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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan merupakan perpaduan dua insan dalam suatu ikatan untuk 

menjalani hidup bersama. Dan ketika dalam menjalani kehidupan tidaklah akan 

pernah berjalan mulus, seperti apa yang ada di dalam angan. Sehingga perceraian 

tak jarang menjadi jalan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. 

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai 

akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini 

perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana 

pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum 

yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau 

kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka 

berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. 

Tiada perkawinan yang hendak diakhiri dengan perceraian. Setiap 

pasangan tentunya menginginkan kehidupan perkawinannya akan berlangsung 

lama bahkan lebih lama dari kehidupan mereka sendiri di dunia ini. Sebagaimana 

tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dalam Fauzi, 2006). Kita semua 

berharap idealnya dapat menjadikan rumah sebagai tempat berteduh yang penuh 

kerukunan, dan tempat berlindung dari dunia luar. 
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Ketika perkawinan telah berubah menjadi ajang pertikaian, rumah tidak 

lagi menjadi bersahabat. Beberapa individu akan meninggalkan perkawinan itu 

untuk mencari kedamaian, karenanya sangat penting mencari jalan untuk 

mengakhiri pertengkaran yang berkepanjangan, sebelum perkawinan menjadi 

begitu rapuh, sehingga tidak dapat diteruskan. Ketika sebuah perkawinan harus 

menghadapi masa-masa sulit yang tanpa dapat dielakkan lagi, perceraian bisa 

menjadi pilihan terbaik yang cukup menyakitkan. 

 Perceraian sendiri adalah sebuah proses yang tidak menyenangkan. 

Seringkali terjadi, pasangan menghindari proses ini kendati perkawinan mereka 

sudah berakhir, mereka mengabaikannya dan meneruskan hidup seolah tidak 

pernah terjadi masalah. Mereka berusaha untuk tetap mempertahankan 

perkawinannya sekalipun dalam perkawinan itu tidak ada kebahagiaan. Dengan 

berbagai alasan mereka berusaha untuk menghindari perceraian. Apalagi jika 

kedua pasangan itu telah memiliki anak. Mereka sekuat mungkin berusaha 

mempertahankan perkawinan, walaupun pada dasarnya perkawinan mereka telah 

gagal untuk dipertahankan. Kegagalan perkawinan adalah trauma besar bagi 

setiap orang. Kegagalan perkawinan adalah penyebab stres nomor dua setelah 

kematian bagi orang dewasa. 

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak 

pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang 

memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses 

perceraian akan dan sedang berlangsung.  Kadangkala, perceraian adalah satu-

satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang 
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mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan 

akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap 

merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga 

dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-

satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik 

yang harus dilakukan oleh orangtua untuk mengurangi dampak negatif perceraian 

tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain 

bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan 

yang terjadi akibat perceraian. 

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik 

dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi 

sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar 

secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran orangtua, apapun alasan dan 

bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat 

orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, 

sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu sering melihat dan mendengar 

pertengkaran orangtua, anak dapat mulai menjadi pemurung. Oleh karena itu 

sangat penting untuk tidak bertengkar di depan anak-anak. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

(lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3019). Di jelaskan Pencatatan Perkawinan 

dan Perceraian pada Pasal 21, yaitu: 

1. Setiap penduduk dan penduduk sementara yang memeluk agama selain 

agama Islam yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan 
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perkawinannya tersebut kepada Walikota atau Pegawai Pencatat 

Perkawinan. 

2. Pemberitahuan perkawinan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal 

ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Pasal 22 Pegawai Pencatat Perkawinan 

mencatat pemberitahuan perkawinan dalam Buku Register Perkawinan 

serta akan diterbitkan Akta Perkawinan yang ditanda tangani Walikota 

dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil setelah perkawinan 

dilangsungkan.  

Pasal 23 ayat 1 yaitu setiap perceraian penduduk atau penduduk 

sementara beragama selain agama Islam yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. 

diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Ayat 2 yaitu 

Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam 

Buku Register Perceraian dan diterbitkan Akta perceraian yang ditanda tangani 

oleh Walikotadan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil. 

