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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah dan Sunnah

Rasulullah. Pernikahan juga media untuk memperbanyak amal kebaikan. Bila

seorang suami menyuapkan sesendok nasi ke mulut isterinya, itu akan menjadi

sedekah baginya. Jika ia menggauli isterinya, itu pun menjadi sedekah

untuknya. Kalau Allah menganugerahinya keturunan yang saleh, setiap ibadah

yang dilakukannya akan memperberat timbangan kebaikannya dan kebaikan

istrinya. Pendek kata, ia akan memetik banyak manfaat dan keberuntungan di

dunia dan akhirat melalui anak-anaknya itu.1

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah yaitu

mewujudkan rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan Islam yakni

rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya, tempat istirahat

melepaskan lelah, tempat rileks, bersenda gurau dengan suami, istri dan anak

diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai. Sebagaimana yang

dimaksudkan nabi dalam sabdanya “Baiti jannati”, “rumah tanggaku adalah

surga bagiku”.2

Konsep nikah adalah sama dengan konsep perkawinan,

berdasarkan Instruksi Presiden no.1 tahun 1991 tanggal 10 juli 1991 dan

1 Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, penterj. Iman firdaus, (Jakarta: Qisthi
Press, 2012), hlm. Xxvi.

2 Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Jakarta: BP.4 Pusat, 1975), hlm. 10.
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keputusan menteri Agama no. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi

Presiden dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum

perwakafan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

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

Esa.3

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang

sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah.4 Allah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21 :

              
      

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis dirimu sendiri, supaya kamu
cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir.5

Pada pasal 2 KHI dipertegas landasan-landasan filosofis

perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis

perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 tahun

1974. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974,

landasan perkawinan nasional ialah Pancasila dengan mengkaitkan

3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4 Dadan Muttaqin dkk, Peradilan Agama & kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum

Indonesia, (Yokyakarta: UII Press, 1995), h. 260.
5 Al-Quran: al- Rum. 21.
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perkawinan berdasarkan sila pertama. Yakni berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Landasan itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI yang

berisi :

- Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah”.

- Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.

- Ikatan perkawinan bersifat “mitsaqan ghalizhan” (an-Nisa’ : 21).

Dalam penegasan landasan filosofis ini dirangkum secara terpadu

antara “akidah”, “ubudiyah”, dan “muamalah”. Berkaitan langsung

didalamnya antara segi “huququllah” dengan “huququl ibad”.

Selain dari itu di dalamnya terdapat penegasan dan pemasyarakatan

simbol Islam berupa pernyataan ikatan perkawinan bersifat “mitsaqan

ghalidzan”. Simbol landasan filosofis ini sengaja ditampilkan untuk

mengantisipasi pendapat dan praktek yang memilukan selama ini, seolah-olah

ikatan perkawinan Islam rapuh dan boleh dipecah setiap waktu. Dengan

penegasan yang menyatakan perkawinan “ikatan yang kokoh”, diharapkan

akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa

perkawinan menaati perintah Allah dan sekaligus ibadah serta harus

dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.6

Pernikahan itu ibarat perserikatan yang berdiri atas dasar cinta dan

kasih sayang. Jika demikian halnya, masing-masing suami dan isteri harus

6 Dadan Muttaqin dkk, Op.Cit, hlm. 94-95.
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berusaha membuat pasangannya ridha, bahagia dan senang, bahkan walaupun

harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya.

Di sini suami atau istri tidak akan bertanya, apa saja hak-hakku dan

apa saja kewajiban-kewajibanku. Akan tetapi, masing-masing dari mereka

akan berusaha membahagiakan pasangannya sejauh kemampuannya. Dan hal

itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya niat yang tulus dan ikhlas

karena Allah.

Banyak orang yang sama sekali tidak paham kaidah-kaidah

kebahagian rumah tangga dan cara-cara mewujudkannya. Oleh sebab itu,

mereka terus saja terpuruk dalam kegagalan perkawinan, baik dalam bentuk

perceraian dan perpisahan, atau tetap melanjutkan perkawinan akibat tekanan

sosial atau keberadaan anak-anak yang membutuhkan pemeliharaan. Dalam

kondisi itu, kehidupan rumah tangga berada dalam kesulitan besar akibat

kehilangan pondasi dasarnya, yakni cinta, sebagai unsur terpenting dalam

kehidupan rumah tangga.

