelangsungkan hubungan biologis.

- Antara pemohon d. 'an termoiion sampai sekarang telah ber- 
pisah teir ;.-at kuraj.  ̂ lebih sclama 16 bulan dan tidak ada 
harapan untuk hidup rukun kembali.

a.Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya,
Setelah hakim Pengadilan Agama mendengar keterangan 

pemohon, termonon juga keluarganya serta setelah metupelu- 
jari alasan-alasan yang diajukan oleh penohon, maka per- 
kara ini;
- Termasuk wewenang Pengadilan Agama Surabaya.
- Bahwa pemouon dengan termonon telah dapat dibuktikan
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subagai suami istri yang sah berda^arkan keterangan pe
mohon dan termohon maupun surat keterangan dari KUA
Kecamatan Simokerto Surabaya tanggal 16 Hei 1988 No.Kra.
11.14/02.02/73/1988.

- Berdasar pernyataan pemohon bahwa tidak adanya keten- 
teraman pada diri pemohon uerta tidak adanya kepuasan 
dalam hubungan bathin serta termohon menolak kehendak 
pemohon dalam hubungan biplogis.

- Tidak adanya kecocokan antara pemohon dengan termohon 
dan telah berpisah tempat kurang lebih seiama 16 bulan.

- Bahwa termohon tidak memoenarkan alasan atau tuduhan 
pemohon tersebut dan pada prinsipnya termohon masih 
keoeratan bercerai-.dengan pemohon karena masih senang 
dengan pemohon dan demi masa depan anak.

- Berdasar keterangan keluarga bahwa pada mulanya keadaan 
ruaah-tgngga pemohon dengan termohon baik-baik saja, 
namun akhir-akhir ini meiuang terjadi keretakan yang uara- 
pai sekarang belum bisa didamaikan.

- Bahwa berdasar pernyataan pemohon tersebut di atas oleh 
Majelis llakim dipandang tiaak sesuai lagi aengin tujuan 
perkawinan..

- Buuwa tbrtflohon borsodia uiceraikan asalkan pemohon bor- 
sedia memuuri nal'kah.

- Bahwa pemohon bersedia membayar beban yang menjadi tang- 
gung jawabnya.

- Bahwa ^ajelis Hakim Pengadilan Agama Surabya telah be-
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berapa kali membuka sidangnya dan dalam tiap-tiap si- 
dang telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menda-
maikan pemonon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

- bahwa Majelis Uakim juga telah beru^aha inenghadirkan 
kedua orang tua pemohon dan termohon agar diselesaikan 
dengan jalan musyawarah menuju perdamaian akan tetapi 
juga tidak berhasil.

- Bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam suratnya tertang- 
gal 22 Juli 1968 No .PA.io/l/K.a/1776/l98b telah meminta 
bantuan kepada BP-4 Kotamadya Jalan Hanyar Kertoadi No.l 
Surabaya agar diadakan penasihatan-penasiiiatan akan 
tetapi BP-4 dalam suratnya certanggal 29 Agustus 1938
N o .105/8/BP-4/ly88 bahwa untuk menuju perdamaian antara 
pemohon dengan termohon tidak uerhasil.

Berdasarkan poitimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa perraohonan perao- 
hon telah memenuhi syarat-syarat dengan menetapkan:
1 .Mengaoulkau permononan peiuohou *
2 .Menyeienggarakan sidang penyaksian ikrar talaq pemohon 

terhadap termohon setelah penetapan tersebut mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap.

3 .1-letaerintahkan kepada pemohon xembayar uang l.OOO.OOG,- 
untuk nalkah nadliyah, nafkah iddah, nafkah anak dan 
mut'ah kepada termohon.

4 ,Memerintahkan kepada termohon untuk membayar biaya per- 
kara sebesar 19*500,-
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b.Pertimbangan BP-4 Kotamadya Surabaya.
BP-4 berdasarkan surat permohonan talaq, foto 

copy surat nikah dan berita acara peraiaangan yang 
diterima dari Pengadilan Agama, meli/jat adanya bebera- 
pa masalah yang diajukan sooagai alasan permohonan 
oleh pemohon, Kehidupan rumah-tangga antara pemohon 
dengan termohon tidak harmonia lagi dan tidak tenteram 
dikarenakan tidak adanya kepuasan dalam hubungan ba- 
thin, juga mereka kemudian berpisah terapat kurang 
lebin seiama lb bulan. Keadaan rumah-tangga yang de- 
mikian ini dipandang tidak sesuai lagi dengan tujuan 
perkawinan sebagaimana ditentukan dalam syari'at dan 
Undang-undang Noinor 1 Tahun 1974 pasal 1. Namun pihak 
BP-4 tetap berusaha memberikan nasihat-nasihat serta 
saran-saran yang menuju ke arah perdrma.ian. Di sini 
ditekankan bagaimana tujuan, hakekat perkawinan serta 
bahayanya suatu perceraian.