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 31 Tentang Pendaftaran Cerai Talak 

dan Cerai Gugat, yaitu: 

1. Berdasarkan salinan penetapan Pengadilan, yang mewakili tempat 

tinggal istri berkewajiban mendaftar atau mencatat setiap peristiwa 

perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran 

cerai gugat pada akta nikah yang bersangkutan. 
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2. Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tempat 

dan tinggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan 

atau putusan pengadilan 

3. Masing-masing daftar atau catatan peristiwa cerai talak dan cerai gugat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diketahui atau ditandatangani 

oleh kepala Kantor Urusan Agama. 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Badan Penasihatan 

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah 

organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja 

Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Badan 

Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas 

pokok dan fungsi yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Agama Mahkamah Syariah. Keterkaitan yang erat itu adalah : 

1. Menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinah.  

2. Mendamaikan kedua belah pihak. 

Dari tugas dan fungsi diatas menggambarkan fungsi dari Badan 

Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasehati kedua 

suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga. 

Sedangkan jenis-jenis pelayanan Kementrian Agama Kota Pekanbaru 

yaitu: 
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1. Melakukan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang 

bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, 

pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, 

podok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan 

pemberdayaan mesjid, urusan agama, bimbingan masyarakat kristen, 

katolik, hindu, sereta budha sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan 

informasi keagamaan. 

3. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama. 

4. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan 

program. 

5. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen 

agama di Kota Pekanbaru. 

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau 

kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka 

berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. 
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Tabel 1.1 

Data Perceraian Tahun 2013-2016 

 

No Tahun 

Total 

Perceraian 

1 2013 1016 

2 2014 1129 

3 2015 1232 

4 2016 1259 

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2013-2016 

Berdasarkan tabel di atas angka perceraian dari tahun 2013 sampai 2016 

meningkat. Dilihat dari tahun 2013 sebanyak 1.016 kasus, 2014 sebanyak 1.129 

kasus, 2015 sebanyak 1.232 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 1.259 kasus 

perceraian.  

Tabel 1.2 

Data Pernikahan Tahun 2013-2016 

 

No Tahun 

Total 

Pernikahan 

1 2013 6.108 

2 2014 6.050 

3 2015 4.939 

4 2016 5.527 

Sumber: Sekretariat BP4 Kemenag Kota Pekanbaru 2013-

2016 
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Berdasarkan tabel di atas total pernikahan dilihat dari tahun 2013 

sebanyak 6.108 pernikahan, tahun 2014 sebanyak 6.050 pernikahan, tahun 2015 

sebanyak 4.939 pernikahan, tahun 2016 sebanyak 5.527 pernikahan. 

Apalagi fenomena yang terjadi saat ini juga mengejutkan. Yakni 

kebanyakan istri yang mengajukan perceraian atau disebut cerai gugat dibanding 

suami yang menceraikan istrinya atau cerai talak. Hal tersebut terjadi karena 

persilisihan hingga pertengkaran mengakibatkan istri menggugat suaminya. 

Panitera Muda Hukum PN Pekanbaru, Fakhriadi SH, menyebutkan angka 

perceraian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terus meningkat dan hingga 

memasuki tri semester ketiga tahun 2016. Bahkan totalnya sudah mencapai 1.246 

kasus perceraian. "Angka perceraian di Kota Pekanbaru terus meningkat tiap 

tahun, dimana sudah naik 50 persen pada tahun ini karena dalam delapan bulan 

terakhir kasus yang diterima ada sekitar 1.246 kasus gugatan cerai," 

katanya.(Sumber : Riau Pos 3 Oktober 2016) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dikemukakan suatu rumusan masalah penelitian yaitu: 

a. Bagaimana peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian yang terjadi di kota 

Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian yang terjadi di 

kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis 

mengenai permasalahan ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

penelitian di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, 

khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Badan Penasihat 

Perselisihan dan Pelestarian Perkawinan dalam mengatasi dan 

meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung 

penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan 

islam, kerangka pemikiran, defenisi konsep, konsep operasional 

variabel penelitian dan teknik pengukuran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, tekhnik pengumpulan data 

dan analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini penulis menjelaskan keberadaan BP4 Kota 

Pekanbaru,  Kementerian Agama Kota Pekanbaru: kedudukan 

organisasi, tugas, dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian penulis 

dilapangan yaitu mengenai Peran BP4 Kota Pekanbaru dalam 

Mengatasi Perceraian Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran–saran 

yang bermanfaat untuk Peran BP4 Kota Pekanbaru dalam 

Mengatasi Perceraian Pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

 

 