Ketaatan perkara yang lumrah dalam kehidupan bersama suami

isteri. Tidak diragukan lagi bahwa ketaatan seorang isteri kepada suaminya

dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka dari perpecahan,

menumbuhkan rasa cinta suami kepada isteri, memperdalam ikatan

keduanya, memupuk kasih sayang di antara anggota keluarga, menjauhkan

pertengkaran dan perselisihan yang bisa mengakibatkan perceraian,

menyerahkan wewenang kepemimpinan kepada suami, dan menyerahkan
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perlindungan keluarga kepadanya dengan segala daya, kemampuan dan akal

yang diberikan Allah kepadanya, serta tanggung jawab nikah yang ditentukan

Allah atas dirinya. Semua hal ini termasuk karunia Allah yang diberikan

kepada para suami atas isteri mereka.

Ketaatan termasuk salah satu bentuk pergaulan yang baik. Kadang-

kadang seorang isteri taat, tetapi dia tidak mempergauli suaminya dengan

baik. Bahkan tak jarang ia hanya taat atas apa yang diperintahkan kepadanya,

dan enggan untuk mengkaji hal-hal di balik itu semua, padahal pergaulan

yang baik sangat sangat penting dalam kehidupan suami isteri.

Seorang isteri yang taat kepada suami dan berhubungan dengannya

secara baik akan mendapatkan kepercayaan dan cinta kasih suami, serta pada

gilirannya, suami akan memberi lebih banyak kepada isteri, sampai seakan-

akan isterilah yang banyak menuntut suami untuk memenuhi segala

kebutuhannya. Dengan senang hati, suami melayani segala kebutuhan

isterinya, hingga tampak seolah-olah suamilah yang menaati isterinya.

Semakin dalam seorang isteri mencurahkan segenap perasaannya kepada

suami, bersikap lembut, dan mempergaulinya dengan baik, semakin piawai

pula ia menundukkan hati suami dan membuatnya merasa bahwa

kebahagiaannya tak bisa diwujudkan kecuali bersama isteri yang dicintainya

itu.7

7 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 3.
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Islam memberi para wanita hak untuk minta cerai dari suaminya

dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Ada bahaya.

b. Lemah syahwat.

c. Tak mampu memberi nafkah.

d. Ditinggal pergi dalam waktu lama.

Bentuk bahaya yang dialami isteri, misalnya suami biasa

memukulinya, menghinanya, atau tidak menunaikan hak nafkah. Dalam

situasi ini, wanita boleh mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Jika

seorang hakim melihat dakwaan itu benar adanya, dan perdamaian di

antara suami isteri itu tak bisa lagi diwujudkan, ia harus memutuskan

untuk memisahkan keduanya. Namun, jika ia memandang bahwa tuntutan

isteri itu tidak benar maka tidak perlu ia memedulikannya.

Senjata yang diberikan Islam untuk wanita ini adalah praktek

khulu’.

Khulu’ maknanya memberi wanita hak untuk minta cerai dari

suaminya dengan membayar uang kepada suami, atau merelakan semua

atau sebagian maharnya untuk tidak dibayarkan. Dalil diperbolehkannya

khulu’ adalah firman Allah :

            

Artinya: ”jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas
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keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus

dirinya.”(QS. Al-Baqarah: 229).

Bukhari dan Nasa’i meriwayatkan dari ibn Abbas r.a, ia berkata

,“Isteri Tsabit ibn Qais ibn Syamas datang menemui Rasulullah. Ia

berkata, Rasulullah, aku tidak meragukan akhlak dan agama suamiku,

tetapi aku tidak suka ada kekufuran dalam Islam.

Rasulullah bertanya kepadanya, “apakah engkau bersedia

mengembalikan kebunnya kepadanya?, ia menjawab,”ya.”

Lalu Rasululah bersabda kepada Tsabit, “terimalah kembali kebun

itu dan talak ia (isterimu) dengan talak satu.”8

Ada beberapa kondisi di mana isteri boleh minta talak dari

suaminya. Inilah keadilan Islam terhadap kita. Keluhuran nilai syari’atnya

terlihat dari hak yang diberikan kepada wanita dan lelaki secara adil.9

Secara syar’i, seorang wanita tidak boleh minta cerai dari suaminya

jika tidak ada alasan yang logis dan sesuai dengan syari’at. Hal ini

dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan

Tirmidzi, “siapa saja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa ada

alasan (bahaya), haram baginya mencium wangi surga.”10

8 Hadits sahih, riwayat bukhori, kitab al-Talaq, no.5273; Nasa’I, no. 3463; Ibn Majah, no.
2056.

9 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 269.
10 Hadits Sahih, riwayat Abu Daud, no.2226; Tirmidzi, no. 117; Ibn Majah, no. 2055;