Berdasarkan hasil penasihatan ternyata salah satu 
pihak (istrinya) tidak tnau diceraikan karena istrinya 
merasa tidak Dersalah uahkan semua tuduhan-tuduhan 
dari suaminya menurut pengakuan istrinya tidk benar.
Di lain pihak suaminya tetap bersikeras tetap pada 

pendiriannya semula.

c.Analisis Kasus.
Menyimak kasus tersebut di atas, pasangan suami
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istri tersebut gagal mengarungi bafttera rumah-tangga

nya* Hal ini disebabkan karena turmohon sebagai istri 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri 
aebagaimana mestinya. JLda (istri) tidak menyadari bah
wa akibat tindakannya tersebut telah merabuat kehidu
pan rumah-tangganya roenjadi berantakan dan lebih parah 
lagi mengakibatkan tex'juuin,y a perceraian, -meskipun dia 
sendiri sebenarnya menginginkan hal itu tidak terjadi, 
Tidak harmonicnya keluarga tersebut dan terjadinya per
ceraian meuunjukkan bahwa perkawinan yang telah mereka 
rintis tidak sesuai lagi dengan tujuan perkav/inan seba- 
gaimana Finnan nllan Surat Ar-Huui:21 yang berbunyi:

Pan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu 
sendiri supaya kamu eenderung dan merasa tentorara 
ke^adanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya yang ueraikian itu benar-. 
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpi- 
kir

juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ber- 
bunyi:"Perkawinan ialah ikatan lahir batnin antara se

orang pria dan seorang wanita sebagai suami istri ueng- 
an tujuan mambenluk keluarga (rumah-tangga) yang uaha- 
gia dan kekal berdasarkan Ketuhanan iang I'.aha Esa"*

Sebelumnya mereka telah berusaha didamaikan ter- 
lebih dahulu olen pengadilan agama dan pihak-pihak RP-Jj 
tetapi tidak berhasil dan alasan-alasan pemohon dinyata- 
kan oleh Majelis iiakim telah uiemenuhi syarat-syarat 
untuk permononan ikrar talaq, maka Hajeiis Hakim tnene- 
rima dan mengabulkan.
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BAB V 
P hi N U T U P

l«Kesimpulan
a.Pada dasarnya BP-4 telah menjalin hubungan baik dengan 

instansi departemen agama, sehingga BP-4 akan membawa 
nama baik bagi departemen agama jika dapat menekan ang- 
ka perceraian.

b.Dengan dikeluarkannya Unciang-undang Perkawinan, banyak 
membawa pengaruh terhadap kerja BP-4 - Teraapat kesesuai- 
an tujuan antara BP-4 dengan Undang-undang Perkawinan. 
Untuk mengefektifkan kerj&nya, BP-4 dalam usahanya men- 
capai tujuan melakukan usaha dengan memasyarakatkan 
Undang-undang Perkawinan lewat penyuluhan-penyuluhan. 
Tercipta hubungan kerja sama dengan pengadilan agama*

c.Dengan adanya BP-4 merupakan satu-satunya lerabaga yang 
bergerak di bidang penasihatan perkavin&n, porcclisihan 
dan perceraian, sehingga merupakan kesempatan yang sa

ngat baik bagi mereka-mereka yang bermaksud mengarungi 
bahtera rumah-tangga, aengan harapan setelah raemperoleh 
penasihatan dapat dipakai sebagai pedoman dalam mema- 
suki kehidupan yang baru agar tidak terjadi hal-hal yang 
dapat membahayakan perkawinannya. Juga bertugas untuk 
raenasihati dan mendamaikan bagi mereka yang eodang ber- 
selisih. dan mencegah jangan sampai terjadi perceraian.

d*Juga BP-4 telah merubah suasana. Keresahar.-keresahan aki-
bat adanya perceraian yang sering terjadi eebeluranya
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dapat dikurangi. 
e*BP-4-(sebagai lembaga sosial (kemasyarakatan) menunjuk- 

kan peranannya pada biciang penasihatan perkawinan, pe
nasihatan perselisihan dan penasihatan perceraian. Pe- 
tugas-petugas BP-4 belum menunjukkan perannya terhadap 
kasus perselisihan dan perceraian. 

i'.Dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang di- 
hadapi BP-4 kendatipun di lain pihak juga telah menunjuk- 
kan perannya.

g.Saran.
a.Hendaknya BP-4 lebin diperkuat dan lebih diuiantapkan. 