Ahmad, no. 21874.
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Sebaliknya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya tanpa

ada alasan yang jelas dan tanpa kebutuhan yang mendesak, berdasarkan

keumuman hadis, “tidak ada bahaya dan tidak ada yang dibahayakan.”11

Rumah mana pun tidak mungkin terbebas dari masalah di antara

penghuninya, bahkan rumah orang mulia atau orang-orang saleh. Bedanya,

orang-orang saleh tidak pernah membiarkan masalah berlarut-larut hingga

menjadi kondisi yang disukai dan dikehendaki setan. Mereka selalu mohon

perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dan menyikapi segala

problem dengan penuh kesadaran, menghimpun kekuatan lalu

memperbaiki kondisinya dan melemahkan tipu daya setan.12

Di samping itu, sebaiknya suami tidak perlu memedulikan segala

kesalahan yang dilakukan isterinya. Bahkan jika perlu, saat isteri melakukan

sepuluh kesalahan, suami sebaiknya hanya melihat  tiga atau, empat atau lima

kesalahan, sedangkan sisanya diabaikan. Apabila suami tetap menuntutnya

atas sepuluh kesalahannya, berarti ia menganggap akalnya setingkat dengan

akal isterinya.13

Senyum dan canda adalah salah satu cara Rasulullah untuk

menyelesaikan perselisihan rumah tangganya. Banyak kasus yang tidak bisa

diselesaikan denga amarah atau kekerasan. Karena itu, kebanyakkan maslah

beliau hadapi dengan senyum manis atau gurauan akrab yang dapat

mengubah situasi secara drastis.

11 Hadist sahih, riwayat Ibn Majah, no, 2340, Ahmad, no. 22272.
12 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 270.
13 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 277.
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Cara lain yang dilakukan Rasulullah dalam menyikapi  problem

rumah tangganya adalah mengabaikannnya. Masalah rumah tangga tidak bisa

diselesaikan dengan cara permusuhan. Jadi, perdebatan tidak akan

bermanfaat. Banyak masalah malah yang justru makin runyam karena terjadi

perdebatan sengit antara suami dan istri. Di pihak lain, tak sedikit masalah

yang bisa diselesaikan dengan mudah karena diabaikan dan bukannya

dikobarkan, misalnya suami menyingkir untuk beribadah atau mengerjakan

pekerjaan lain yang bermanfaat.

Cara lain yang digunakan Rasulullah untuk menyelesaikan masaah

adalah metode dialog yang efektif, untuk meyakinkan isteri agar mau

memperbaiki kesalahannya, atau memahamkan pengertian bahwa ia keliru.

Menggunakan cara ini dalam kehidupan rumah tangga berdampak signifikan

dalam mewujudkan ketentraman dan menjamin masa depan keluarga.

Alasannya, akan tercipta suasana bebas berpendapat di antara anggota

keluarga, dengan cara bertukar pikiran dan berdialog dalam menghadapi

setiap masalah yang melanda mereka.14

Cara lainnya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga adalah

menasehati dan mengingatkan (tadzkir). Cara ini dipakai saat isteri tak

mampu melaksanakan dengan baik hak-hak Allah atau hak-hak suami yang

telah diwajibkan Allah atas dirinya.

14 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 282.
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Hak Allah yang mesti ia tunaikan adalah melaksanakan perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah menyuruh seorang muslim untuk

menjaga keluarganya dari api neraka, termasuk disini isteri, sebab isteri

adalah keluarga seseorang. Melindungi mereka dari neraka dilakukan dengan

membimbingnya agar taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya. Caranya

dengan menasehati, mengingatkan, menakut-nakuti, menganjurkan dan

mengancamnya. Jika semua itu tidak berguna, suami boleh menggunakan

hukuman lain yang diizinkan , mengisolasinya atau meninggalkannya.15

Cara lain yang Rasulullah tempuh untuk menyelesaikan masalah

rumah tangganya adalah mengecam dengan keras. Ini dilakukan dalam

sebuah situasi yang tidak lagi bisa disikapi dengan lembut. Dengan cara itu,

Rasulullah ingin menuntaskan secara total masalah yang terjadi berulang kali

dan menjaganya agar tidak terulang lagi di rumahnya.

Islam memancangkan kaedah dasar yang kokoh untuk sebuah

kehidupan rumah tangga. Tak ada yang terlewatkan sedikitpun. Islam juga

menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Islam

memperingatkan mereka dari segala hal yang dapat memperkeruh kejernihan

hubungan suami isteri, juga berusaha menjaganya dan memperbaikinya.

Tujuan Islam dari semua itu adalah menyingkirkan semua yang dapat

mengancam kehidupan suami isteri. Meski demikian, kita masih saja

menemukan perselisihan di antara suami isteri yang bahayanya kadang-

kadang berimbas pada anak-anak.

15 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 285.
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Kewajiban suami isteri adalah menjadikan segala perselisihan

sebagai sarana untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Problem

sesaat harus dimanfaatkan sebagai pemersatu dan pencipta kesepahaman

antara suami isteri, yang pada akhirnya makin meningkatkan cinta dan kasih

sayang di antara keduanya.

Kita semua tahu salah satu hal terbesar yang dilakukan iblis adalah

mempropokasi kaum mukminin dan menjerumuskan suami isteri ke jurang

perpecahan.16

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Nasional yang

seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai

hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk

membetuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan

manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang

merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan

manusia.17

Didalam UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian

diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (pasal 40). Pengadilan yang

16 Syaikh Mahmud al-Mashri, Op.cit, hlm. 301.
17 Hilman Hadikusuma, hokum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum

Adat,,Hukum Agama,(Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 160.
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dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan

Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63) [1] UU no.1-1974.18

Dalam tahun 2015, jumlah perceraian di Pekanbaru cendrung

meningkat. Data perceraian di Pengadilan agama Pekanbaru menunjukkan

bahwa pada tahun 2015 terjadi 1685 pengajuan cerai, cerai gugat lebih

banyak dibandingkan cerai thalak yaitu 1232 dibanding 453 perkara.19

Apabila masalah perceraian tersebut diamati secara individual,

maka akan ditemukan tiga faktor sebagai berikut : pertama, kurangnya

pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku khususnya

undang-undang perkawinan sehingga suami isteri tidak menaati aturan yang

berlaku dalam melasaknakan tugas dan kewajibannya yang berakibat

keharmonisan rumah tangga terganggu dan berakhir dengan perceraian.

Kedua, faktor emosional suami atau isteri dalam menghadapi dan

menyelesaikan persoalan keluarga sehingga mereka bercerai walaupun masih

saling mencintai. Ketiga, faktor suami isteri tidak berorientasi pada norma

dan tata nilai yang berlaku dalam  membina rumah tangga sehingga tidak

berperan apa-apa dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab

bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Sebab-sebab perceraian dilihat secara internal dalam sebuah

keluarga antara lain : persiapan menuju pernikahan yang kurang matang,

18 Ibid, h.170.
19 Data PA pekanbaru 2015.
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akibat perkawinan dibawah umur, akibat perjodohan yang dilakukan

orangtua, rendahnya tingkat pendidikan.

Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian antara lain :

terdapat pihak ketiga dalam rumah tangga, orangtua yang ikut campur urusan

rumah tangga anaknya, istri tidak memperhatikan suami atau sebaliknya,

isteri banyak keluar rumah, dan sikap suami yang kasar.

Setiap perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti

dipisahkan oleh kematian sesuai kehendak Allah SWT, bukan oleh sebab

lain. Jika kemudian suatu perselisihan tersebut diusahakan agar dapat diatasi.

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta

sarana yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang dilanda krisis untuk

menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri oleh

mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat,

atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang dikenal dengan

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan

cara lainnya.

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas

membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan

gerakan keluarga sakinah. Di era pasca reformasi saat ini peran BP4 sangat

diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
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BP4 di kota Pekanbaru berada pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan. BP4 di kota Pekanbaru berada dalam naungan Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sistem pelaksanaanya adalah ketika

calon pengantin mendaftar untuk menentukan pelaksanaan akad nikah, maka

setelah pendaftaran ditentukan dahulu jadwal untuk penasehatan (BP4) nya,

dalam hal ini akan diprakarsai oleh sebuah tim BP4 yang sudah ada di Kantor

Urusan Agama setiap kecamatan. BP4 di kota Pekanbaru bukan hanya

melaksanakan misi bagi calon pengantin, tetapi juga sebagai tempat untuk

konsultasi dalam persoalan yang berhubungan dengan masalah rumah tangga

atau perkawinan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dan pelaksanaan BP4 ini

adalah :

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2009

Tentang Penetapan Pengurus Badan Penasehat, pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, ditetapkan di Jakarta pada tanggal

30 juli 2009 Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandatangani

oleh Muhammad M. Basyuni.