Diusahakan bagaimana supaya organisasi ini yang merupa- 
kan organisasi kemasyarakatan jadi organisasi swasta yang 
mempunyai hubungan yang lebih oaik dan le/oih erat lagi 
dengan aepartemen agama. 

b*BP-4 dalam usahanya memasyarakatkan Unaang-undang Perka- 
iviuaxi hendaknya dalam memberikan penjel^an kepada ma- 
syarakat tidak terbatas pada kota-kota saja tetapi juga 
dilaksanakan di desa-desa bahkan sampai keseluruh pelo- 
sok, sehingga Undang-undang Perkawinan itu dimengerti 
dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

c.Perlu meningkatkan usaha penasihatan yang sernula BP-4 
dikatakan hanya sabagai "penjaga gawang" jangan sampai 
perkawinan itu berantakan, maka lebih dari itu benar- 
benar merupakan pembina bagi kesejahteraan keluarga.
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d.Jadikanlah BP-4 sebagai lembaga sosial, tempat orang 
yang ingin mengadukan maksudnya dalam masalah perkawi
nan, perselisihan dan perceraian yang dapat dipertang- 
gungjawabkan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

e.Untuk meningkatkan perannya eerta menjaga nama baik su
paya tidak terjadi kesalahfaharnan masyarakat mengenai 
BP-4> maka hendaknya BP-4 harus bijaksana, lapang dada 
dan berpandangan luas dumi kepercayaan masyarakat ter
hadap BP-4 ,
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BP-4 KOTAMADYA 
SUfiABAYA

DAFTAR/ NAMA-NAMA CLXEN YAMG 
MOHON PENASIHATAN 
TAHUN 1986-1988

NO N A H A ALAMAT

1. Bb.Budiono + Pacar Kembang
Kari Ratih VI1/4 Sby,

2 . Mulyono+Sri Su- Pogot Baru
patmi 111/15 Sby.

3* Sulkhan Imami -
4. Sudaryadi+Wurti -

5. Sumitro + Lely Ngagel Timur
Karaning 36 Sby.

6. S.Warjo + Wiloe Semolowaru 69
jeng Surabaya

7. M.Toha + St.Ul- Simokalangan
fah A. II/22A sby.

8 . Bb.Hadipriyono Kalidami VII
+Pudji Aetutik 11 Sby.

9* Imam Soeeilo + Dukuh Kupang
Suaarni XXIV/40 Sby.

10. Imafl Soenyono + 
Aminah

11 M*Yahya Ubadi+ Margorejo IG/

TAHUN
K E T E R A N G A N

* 9 - 1 - 1 9 8 6  11

!
\ 18 - 3-1986 
! I
! t 
I 3 - 4-1986 ! 
t ! 
1 28-5-19861 
! ! 
I 8-7-1986 I

!

30 - 8-1986  

20 - 9-1986  

15- 10-»66 

22- 10-186 

30- 10-*86 

2-12-1986
Cbozlzah 2A Sby.

Ke Pengadilan 
Agama.
Ke Pengadilan 
Agama
Berhasil
Berhaeil
Ke Pengadilan 
Agama
Ke Pengadilan 
Agama
Ke Pengadilan 
Agama
Ke Pengadilan 
Agama

Berhasil

Berhasil

Ke Pengadilan 
Agama
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12.! S.Diono + Sri !
! Muntamah i

13 ! Salim B + Siti!
| Syamsiyah j

14.! Nuryanto+En- 1
! dang M !
I t

15.I Ka^man+Lillk !
! Yuniati !
! !

16.! Eddy+Suyati !

Bibis 40 Tandes!
Surabaya !

!
Menur 82 Sby. !

!

17.1
!

M.Ali+Hamda-
donah

18.! Mataji+Katmimy 
1
!

19.! Sutimah
!

20 . ! 
» 
t

21 . !

22. !

M.Tamim+Masti 
yatun
Siman+Neni S

M.Chodir+Dah-
yuni

!
Subur S+Sumini!

!
23.1

1
1 1• «

24.! M.Mansur Ishak!

I
+ Sumiyati

I
25*1 Fabul Haryanto!

+ Ida W.
26.! H.Badarudin+ ! 

R.Daliana !

!
Dupak Masigit !
1V/19 Sby. !

1
Gadukan Timur ! 
111/31 Sby. I

1

Mayjen Soenglto-!
no 3^ Sby. !

!
Bratang Gede X/!