2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen

Agama nomor DJ. 11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
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Salah satu dasar dari munculnya Peraturan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam ini adalah menimbang bahwa dengan adanya

peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah

tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan

pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumahtangga serta untuk

mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu

dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 disebutkan :

1. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki

muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan

rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.

2. Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut suscatin adalah

pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam

waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumahtangga atau

keluarga.

3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan

yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi

dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga

dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan

memperdalam nilai nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA

adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan.
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5. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang

selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi professional yang bersifat

sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

6. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalm mengikuti

kursus catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

7. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk

menyelenggarakan kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi

kriteria / persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa :20

1. Catin yang telah mengikuti kursus catin diberikan sertifikat sebagai

tanda bukti kelulusan;

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

persyaratan pendaftaran perkawinan.

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh

Kementerian Agama.

5. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehatan, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinann (BP4) ke XIV tahun 2009 Nomor 26/2-

P/BP4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Badan  Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Salah satu

20 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor
DJ. 11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
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rekomendasinya adalah mewajibkan kepada kementerian Agama untuk

melaksanakan kursus Calon Pengantin.21

6. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehatan, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinann (BP4) ke XV tahun 2014 Nomor 260/2-

P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Badan  Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan tahun 2014.

Dalam muqaddimahnya dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas

perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasehatan

perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan

oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4

adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan

Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap

konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawianan, oleh karenanya fungsi

dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan

kualitas perkawinan.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi

lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi,

mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi

profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja

21 Rekomendasi Musyawarah Nasional Badan penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan ke IXV tahun 2009 nomor 26/2-P/BP4/VI/2009.
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Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non

pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas

yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap

permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya

manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi

perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi

yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga

yang muncul dalam masyarakat22

Diantara Rekomendasinya antara lain :

1. Kementerian Agama RI mewajibkan setiap pasangan calon pengantin

untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dengan mengeluarkan payung

hukumnya.

2. Kementerian Agama RI mewajibkan kepada pasangan calon pangantin

yang mendaftarkan nikah harus memiliki sertifikat/piagam sebagai

bukti telah mengikuti Kursus Pra Nikah.

3. Kementerian Agama bersama BP4 melaksanakan agar Kursus Pra

Nikah, Kursus Mediasi, dan Konseling Perkawinan ditingkatkan dalam

penyelenggaraannya.23

Dan dalam Pasal 524 disebutkan : bahwa Tujuan BP4 adalah

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah

22 Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 Tentang Anggaran Dasar Dan
Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014

23 Rekomendasi Musyawarah Nasional Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014
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menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia

yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang

sakinah mawaddah warahmah

2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan

terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling,

mediasi dan advokasi.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan keluarga;

5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan intansi/ lembaga yang

memiliki misi dan tujuan yang sama.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang

dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Bagaimana latar belakang pendidikan isteri yang melakukan cerai gugat

di Kota Pekanbaru.

3. Apa saja faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Kota Pekanbaru.

4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan BP4.

24 ibid
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5. Bagaimana peran BP4 dalam membina keluarga bahagia dan menurunkan

angka perceraian.

6. Bagaimana pemahaman materi pembinaan perkawinan (BP4) bagi isteri

yang mengajukan cerai gugat di Kota Pekanbaru.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi

permasalahan dengan memfokuskan pada : Bagaimana pemahaman materi

pembinaan perkawinan (BP4) bagi isteri yang mengajukan cerai gugat di

Kota Pekanbaru, dan apakah ada hubungan ketidakpahaman isteri teradap

materi PB4 dengan keputusan cerai gugat di kota Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifiksi masalah dan pembatasan masalah, maka

penelitian ini akan dirumuskan permasalahan “ Bagaimana pemahaman

materi pembinaan perkawinan (BP4) bagi isteri yang mengajukan cerai gugat

di Kota Pekanbaru.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman

materi pembinaan perkawinan (BP4) bagi isteri yang mengajukan cerai gugat

di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan agama Islam

khususnya berkenaan dengan pentingnya pendidikan agama Islam terutama
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memahami materi pembinaan perkawinan (BP4) dalam sebuah perkawinan

atau berumah tangga.

Penelitian ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk

menambah wawasan, pengetahuan dalam melakukan analisis terhadap

pemahaman pembinaan perkawinan (BP4) bagi isteri yang mengajukan cerai

gugat di Kota Pekanbaru.