1
1
i

Jolotundo III/ 
llA Sby.
Kenjeran 93 
Surabaya
Gubeng Jaya VI/!
11 Surabaya \

I
Gubeng Mas .lid I
Timur 45 Sby. !

I
Johor Barat 19 !
Surabaya !

\
Bogowonto 43 
Surabaya
Darmawangsa 8b 
Surabaya

11-12-1986

23-12-1986 

20-1-198? 

4-4-1987 

7-4-1987

9-4-1987

10-5-1987

11-6-1987 

15-6-1987

29-8-198?

24-8-198?

24-8-1987

25-7-1987

2-10-1987

3-10-198?

! Berhasil
j
J
\ Berhasil
I1
! Ke Pengadilan 
! Agama j
I Ke Pengadilan
! Agama 
!
! Ke Pengadilan
I Agama

Ke Pengadilan 
Agama
Ke Pengadilan 
Agama
Ke Pengadilan 
agama

! Ke pengadilan 
agama
Ke pengadilan 
agama

I Berhasil
!1
1 {£0 pengadilan 
! agama
Ke pwngadilan 
agama
Ke pengadilan 
agama
Ke pengadilan 

1 agama
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27.! Oetomo+Hadi- !
! jah !
! !

28.1 Suyanto+Murti-!
! yatmi <
! !

29*t Soeseno+Roeita!

Kalijudan 10 
Surabaya

Xkan Munsing 
Surabaya

30,! Hadiono+Utami !

I !
31*! Suryono+Sri H !

! * 
! ! 

32.t K.H.Dahlaa !
I t
! ! 

33*'! Robert+Kunthi !
! ! i i

34.! Bulan‘'2 e/d 12* 
! 1988 I

!

Pacar Kembang 
11/102 Sby.

Jaksa Agung S 
81 Surabaya.

11-11-1987! Berhasil 
i 
!

14-11-1987! Ke pengadilan 
! agamaI

26-11-198?! Ke pengadilan
! agama 
I

24-11-1987! Ke pengadilan
! agama 
i

9-1-1988 ! Ke pengadilan
! agamaI

11-1-1988 ! Ke pengadilan
! a^ama 1

30-1-1988 i Berhasil . ..

! *Piaak menerima
! klien.
!I

Surabaya, 24 Juni 1989 
C^gfia^©P;4 Kodya Surobnya

i1* W-
n A*., v. V. 4 A j :
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DATA NTCR KUA 

KECAMATAN SUKOTJLO SUHARAYA 

1984 - 1969

NO. ! TAHUN ! N ! T J. C ! R ! JUMLAH

1. ! 1984-1985 ! **01 ! 
! ■ ! !

2 . 11985-1986 1 405 ! 
2 ! !

3. !1986-1987 ! 402 
! ]

4. *1987-1988 ! ^°8 
! !

5. *1988-1989 1 V>9I I

94
»•> ̂  rv

41
49
42

24

26
9

18

j
j
»

519
476
472
466

469

9 <4 •T.,

MENCETAHOJ I 
lewUa KftAiot A iiMi
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:3  s

21
3:

cj <

i
<
f-

5
i. :  X
i«j ‘2 U_fcS
53<

U si I

i 3

<i :

C t K A J

•_i .1n ‘iJ C,1-
X«/

Wl *~

£]2
c
•1' r •

<
*A<

Cr
O
O

^ i V o o a  it -ji !___i._____ ____ I__ ‘__•
43fr!i29i6i* i o\ - - i

5» -;*• 1
W \  9l\5&\ 6 | - j - ; 1 ;

t e | i o 9 j » s  j 7 1 - i 1 | - ;

f l j  •• | ;: \:i ;

a{ j 3 | t\

l |6 3  3-5-j 6 / j" , 1 1 1 - -1 1 | -U1

4̂ 2 I ^  ‘‘ ' ' ̂  '

\ w

o 
r>%■-I

152

'155

[>J2

I s x

! 1
1 i\

3 )

»A

U 11 ! 13

. T ii

7
■■ ■

* Cc

J
- r/0

, . /l!
55

" s •• 55

1?.

0 ! •• 63

n ' i«- •t 1 W

3  i • CG

" 3]

. . . . .

55

c j * 61

I S

- ; - I 26 j 2H j - j ~

- I j 29- i j - j - 

19, x5 j - j -
2 9 ! 22 i

i - ! p s ! &

• 1 — 1—

<D- o
$ G 'h O ! “ ' j

1 2 2 •• !
i

1 ^ 2

t
i I

■
-

'

33 “ ••

19 - -

u -

. i*. i  ♦ u : . ,

fN 1 1

M.Vja ;.t:,::i.

( ' i L A .?■!{, )
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